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II. Törvények

2019. évi LXXVIII. törvény
a magyar–szlovén államhatár új, 2018. évi határokmányainak kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a „Magyar–szlovén államhatár határleírás 2018”, a „Magyar–szlovén 
államhatár koordinátajegyzék 2018” és a  „Magyar–szlovén államhatár határtérkép 2018” címmel készített új 
határokmányok (a továbbiakban: Határokmányok) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Határokmányokat e törvénnyel kihirdeti.

3. §  A Határokmányok hiteles magyar és szlovén nyelvű szövegét az 1–3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  2.  §, a  3.  § és az  1–3.  melléklet a  diplomáciai úton érkezett azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől 

számított harmincadik napon lép hatályba, amelyben Magyarország és a  Szlovén Köztársaság a  Határokmányok 
hatálybalépéshez szükséges nemzeti jogi feltételek teljesítéséről értesítik egymást.

 (3) A 2. §, a 3. § és az 1–3. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté 
válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §  Az e  törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a  határrendészetért felelős miniszter és a  térképészetért 
felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. november 19-i ülésnapján fogadta el.

1. melléklet a 2019. évi LXXVIII. törvényhez**

** A törvény 1. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_191_LXXVIIItv_1melleklet.pdf fájlnév alatt található. A törvény ezen része 
jelen Magyar Közlöny 8064/1–8064/191. oldalait képezi.

2. melléklet a 2019. évi LXXVIII. törvényhez***

*** A törvény 2. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_191_LXXVIIItv_2melleklet.pdf fájlnév alatt található. A törvény ezen része 
jelen Magyar Közlöny 8064/192–8064/258. oldalait képezi.

3. melléklet a 2019. évi LXXVIII. törvényhez****

**** A törvény 3. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_191_LXXVIIItv_3melleklet.pdf fájlnév alatt található. A törvény ezen 
része jelen Magyar Közlöny 8064/259–8064/410. oldalait képezi.
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2019. évi LXXIX. törvény
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról*

Az Országgyűlés az  Alaptörvény 36.  cikk (1)  bekezdése alapján az  államháztartás 2018.  évi vitelére vonatkozó költségvetési 
gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET 
A 2018. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek, az egyenleg és az államadósság értéke

1. § (1) Az  Országgyűlés a  Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) végrehajtását – a 4. § – 7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül – a központi alrendszer 
tekintetében
a) 19 922 469,5 millió forint bevétellel,
b) 21 374 060,4 millió forint kiadással és
c) 1 451 590,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést
a) 16 889 882,9 millió forint bevétellel,
b) 16 889 882,9 millió forint kiadással,
c) 0,0 millió forint egyenleggel
hagyja jóvá.

 (3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést
a) 1 893 411,0 millió forint bevétellel,
b) 2 591 728,9 millió forint kiadással,
c) 698 317,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.

 (4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést
a) 1 139 175,6 millió forint bevétellel,
b) 1 892 448,6 millió forint kiadással,
c) 753 273,0 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.

2. §  A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az  1.  melléklet tartalmazza 
a 2018. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. § (1) A  Kvtv. 3.  §-ában meghatározott árfolyamokon az  államháztartás 2018. december 31-én fennálló adóssága 
29 970,5 milliárd forint.

 (2) 2018. december 31-én az államadósság-mutató
a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 

2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 29 451,3 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 42 661,8 milliárd forint.

 (3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2018. december 31-én 69,0% volt.
 (4) 2017. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 27 922,1 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 38 835,2 milliárd forint.

 (5) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy az  államadósság-mutató (3)  bekezdés szerinti mértéke a  2017.  év végi 
71,9%-hoz képest az  Alaptörvény 36.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése 
követelményének eleget tesz.

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. november 19-i ülésnapján fogadta el.
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2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a  Gst. 11.  § (1)  bekezdésének megfelelően a  központi költségvetés deviza- és 
forintadósság-állományából 2018-ban az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 2 526 452,4 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 613 264,9 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
c) 168 575,4 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek,
d) 17 043,0 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek.

5. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az  1.  §-ban megállapított hiány finanszírozására a  Gst. 11.  § (1)  bekezdésének 
felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2018-ban
a) 1 301 738,3 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 143 658,4 millió forint összegben forinthitelt vett fel külföldi hitelezőktől.

6. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2018-ban a  4.  §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására 
az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 2 953 461,3 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 158 816,9 millió forint összegben kincstárjegyeket értékesített,
c) 213 057,6 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek.

7. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az  államháztartásért felelős miniszter – a  Gst. 11.  § (1)  bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján – a  Kincstári Egységes Számla (a  továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 
28  645,1  millió forinttal növelte a  kincstárjegyek állományát, valamint a  KESZ terhére történő kifizetések 
finanszírozására 303 404,9 millió forint értékben bocsátott ki devizakötvényt.

II. FEJEZET 
AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. §  Az Országgyűlés a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a  továbbiakban: E. Alap) 83 987,9 millió forint összegű 
hiányát a KESZ hitelállományából 2019. december 20-ai hatállyal elengedi.

III. FEJEZET 
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

9. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap
a) 2018. évi működési előirányzat-maradványa 1823,4 millió forint, amelyből a 2017. évi előirányzat-maradvány 

összege 207,8 millió forint,
b) 2018. évi működési kiadásai 1469,5 millió forint 2017. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

4. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos 
rendelkezések

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

különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 
198,4 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 785,7 millió forint, egyszeri segélyre 583,9 millió 
forint,

b) a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az  adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a  2.  cím, 
2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi 
segély, a  2. Táppénz, a  6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 133,8 millió 
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forint, a  7. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoportnál 128,7 millió forint, a  3. Természetbeni 
ellátások alcímen belül az  1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 2 609,9 millió forint, 
a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 24 853,2 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás 
jogcímcsoportnál 1 578,4 millió forint

felhasználása történt meg.

11. §  Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
végrehajtásáról szóló 2018.  évi LXXXIV.  törvény 13–15.  §-ában előírt megtérítési, visszautalási és elszámolási 
kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. FEJEZET 
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

12. §  Az Országgyűlés elrendeli, hogy a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az  Emberi 
Erőforrások Minisztériuma (a  továbbiakban: EMMI) fejezet, A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a  közjogi méltóságok hozzátartozói részére járó nyugellátások 
megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2019. december 31-éig
a) A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet a  Nyugdíjbiztosítási Alap (a  továbbiakban: Ny. Alap) 

fejezet részére a  pénzbeli és az  1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított 
életjáradék jogcímén 8,6 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 
„Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

b) az Ny. Alap A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához 
kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,7 millió forintot utalja át a 10032000-
01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;

c) az  EMMI fejezet az  Ny. Alapnak a  jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 
90,3 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” 
számlája javára;

d) az  Ny. Alap az  EMMI fejezet részére a  jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 
elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,3 millió forintot utalja 
át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;

e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 65,2 millió forintot térítsen meg a Magyar 
Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;

f ) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek 
jogalap nélküli követeléseire megtérült 6,8 millió forintot utalja át az  10032000-01457230-00000000 
„Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;

g) az  Ny. Alap az  Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,3 millió forintot 
utaljon vissza az  Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási 
keretszámla” javára;

h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 41,9 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-
00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg;

i) az  E. Alap a  Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja 
jogcímen 0,09 millió forintot a  10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” terhére 
a  XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 4.  cím, 1. alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek 
jogcímcsoport javára utaljon vissza.

13. §  Az Országgyűlés elrendeli, hogy az Ny. Alap a „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 
elszámolásához kapcsolódóan, nyilvántartott követelésekre megtérült 0,2 millió forintot utalja át a  Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap 10032000-01857025-00000000 számlája javára 2019. december 31-éig.

14. §  Az Országgyűlés elrendeli, hogy az  Ny. Alap a  301,2 millió forint többletét a  LXXI. fejezet 4.  cím 1. Költségvetési 
befizetések alcím terhére 2019. december 31-éig fizesse be a  XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
fejezet 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára.
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15. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az  Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a  Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus forrásaira 2018. évben nem történt kötelezettségvállalás.

16. §  Az Országgyűlés a 2014–2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint 
a  Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az  uniós forrásokra és a  kapcsolódó központi 
költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a  Kvtv. 30.  § (1) és (2)  bekezdése alapján tett, 2018. december 31-én 
fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.

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

5. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

17. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 14 255,4 millió forint összegben igényeltek 
– a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati 
feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A  helyi önkormányzatok együttesen 8 159,9 millió forint összegben 
mondtak le év közben e  forrásokról, valamint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, 
önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 182,1 millió forint összegben nem jogosultak 
e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön 
kívülről történő feladatátvétel miatt 12,1 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

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

18. § (1) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy a  helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének 
és ágazati feladatainak támogatása”  címen a  (4)  bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a  részükre 
a  költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 2018. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 2167,7 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1450,7 millió forint.

 (2) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja alapján, elszámolási egyenlegként a  helyi 
önkormányzatokat a 2018. év után 717,0 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli.

 (3) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a  feladatmutatókhoz kapcsolódó, 
a  helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az  őket 
ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a  kormány rendeletében 
megállapított mértékű, együttesen 13,3 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

 (4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2018. december 31-én hatályos 
58. §-a alapján 2047,1 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett az alábbiak szerint:
a) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 78,3 millió forint,
b) a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 1645,1 millió forint,
c) a tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 0,5 millió forint,
d) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 312,8 millió forint,
e) a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 10,4 millió forint.

 (5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 
2019. április 5.

 (6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok 1450,7 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, 
aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

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

19. §  A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.
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6. Az egyházak támogatása

20. § (1) Az  egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a  Kvtv. 41.  § (6)  bekezdése alapján 
–  a  2018.  évi önkormányzati és az  állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi 
támogatástól való eltérés rendezéseként – a  Kvtv. 41.  § (2)  bekezdésére tekintettel 10 079,3 millió forint egyszeri 
szociális kiegészítő támogatás illeti meg a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi 
L.  törvény 1.  melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20.  cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem 
állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2019 decemberében. A  Kvtv. 
41.  § (3)  bekezdésre tekintettel az  egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 
egyszeri 166,1 millió forint szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a  Magyarország 2019.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 1.  melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20.  cím, 
19.  alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata javára 
2019 decemberében.

 (2) Az  egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997.  évi CXXIV.  törvény 3.  § 
(2)  bekezdése alapján az  érintett bevett egyházakat a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 
2018.  évi L.  törvény 1.  melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30.  cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi 
költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímének terhére 
2019. évben 393,5 millió forint támogatás illeti meg.

 (3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar 
Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti 
Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010.  évi CXL.  törvény 5.  cikk 1.  pontjának hatálya alá tartozó 
fenntartókat a  köznevelési intézményeikre tekintettel – a  2018.  évi állami, önkormányzati és egyházi köznevelési 
jogcímű támogatások kiegyenlítésének rendezéseként – összesen 49 250,2 millió forint egyszeri köznevelési 
kiegészítő támogatás illeti meg a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 
1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és 
működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2019. év decemberében.

VI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés Hivatala 1
2 126,41 Országgyűlés hivatali szervei 52,8

Működési költségvetés1
13 253,6Személyi juttatások1
2 585,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 665,7Dologi kiadások3

77,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
1 407,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1 791,5Beruházások6

723,4Felújítások7
42,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8

7,0Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2 0,9

Működési költségvetés1
538,9Személyi juttatások1
119,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
175,1Dologi kiadások3
216,6Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
152,8Beruházások6

1,4Országgyűlési Őrség 3 10,4

Működési költségvetés1
2 889,4Személyi juttatások1

592,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
21,2Dologi kiadások3
5,6Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
17,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
73,03 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 

4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 
80,02 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 

Alapítvány támogatása 

8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 
73,01 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 
73,02 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 

202,5 7 399,814 Steindl Imre program támogatása 

Közbeszerzési Hatóság 5
2 428,81 Közbeszerzési Hatóság 7,3

Működési költségvetés1
902,7Személyi juttatások1
207,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
567,6Dologi kiadások3
427,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
136,2Beruházások6

10,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

146,22 428,82 104,85. cím összesen: 7,3

Pártok támogatása 8
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 

929,81 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 

1. melléklet a 2019. évi LXXIX. törvényhez
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I
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354,12 Magyar Szocialista Párt 
240,83 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 

4,4195,14 Lehet Más a Politika 
168,85 Kereszténydemokrata Néppárt 

0,445,96 Együtt - A Korszakváltók Pártja 
8,2167,67 Demokratikus Koalíció 
7,590,08 Párbeszéd Magyarországért Párt 

23,69 Magyar Liberális Párt 

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 
25,81 Momentum Mozgalom 
14,42 Magyar Kétfarkú Kutyapárt 

Pártalapítványok támogatása 9
551,51 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 
187,22 Táncsics Mihály Alapítvány 
270,23 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 

4,570,74 Ökopolisz Alapítvány 
56,15 Barankovics István Alapítvány 
20,78 Váradi András Alapítvány 

0,214,59 Megújuló Magyarországért Alapítvány 
2,110 Liberális Magyarországért Alapítvány 

58,111 Új Köztársaságért Alapítvány 
8,113 Savköpő Menyét Alapítvány 

14 Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány 

Működési költségvetés1
7,2Egyéb működési célú kiadások5

1,86 277,5Kampányköltségek 10
Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 11

71 262,61 Közszolgálati hozzájárulás 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 21
29,61 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Működési költségvetés1
620,7Személyi juttatások1
137,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
120,9Dologi kiadások3

1,7Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

47,2Beruházások6
1,5Felújítások7

48,729,6880,921. cím összesen:

Egyenlő Bánásmód Hatóság 22
0,81 Egyenlő Bánásmód Hatóság 0,1

Működési költségvetés1
156,8Személyi juttatások1
32,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

133,3Dologi kiadások3
57,4Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
3,4Beruházások6

3,40,8379,622. cím összesen: 0,1

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 23
10 229,21 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 19,1
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I
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Működési költségvetés1
3 851,4Személyi juttatások1

836,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 311,0Dologi kiadások3
2 290,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
264,7Beruházások6

55,0Felújítások7
28,1Egyéb felhalmozási célú kiadások8

347,810 229,28 288,823. cím összesen: 19,1

Nemzeti Választási Iroda 24
366,71 Nemzeti Választási Iroda 19,9

Működési költségvetés1
852,3Személyi juttatások1
184,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

3 751,7Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

1 566,2Beruházások6

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
420,41 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 

8,32 A választási rendszerek működtetése 
3 554,43 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás 

1 566,2366,78 771,524. cím összesen: 19,9

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 25
9,41 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 1,0

Működési költségvetés1
397,1Személyi juttatások1
90,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

267,5Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

63,8Beruházások6
29,1Felújítások7

92,99,4755,125. cím összesen: 1,0

Hazai működési költségvetés 130 272,8 15 226,3 -115 046,5

Hazai felhalmozási költségvetés 12 332,8 111,5 -12 221,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg

I. fejezet összesen 142 605,6 15 337,8 -127 267,8
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II
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zási bevétel

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

2,7Köztársasági Elnöki Hivatal 1 7,7

Működési költségvetés1
1 368,2Személyi juttatások1

204,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
507,6Dologi kiadások3

2,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

66,0Beruházások6
6,1Felújítások7
1,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
2 Célelőirányzatok 

74,32 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 
26,34 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 2 183,4 2,7 -2 180,7

Hazai felhalmozási költségvetés 73,9 7,7 -66,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

II. fejezet összesen 2 257,3 10,4 -2 246,9
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III
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zási bevétel

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

6,1Alkotmánybíróság 1 3,0

Működési költségvetés1
1 097,7Személyi juttatások1

242,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
277,5Dologi kiadások3
42,5Ellátottak pénzbeli juttatásai4
84,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
32,1Beruházások6
67,1Felújítások7

Hazai működési költségvetés 1 744,3 6,1 -1 738,2

Hazai felhalmozási költségvetés 99,2 3,0 -96,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg

III. fejezet összesen 1 843,5 9,1 -1 834,4
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IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

1,6Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 0,7

Működési költségvetés1
842,8Személyi juttatások1
187,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
212,5Dologi kiadások3
34,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
66,0Beruházások6

Hazai működési költségvetés 1 276,6 1,6 -1 275,0

Hazai felhalmozási költségvetés 66,0 0,7 -65,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg

IV. fejezet összesen 1 342,6 2,3 -1 340,3
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V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

10,0Állami Számvevőszék 1 4,9

Működési költségvetés1
6 620,1Személyi juttatások1
1 382,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 190,7Dologi kiadások3

66,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

453,3Beruházások6
27,6Felújítások7

Hazai működési költségvetés 9 258,8 10,0 -9 248,8

Hazai felhalmozási költségvetés 480,9 4,9 -476,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg

V. fejezet összesen 9 739,7 14,9 -9 724,8
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VI. BÍRÓSÁGOK

4 655,0Bíróságok 1 1 963,9

Működési költségvetés1
75 906,8Személyi juttatások1
15 742,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
17 306,8Dologi kiadások3

14,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4
398,7Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
7 511,0Beruházások6
1 392,2Felújítások7

20,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8
316,8Kúria 2 0,2

Működési költségvetés1
2 827,0Személyi juttatások1

587,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
281,0Dologi kiadások3

1,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

90,3Beruházások6
242,1Felújítások7

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3

1 Beruházás 
935,81 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 

1 563,9 1 148,32 Igazságszolgáltatás beruházásai 
6,52 Kincstári számlavezetési díj 

54,156,73 Igazságszolgáltatás működtetése 

Hazai működési költségvetés 115 629,2 5 025,9 -110 603,3

Hazai felhalmozási költségvetés 10 404,6 1 964,1 -8 440,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg

VI. fejezet összesen 126 033,8 6 990,0 -119 043,8
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VIII. ÜGYÉSZSÉG

64,8Ügyészségek 1 131,9

Működési költségvetés1
33 400,5Személyi juttatások1
6 867,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 316,4Dologi kiadások3

127,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

4 415,6Beruházások6
30,8Felújítások7
81,6Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3
2,64 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 

196,16 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 44 910,6 64,8 -44 845,8

Hazai felhalmozási költségvetés 4 528,0 131,9 -4 396,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

VIII. fejezet összesen 49 438,6 196,7 -49 241,9
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 
feladatainak támogatása 

1

1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 
145 812,11 A települési önkormányzatok működésének támogatása 

46,62 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 
106,13 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 

4 891,34 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 
364,05 A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 

3 128,46 Polgármesteri illetmény támogatása 

2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 
támogatása 

152 863,01 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása 

23 227,72 Óvodaműködtetési támogatás 
411,33 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek 

utaztatásának támogatása 
4 633,04 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 

többletkiadásokhoz 

3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 
feladatainak támogatása 

14 727,41 Szociális ágazati összevont pótlék 
35 007,92 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb 

támogatása 
46 720,83 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 
25 180,94 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális 

szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti 
gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 

23 135,17 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 

4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása 

74 398,11 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 
3 327,02 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 

5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 
2 720,81 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 
3 251,52 Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása 

791,43 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város 
Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása 

10 260,24 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és 
közművelődési feladatainak támogatása 

1 213,25 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak 
támogatása 

692,26 Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és 
közművelődési feladatainak támogatása 

690,87 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak 
támogatása 

2 061,58 Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú 
kiegészítő támogatása 

300,09 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő 
támogatása 

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

9 738,01 Színházművészeti szervezetek támogatása 
182,92 Táncművészeti szervezetek támogatása 

2 939,73 Zeneművészeti szervezetek támogatása 
2 913,03 Kulturális illetménypótlék 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 2
1 Működési célú támogatások 
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4 499,51 Lakossági  víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 
1 269,02 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi 

ellátásának támogatása 
1 870,03 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak 

támogatása 
12 000,04 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat 

támogatása 
2 050,05 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 

támogatása 
99,86 Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 

300,07 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 
193,58 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 

begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 
költségeinek támogatása 

3 999,09 A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatása 

7 642,310 Önkormányzatok rendkívüli támogatása 
2 440,611 Önkormányzati elszámolások 

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3

2 Felhalmozási célú támogatások 
360,01 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 

2 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
2 549,81 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, 

felújítása 
696,62 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 

felújítás 
4 749,73 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
2 991,63 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 

4 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális 
intézmények szakmai támogatása 

285,71 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
136,02 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 
370,03 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston 

Program) 
129,05 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek 

tulajdonosainak kártalanítása 
9 238,57 Pannon Park beruházási projekt támogatása 
2 000,08 Békásmegyeri vásárcsarnok építése 

723,09 Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és 
kamattörlesztő-részletek átvállalásának támogatása 

310,010 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 
554,112 A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának 

újraépítése érdekében Karcag Városi Önkormányzat támogatása 
184,513 Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása a kommunista 

diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve 
hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori 
helyszínén 

5 806,13 Vis maior támogatás 
500,0A vörösberényi kolostor-együttessel kapcsolatos feladatok 

támogatása 
4

Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti 
támogatása I. 

5

50,01 Abádszalók Város feladatainak támogatása 
100,02 Balatonkenese Város feladatainak támogatása 
167,03 Balmazújváros Város feladatainak támogatása II. 
30,04 Berekfürdő Község feladatainak támogatása 

3,06 Bocska Község feladatainak támogatása 
18,97 Bodmér Község feladatainak támogatása 

200,08 Budapest II. kerület feladatainak támogatása 
1 627,99 Budapest V. kerület feladatainak támogatása 
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1 000,010 Budapest XX. kerület feladatainak támogatása 
500,012 Cegléd Város feladatainak támogatása II. 
348,213 Csákvár Város feladatainak támogatása II. 
135,014 Döge Község feladatainak támogatása 
150,015 Érsekvadkert Község feladatainak támogatása 
30,816 Felsőpetény Község feladatainak támogatása 
60,017 Füzesgyarmat Város feladatainak támogatása 

Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti 
támogatása II. 

6

1 000,01 Harkány Város feladatainak támogatása II. 
7,03 Hosszúpereszteg Község feladatainak támogatása 

233,84 Kemecse Város feladatainak támogatása 
96,05 Kiskunmajsa Város feladatainak támogatása II. 

250,06 Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása II. 
300,07 Mád község feladatainak támogatása 
380,08 Mélykút Város feladatainak támogatása 
15,09 Mencshely Község feladatainak támogatása 

3,010 Mikosszéplak Község feladatainak támogatása 
169,911 Monor Város feladatainak támogatása III. 
15,012 Monostorpályi Község feladatainak támogatása 

Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti 
támogatása III. 

7

30,01 Nyírbogát Nagyközség feladatainak támogatása 
25,02 Óbudavár Község feladatainak támogatása 

250,03 Pécel Város feladatainak támogatása 
30,04 Péteri Község feladatainak támogatása 

169,05 Ráckeve Város feladatainak támogatása 

Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti 
támogatása IV. 

8

20,01 Tarpa Nagyközség feladatainak támogatása 
5,02 Tiborszállás Község feladatainak támogatása 

10,04 Vajta Község feladatainak támogatása 
100,05 Velence Város feladatainak támogatása 
171,9Abasár település vízrendezési feladatainak megvalósítása 10
299,7Tata Város támogatása a karsztvízszint emelkedés okozta 

azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához 
11

173,0Hermina Garázs előkészítésével kapcsolatos feladatok támogatása 12
Helyi érdekű települési fejlesztések I. 13

25,01 Abaújvár Község fejlesztési feladatainak támogatása 
17,52 Albertirsa Város fejlesztési feladatainak támogatása 
56,03 Atkár Község fejlesztési feladatainak támogatása 
80,04 Baja Város fejlesztési feladatainak támogatása 
40,05 Bajna Község fejlesztési feladatainak támogatása 
10,06 Bakonybánk Község fejlesztési feladatainak támogatása 
20,07 Bánhorváti Község fejlesztési feladatainak támogatása 
20,09 Bihartorda Község fejlesztési feladatainak támogatása 
65,010 Bodrogkeresztúr Község fejlesztési feladatainak támogatása 
20,011 Bokod Község fejlesztési feladatainak támogatása 

8,012 Borzavár Község fejlesztési feladatainak támogatása 
18,013 Bököny Község fejlesztési feladatainak támogatása 
21,515 Budapest II. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása 
30,017 Budapest IV. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása 
30,018 Budapest IX. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása 
61,019 Budapest X. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása 
72,520 Budapest XI. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása 
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78,021 Budapest XV. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása 
11,023 Budapest XVII. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása 
81,025 Budapest XXII. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása 
20,028 Cserkeszőlő Község fejlesztési feladatainak támogatása 

4,829 Csévharaszt Község fejlesztési feladatainak támogatása 
50,030 Csorna Város fejlesztési feladatainak támogatása 
14,031 Csökmő Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása 
11,732 Dánszentmiklós Község fejlesztési feladatainak támogatása 
30,033 Dóc Község fejlesztési feladatainak támogatása 

3,034 Egyed Község fejlesztési feladatainak támogatása 
7,835 Egyek Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása 

15,036 Értény Község fejlesztési feladatainak támogatása 
10,037 Fedémes Község fejlesztési feladatainak támogatása 
95,038 Felsőörs Község fejlesztési feladatainak támogatása 

8,039 Felsőszenterzsébet Község fejlesztési feladatainak támogatása 
5,040 Gomba Község fejlesztési feladatainak támogatása 

70,042 Gyömrő Város fejlesztési feladatainak támogatása 
25,043 Gyöngyösfalu Község fejlesztési feladatainak támogatása 
30,044 Győrság Község fejlesztési feladatainak támogatása 
15,045 Hajdúszovát Község fejlesztési feladatainak támogatása 

4,546 Hernád Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása 
8,047 Hunyadfalva Község fejlesztési feladatainak támogatása 

30,548 Jásd Község fejlesztési feladatainak támogatása 
10,050 Kapospula Község fejlesztési feladatainak támogatása 

5,051 Kemestaródfa Község fejlesztési feladatainak támogatása 
56,052 Kisszállás  Község fejlesztési feladatainak támogatása 

1,553 Kunadacs  Község fejlesztési feladatainak támogatása 
10,054 Kuncsorba Község fejlesztési feladatainak támogatása 

Helyi érdekű települési fejlesztések II. 14
8,01 Magyarföld Község fejlesztési feladatainak támogatása 

90,02 Mátraverebély Község fejlesztési feladatainak támogatása 
38,03 Mikepércs Község fejlesztési feladatainak támogatása 

6,74 Monorierdő Község fejlesztési feladatainak támogatása 
49,95 Nagycserkesz Község fejlesztési feladatainak támogatása 
24,06 Nagykálló Város fejlesztési feladatainak támogatása 
50,07 Nagyveleg Község fejlesztési feladatainak támogatása 
10,08 Naszály Község fejlesztési feladatainak támogatása 
37,09 Nyíradony Város fejlesztési feladatainak támogatása 
13,010 Örményes Község fejlesztési feladatainak támogatása 
30,012 Páhi  Község fejlesztési feladatainak támogatása 

2,013 Páli Község fejlesztési feladatainak támogatása 
3,014 Rábapordány Község fejlesztési feladatainak támogatása 
5,515 Radostyán Község fejlesztési feladatainak támogatása 
8,016 Ragály Község fejlesztési feladatainak támogatása 

22,817 Rajka Község fejlesztési feladatainak támogatása 
8,018 Ramocsa Község fejlesztési feladatainak támogatása 
8,020 Sajókaza Község fejlesztési feladatainak támogatása 

11,022 Sajóvelezd Község fejlesztési feladatainak támogatása 
80,023 Sóskút Község fejlesztési feladatainak támogatása 
16,525 Szászberek Község fejlesztési feladatainak támogatása 
30,027 Szentdomonkos Község fejlesztési feladatainak támogatása 

8,028 Szijártóháza Község fejlesztési feladatainak támogatása 
50,029 Szob Város fejlesztési feladatainak támogatása 
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20,030 Szulok Község fejlesztési feladatainak támogatása 
119,831 Tab Város fejlesztési feladatainak támogatása 
90,032 Tarhos Község fejlesztési feladatainak támogatása 
10,033 Tárkány Község fejlesztési feladatainak támogatása 

5,035 Tatárszentgyörgy Község fejlesztési feladatainak támogatása 
39,036 Téglás Város fejlesztési feladatainak támogatása 
12,038 Tiszainoka Község fejlesztési feladatainak támogatása 
10,039 Tiszavárkony Község fejlesztési feladatainak támogatása 
80,040 Tolcsva Község fejlesztési feladatainak támogatása 
11,941 Újlengyel Község fejlesztési feladatainak támogatása 
50,042 Újtikos Község fejlesztési feladatainak támogatása 
10,044 Vajta Község fejlesztési feladatainak támogatása 
13,045 Vásárosnamény Város fejlesztési feladatainak támogatása 
15,046 Völcsej Község fejlesztési feladatainak támogatása 

9,047 Zádorfalva Község fejlesztési feladatainak támogatása 
16,048 Zagyvarékas Község fejlesztési feladatainak támogatása 
75,049 Zirc Város fejlesztési feladatainak támogatása 

1 200,5Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes 
ingatlanok felújításának támogatása 

16

Helyi érdekű települési fejlesztések III. 17
75,52 Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 
38,04 Pécs Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása 
50,06 Székesfehérvár Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak 

támogatása 
20,07 Szolnok Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása 

185,2 240,3Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális 
fejlesztési feladatainak támogatása 

18

100,0Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának 
támogatása 

19

32,0Csólyospálos Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 20
42,5Fülöpszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 21
20,0Gátér Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 22
35,0Jakabszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 23
24,5Kömpöc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 24
45,0Nyárlőrinc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 26
30,0Pálmonostora Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 27

150,0Tiszaug Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása 28
581,5Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása 29

150,0Csokvaomány Község Önkormányzata konyha korszerűsítésének 
és útfelújítási feladatainak támogatása 

30

525,7Normafa Park beruházás 2017. évi üteméhez kapcsolódó egyes 
kisajátítási költségek támogatása 

31

2 100,0Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan 
helyzetének rendezése 

32

65,0Tomajmonostora Község fejlesztési feladatainak támogatása 34
60,0Tiszaszőlős Község fejlesztési feladatainak támogatása 35
71,2Tiszaörs Község fejlesztési feladatainak támogatása 36
70,3Tiszaszentimre Község fejlesztési feladatainak támogatása 37
44,0Tiszaigar Község fejlesztési feladatainak támogatása 38
60,0Tiszaderzs Község fejlesztési feladatainak támogatása 39

470,0Budapest III. kerület parkfejlesztések támogatása 40
50,0Mezőcsát Város fejlesztési feladatainak támogatása 41
15,0Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása 42
10,0Tiszabábolna Község fejlesztési feladatainak támogatása 43
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17 894,5Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült 
pályázatok támogatása 

44

600,0Nagykőrös Város feladatellátásának támogatása 45
50,0Borsodgeszt Község feladatellátásának támogatása 46

2 911,8A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi 
kompenzációja 

47

3 000,0Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása II. ütem 49
179,7A szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő 

pótlékhoz nyújtott támogatás 
50

5 777,2Bölcsődei kiegészítő támogatás 51
72,7Csanádpalota Város működési feladatainak támogatása 52
97,9Nemzetiségi pótlék 54
94,2A Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi 

ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítése 
55

Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 56
64,01 Berhida Város fejlesztési feladatainak támogatása 

150,02 Gomba Község óvodafejlesztési feladatainak támogatása 
30,03 Jánoshalma Város feladatainak támogatása 

244,04 Karcag Város fejlesztési feladatainak támogatása 
71,55 Kispáli Község fejlesztési feladatainak támogatása 
32,06 Mezőörs Község fejlesztési feladatainak támogatása 
10,07 Örkény Község fejlesztési feladatainak támogatása 
35,08 Paloznak Község fejlesztési feladatainak támogatása 

2 060,09 Sárvár Város fejlesztési feladatainak támogatása 
23,010 Székesfehérvár Megyei Jogú Város karsztakna védelembe 

helyezésével kapcsolatos előkészítési feladatainak támogatása 
107,011 Szentkirályszabadja Község fejlesztési feladatainak támogatása 

1 333,2Göd város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó beruházási 
feladatok 2018. évi finanszírozása 

57

5,0Monor Város Önkormányzata feladatainak támogatása 58
135,9Pécs Megyei Jogú Város közbiztonságának javítása 59
391,0Nagyvenyim Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása 60

Települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 61
498,51 Balmazújváros Város fejlesztési feladatainak támogatása 
189,62 Gönc Város fejlesztési feladatainak támogatása 
40,03 Hosszúpályi Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása 
85,84 Kőszeg Város fejlesztési feladatainak támogatása 
20,05 Mezőkomárom Község fejlesztési feladatainak támogatása 
18,36 Mosonmagyaróvár Város fejlesztési feladatainak támogatása 

16,97 Muhi Község feladatainak támogatása 
64,58 Novajidrány Község fejlesztési feladatainak támogatása 

300,0 340,0Kunszentmiklós város feladatainak támogatása 62
700,0Szentes Város kulturális fejlesztési célú támogatása 63

1 003,2A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 

64

320,7A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem 
rendelkező településeknél 

65

1 000,0A hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás támogatása 67
51,0Csabdi Község Önkormányzata iskolabővítési beruházásának 

támogatása 
68

225,0Felcsút Község Önkormányzata bölcsődei férőhely kialakításának 
támogatása 

69

400,0Martonvásár Város Önkormányzat Brunszvik-terv keretében 
megvalósuló fejlesztéseinek támogatása 

70

1 748,6Göd Város Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása 71
406,4Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése 72

5 842,0Normafa Park kiemelt beruházás 2018. évi támogatása 73
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18,9Mosonmagyaróvár északi tehermentesítő út építésének 
előkészítése 

74

560,1Debrecen Nagycsere és Haláp településrészei ivóvízhálózatának 
fejlesztése 

75

30,0Vászoly Község Önkormányzata kulturális célú beruházásának 
támogatása 

76

70,0Kunszentmiklós Város Önkormányzata kötelező feladata 
ellátásának támogatása 

77

240,0Lenti Város fejlesztésének támogatása 78
Helyi önkormányzatok egyes beruházásainak támogatása 79

1 145,01 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális 
fejlesztéseinek támogatása 

47,92 Harkány Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása 

503,23 Kiskunhalas Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása 

3 500,04 Várpalota Város Önkormányzata feladatainak támogatása 

Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési 
támogatása 

80

4,01 Bénye Község feladatainak támogatása 
38,72 Felsővadász Község feladatainak támogatása 

48,03 Gánt Község feladatainak támogatása 
5,04 Iregszemcse Község feladatainak támogatása 
6,05 Kehidakustány Község feladatainak támogatása 

26,86 Múcsony Község feladatainak támogatása 
48,97 Pusztaottlaka Község feladatainak támogatása 
20,08 Sajósenye Község feladatainak támogatása 

39,89 Pellérd Község Önkormányzata feladatainak támogatása 
700,010 Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 

95,511 Vál Község Önkormányzata turisztikai és sportcélú fejlesztéseinek, 
valamint a fejlesztésekhez szükséges ingatlanvásárlás támogatása 

3 600,012 Veszprém Megyei Jogú Város sport célú fejlesztésének támogatása 
36,013 Cigánd Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztéseinek 

támogatása 
4 465,4A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes 

gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások 
egyszeri támogatása 

81

2 025,0Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közműfejlesztési 
feladatainak támogatása 

82

Hazai működési költségvetés 652 655,4 0,0 -652 655,4

Hazai felhalmozási költségvetés 94 177,8 0,0 -94 177,8

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg

IX. fejezet összesen 746 833,2 0,0 -746 833,2
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X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 713,5Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1 14,5

Működési költségvetés1
3 946,1Személyi juttatások1
1 011,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 003,1Dologi kiadások3

960,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

119,0Beruházások6
10,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
2 Célelőirányzatok 

25,2358,8 297,11 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása 

2,3

44,8180,92 A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok 
támogatása 

2,73 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása 

4 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben 
0,220,310 Igazságügyi regionális együttműködés 
5,5245,017 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított 

kártalanítás 
21,6238,718 Jogi segítségnyújtás 

34,219 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, 
jogvédelem és jogérvényesítés 

0,591,520 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 
135,827 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 

4 506,828 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 

25 Fejezeti általános tartalék 

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek 

268,01 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. tőkeemelése 

Hazai működési költségvetés 13 735,2 1 811,3 -11 923,9

Hazai felhalmozási költségvetés 694,9 16,8 -678,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

X. fejezet összesen 14 430,1 1 828,1 -12 602,0
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG

13 050,2Miniszterelnökség igazgatása 1 963,8

Működési költségvetés1
15 101,4Személyi juttatások1
3 224,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

14 801,0Dologi kiadások3
40,8Ellátottak pénzbeli juttatásai4

9 486,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

8 715,1Beruházások6
486,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8

705,1Nemzetstratégiai Kutató Intézet 3
Működési költségvetés1

676,9Személyi juttatások1
139,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
719,2Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
5,4Beruházások6

42,5Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének 
igazgatása 

5 10,7

Működési költségvetés1
3 775,4Személyi juttatások1

633,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
955,9Dologi kiadások3

0,5Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

9,3Beruházások6
77,4Felújítások7

160,7Nemzeti Örökség Intézete 7 34,4

Működési költségvetés1
611,3Személyi juttatások1
143,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 702,3Dologi kiadások3
9,7Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
565,0Beruházások6

1 538,7Felújítások7
67 216,6Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 12 10 112,6

Működési költségvetés1
164 113,3Személyi juttatások1
34 522,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
50 728,6Dologi kiadások3

0,5Ellátottak pénzbeli juttatásai4
23 712,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
32 036,6Beruházások6
8 162,5Felújítások7

327,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8
15 607,0Nemzeti Közszolgálati Egyetem 14 3 848,4

Működési költségvetés1
8 496,6Személyi juttatások1
1 739,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 066,0Dologi kiadások3
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661,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4
113,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
11 163,3Beruházások6

10,5Felújítások7
7,9Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 18

Működési költségvetés1
413,6Személyi juttatások1
68,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

231,6Dologi kiadások3
88,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
159,7Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 30

1 Célelőirányzatok 
72,8831,4 160,84 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 56,2

0,1 0,36 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 2,9

593,1 6,97 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával 
kapcsolatos kiadások 

17,1657,1 7,28 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 
Alapítvány támogatása 

69,6 0,49 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása 

10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács 
tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 

11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése 
58,53 559,6 89,51 KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit 

Zrt. szakmai feladatainak ellátása 
7 976,9 3 270,42 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások  

előkészítése 
1,11 061,9 60,04 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 

9 437,95 Kemény Ferenc Program 
578,7 1 021,36 Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése 
167,29 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény 

pályázatok 
90,514 The Hungary Initiatives Foundation támogatása 

508,0 18,017 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és 
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 

215,2 4,818 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény 
Közalapítvány 

147,3 2,719 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 
0,523 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP 

konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények 
kiváltásának támogatása 

4,131,624 Civil Alap - pályázati program 
0,22,625 Önkormányzatok átmeneti támogatása 1,3

9,4974,1 50,026 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok 1,9

0,239,227 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása 1,6

28 Üldözött keresztények segítésének feladatai 
129,51 Ösztöndíjprogram támogatása 

5,51 565,3 141,02 Intervenciós Támogatási Keret 
0,528,53 Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és 

szakmai feladatok támogatása 

2,8

76,45 552,729 Nemzeti Együttműködési Alap 

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
3 005,51 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények 

támogatása 
0,43 100,02 Hittanoktatás támogatása 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 191. szám 8089

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2018. évi teljesítés
XI

Felhalmo-
zási bevétel

10 838,63 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és 
kiegészítése 

18 310,04 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 
2 600,05 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő 

egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak 
0,5423,36 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - 

Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye 
0,114,5 1 460,37 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 24,7

56,74 824,8 95 958,08 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 9,1

109,6 11,69 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása 
67,2 232,810 Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása 
47,911 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése 
6,6 200,012 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása 

300,0 800,013 Görögkatolikus Metropólia támogatása 
54,1734,714 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak 

kompenzációja 
10,2244,1 13,115 Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása 2,6

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások 
13,41 404,0 477,01 Nemzetiségi támogatások 5,8

1 348,9 51,62 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 
0,1998,6 47,43 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 

intézmények támogatása 
0,751,7 1 042,84 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, 

pályázati önrészre 

20,3

0,416,35 Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi kompenzációja 
161,5 38,532 Bocuse d’Or versenyek támogatása 

0,4428,9 4,633 Civil és non-profit szervezetek támogatása 
9,512,434 Nemzeti Civil Alapprogram 

35 Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok 
49,536 Építésügyi célelőirányzat 8,0

8,2346,2 7,137 Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás 
működtetése 

2,3919,0 28,838 Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok 0,1

137,6 11,539 Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése 
7,140 Örökségvédelmi feladatok 

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

290,0 30,01 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány működésének támogatása 

240,02 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása 

542,0 108,03 Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával 
kapcsolatos kiadások 

412,8 1 501,243 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 1,0

3,7184,0 104,544 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 0,2

0,880,3 0,245 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 
3 032,3 3 628,746 Ludovika Campus 

447,8 51,447 Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása 
47,8 17,248 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos  feladatok ellátása 3,9

94,5 204,050 Határontúli műemlék-felújítási program 
0,1225,0 220,055 Területrendezési feladatok 

12,09,756 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 

57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 

276,8 39,71 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának 
támogatása 

497,3 3 898,32 Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és 
egyéb feladatok ellátásának támogatása 
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1 012,8 211,23 Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, 
örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 

728,4 23,54 Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 
kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása 

308,6 1 483,55 Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft.kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása 

1 272,2 1 326,56 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú 
Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb 
feladatatok ellátásának támogatása 

572,84 467,2 7 481,87 Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának 
támogatása 

227,7 1 087,18 Egyéb gazdasági társaság kulturális fejlesztési, örökségvédelmi 
és egyéb feladatai ellátásának támogatása 

1,458 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 
7,363,360 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos 

egyéb feladatok 

31,3

200,063 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 
32,8479,1 777,766 Kormányablak program megvalósítása 118,4

60,068 Károlyi József Alapítvány támogatása 
22,871 Antall József Tudásközpont Brüsszeli Képviseletével összefüggő 

feladatok támogatása 

1,6

137,733,672 Építésügyi bontási feladatok 
17,673 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 

242,5 351,774 Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása 
4 707,1 10 934,875 Nemzeti Hauszmann Terv 

153,2 10,776 AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása 0,3

0,4139,677 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. 
működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 

20 951,6 95 361,978 Modern Városok Program 
98,7 706,880 Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása 
0,581 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok 

17,9 0,182 Építésügyi szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása 

83 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 
működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 

84 Területi infrastrukturális fejlesztések 
0,242,8 1 175,786 Népi Építészeti Program 

391,8 6 181,588 Nemzeti Kastélyprogram 
63,3 95,490 Nemzeti Várprogram 

92 Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak 
ellátásához szükséges hozzájárulás 

93 Településképi- és Okos Város feladatok 

3 Határon túli magyarok programjainak támogatása 
66,88 477,6 232,31 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 8,5

98,75 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 

7 Európai uniós fejlesztési programok 
258,3338,91 EU utazási költségtérítések 

Központi kezelésű előirányzatok 32
5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

14 000,01 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése 
25 000,02 PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 

tőkeemelése 
0,73 Részesedés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások 

13 590,04 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 
tőkeemelése 

62,5 69,95 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági 
társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás 
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19,83 620,36 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

Hazai működési költségvetés 483 027,3 98 070,0 -384 957,3

Hazai felhalmozási költségvetés 358 382,5 15 272,4 -343 110,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 338,9 258,3 -80,6

XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

XI. fejezet összesen 841 748,7 113 600,7 -728 148,0
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XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

2 170,3Agrárminisztérium igazgatása 1 481,9

Működési költségvetés1
5 690,1Személyi juttatások1
1 302,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 383,8Dologi kiadások3
8 293,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
178,9Beruházások6

7,6Egyéb felhalmozási célú kiadások8
15 308,9Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2 1 571,8

Működési költségvetés1
5 302,3Személyi juttatások1
1 054,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 089,4Dologi kiadások3
4 138,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
3 760,9Beruházások6

479,9Felújítások7
118,1Egyéb felhalmozási célú kiadások8

2 902,3Ménesgazdaságok 4 718,2

Működési költségvetés1
577,2Személyi juttatások1
127,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

2 966,2Dologi kiadások3
0,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
779,7Beruházások6

73,0Felújítások7
446,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8

8 078,7Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 6 1 223,3

Működési költségvetés1
16 140,7Személyi juttatások1
3 222,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 961,9Dologi kiadások3

344,1Ellátottak pénzbeli juttatásai4
91,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1 031,1Beruházások6
1 542,6Felújítások7

2,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8
220,6Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 7 1,5

Működési költségvetés1
417,7Személyi juttatások1
85,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

198,2Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

20,7Beruházások6
16,1Felújítások7

1 764,8Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 8 88,4

Működési költségvetés1
2 476,0Személyi juttatások1
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513,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 872,8Dologi kiadások3

24,3Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

700,4Beruházások6
76,2Felújítások7

339,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8
258,2Génmegőrzési Intézmények 10

Működési költségvetés1
601,9Személyi juttatások1
134,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
552,4Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
260,7Beruházások6

91,3Felújítások7
1 579,5Országos Meteorológiai Szolgálat 12 333,2

Működési költségvetés1
996,0Személyi juttatások1
236,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
742,9Dologi kiadások3
149,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
446,4Beruházások6

9 367,5Nemzeti park igazgatóságok 14 3 160,7

Működési költségvetés1
5 066,6Személyi juttatások1
1 076,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 097,2Dologi kiadások3

247,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

5 559,6Beruházások6
265,5Felújítások7
341,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8

1,0Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 17 0,9

Működési költségvetés1
1 274,1Személyi juttatások1

266,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
914,1Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
28,3Beruházások6

538,5Agrárgazdasági Kutató Intézet 19 3,9

Működési költségvetés1
649,9Személyi juttatások1
136,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
933,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
23,4Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

1 Beruházás 
431,921 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése 439,4

47,8 92,222 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv 
elkészítése és kivitelezése 

2 Környezetvédelmi célelőirányzatok 
73,11 Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása 
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8,4462,32 Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. 
szakmai feladatainak támogatása 

38,13 Környezetvédelmi pályázatok támogatása 
38,690,49 Természetvédelmi kártalanítás 
15,2119,810 Természetvédelmi pályázatok támogatása 
2,384,014 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi 

Program megvalósításában 
190,2190,015 Környezeti elemek védelme 

35,021 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével 
kapcsolatos kiadások 

152,423 Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel 
kapcsolatos feladatok 

1,88,030 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 
0,44,135 Egyéb szervezetek feladataira 
3,71,739 Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat 

3 Agrár célelőirányzatok 
15,7101,22 Agrárkutatás támogatása 

1 014,54 Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása 
180,6 877,35 Tanyafejlesztési Program 0,2

21,0459,36 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, 
népszerűsítésének támogatása 

1,2119,38 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása 
15,125,410 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 
2,33 030,613 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 

50,015 Intézményi feladatok támogatása 
37,116 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak 

támogatása 
3,419 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 

0,6548,420 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 
75,021 Pálinka Nemzeti Tanács 

1 425,725 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 
2 943,431 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 

közfeladatainak támogatása 
4,2904,232 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 

által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése 
0,4216,033 Lovas rendezvények és lovassport támogatása 

34 Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása 
46,735 Állatvédelem támogatása 

47,71 397,236 Agrármarketing célelőirányzat 
23,8585,537 Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása 

1 273,839 Zártkerti Program támogatása 

5 Nemzeti támogatások 
1 296,03 Állattenyésztési feladatok 

337,01 189,34 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 
33,0464,15 Vadgazdálkodás támogatása 

6 Nemzeti Erdőprogram 
72,73 Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban 

204,0 6,14 Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés 
27,250,97 Fejlesztési típusú támogatások 17,4

134,378 241,08 Nemzeti agrártámogatások 
53,7727,99 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 

4 107,78 911,110 Nemzeti agrárkár-enyhítés 
40,411 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 

872,612 Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó 
szindrómájától való mentesítés támogatása 

1 623,93 520,16 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 

8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása 
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150,01 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 
11,311,32 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 
9,512,713 Peres ügyek 

12,616,817 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2,9

20 Európai uniós fejlesztési programok 

1 Uniós programok kiegészítő támogatása 
0,3827,91 Méhészeti Nemzeti Program 
0,53 062,02 Igyál tejet program 
5,13 102,03 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 

863,14 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának 
támogatása 

1 797,35 Iskolagyümölcs program 
178,56 Nemzeti Diverzifikációs Program 2,9

Központi kezelésű előirányzatok 21

1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 
1 050,01 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése 

50,22 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb kiadások 

Hazai működési költségvetés 208 908,5 48 920,5 -159 988,0

Hazai felhalmozási költségvetés 19 048,8 8 040,8 -11 008,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 9 847,6 24,3 -9 823,3

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XII. fejezet összesen 237 804,9 56 985,6 -180 819,3
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium 1
5,41 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 

Működési költségvetés1
5 343,3Személyi juttatások1
1 055,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

298,9Dologi kiadások3
25,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
40,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
120,4Beruházások6

1 795,12 Egyéb HM szervezetek 1 811,7

Működési költségvetés1
5 517,1Személyi juttatások1
1 000,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

68 382,0Dologi kiadások3
331,6Ellátottak pénzbeli juttatásai4
56,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
732,4Beruházások6

3 150,7Felújítások7
1 395,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Magyar Honvédség 2
5 864,41 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 30 897,4

Működési költségvetés1
37 985,5Személyi juttatások1
7 216,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

40 409,4Dologi kiadások3
196,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
271,7Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
47 976,3Beruházások6
12 604,8Felújítások7

152,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8
1 043,52 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 0,8

Működési költségvetés1
75 513,2Személyi juttatások1
14 397,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 571,9Dologi kiadások3

415,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4
1,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1 440,4Beruházások6

365,9Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 3 25,0

Működési költségvetés1
9 319,0Személyi juttatások1
1 815,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

10 589,9Dologi kiadások3
36,2Ellátottak pénzbeli juttatásai4

112,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

504,1Beruházások6
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3 483,2Felújítások7
47,3Egyéb felhalmozási célú kiadások8

32 094,3MH Egészségügyi Központ 6 3 717,0

Működési költségvetés1
22 154,7Személyi juttatások1
4 517,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

13 753,8Dologi kiadások3
97,1Ellátottak pénzbeli juttatásai4
21,6Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1 814,0Beruházások6

53,1Felújítások7
9,6Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 7

Működési költségvetés1
232,8Személyi juttatások1
46,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
0,5Dologi kiadások3
2,1Ellátottak pénzbeli juttatásai4
4,4Egyéb működési célú kiadások5

Fejezeti kezelésű előirányzatok 8
2 Ágazati célelőirányzatok 

46,21 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti 
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és 
NFIU) 

3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és 
érdekképviseleti szervek támogatása 

35,06 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati 
támogatása 

665,2 91,219 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és 
érdekképviseleti szervek támogatása 

4 Hadisírgondozás támogatása 
234,11 I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati 

támogatása 
12,03 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással 

kapcsolatos tevékenységének támogatása 
2 684,95 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 

6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása 
966,6 144,91 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása 

0,10,215 Nemzetközi kártérítés 
1,4972,8 3 072,625 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 31,5

39 Alapítványok, közalapítványok támogatása 
50,0 25,01 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 
63,02 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok 

támogatása 
15 231,03 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó 

közalapítványhoz 

40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 
4 499,91 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 

678,22 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi 
alapjaihoz 

Hazai működési költségvetés 354 873,7 41 179,7 -313 694,0

Hazai felhalmozási költségvetés 76 808,3 36 483,4 -40 324,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XIII. fejezet összesen 431 682,0 77 663,1 -354 018,9
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

18 002,0Belügyminisztérium igazgatása 1 2 924,8

Működési költségvetés1
6 498,4Személyi juttatások1
1 439,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 043,5Dologi kiadások3

3,9Ellátottak pénzbeli juttatásai4
14 602,7Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
4 894,1Beruházások6

61,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8
159,9Nemzeti Védelmi Szolgálat 2 1 518,2

Működési költségvetés1
4 564,2Személyi juttatások1

965,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
709,4Dologi kiadások3

2,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

1 401,6Beruházások6
610,3Felújítások7

264,6Terrorelhárítási Központ 4 18,0

Működési költségvetés1
12 816,0Személyi juttatások1
2 666,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 619,4Dologi kiadások3

0,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4
Felhalmozási költségvetés2

8 300,9Beruházások6
25,0Felújítások7

1 205,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8
25 287,7Büntetés-végrehajtás 5 605,6

Működési költségvetés1
42 316,7Személyi juttatások1
8 259,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

28 697,7Dologi kiadások3
7,5Ellátottak pénzbeli juttatásai4

8 741,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 523,7Beruházások6
478,5Felújítások7

8 185,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8
105 733,3Rendőrség 7 51 133,3

Működési költségvetés1
259 555,6Személyi juttatások1
52 366,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
76 008,7Dologi kiadások3

45,2Ellátottak pénzbeli juttatásai4
47 892,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
66 265,0Beruházások6
4 085,1Felújítások7
4 837,3Egyéb felhalmozási célú kiadások8
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2 374,0Alkotmányvédelmi Hivatal 8 5 178,5

Működési költségvetés1
6 632,6Személyi juttatások1
1 378,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 944,9Dologi kiadások3

304,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

1 092,5Beruházások6
8 855,2Felújítások7

25,6Egyéb felhalmozási célú kiadások8
1 383,0Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 9 3 473,9

Működési költségvetés1
13 764,2Személyi juttatások1
2 822,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 653,8Dologi kiadások3

47,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

11 195,0Beruházások6
90,3Felújítások7

161,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
437,8Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 10 559,6

Működési költségvetés1
1 245,5Személyi juttatások1

251,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 444,0Dologi kiadások3

3,5Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

638,1Beruházások6
5 801,0BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 12 3 161,5

Működési költségvetés1
56 369,0Személyi juttatások1
11 371,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
14 672,1Dologi kiadások3

3,8Ellátottak pénzbeli juttatásai4
797,4Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
10 501,3Beruházások6
1 719,6Felújítások7
1 837,3Egyéb felhalmozási célú kiadások8

2 653,2Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 13 20,6

Működési költségvetés1
4 753,7Személyi juttatások1
1 116,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 717,9Dologi kiadások3

2,9Ellátottak pénzbeli juttatásai4
1 110,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
523,7Beruházások6

60,1Felújítások7
4,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8

23 272,5Vízügyi Igazgatóságok 17 20 276,4

Működési költségvetés1
26 823,1Személyi juttatások1
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4 733,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
27 155,7Dologi kiadások3

244,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

34 690,0Beruházások6
632,9Felújítások7

14 860,3Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

1 Ágazati célfeladatok 
129,02 Energia-racionalizálás 151,8

0,834 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 0,1

50,44 235,5 2 170,950 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 70,0

4,351 Vízügyi feladatok támogatása 
1,60,653 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer 

kiépítése 

8,4

15 689,183 633,556 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 837,6

57 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a 
pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 

7,5

58 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 0,2

0,159 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 
41,97,261 Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére 

205,963 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai 
feladatok ellátása 

2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 

2 Társadalmi önszerveződések támogatása 
1 050,03 Országos Polgárőr Szövetség 

175,011 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 
20,020,012 Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

egyes feladatainak támogatása 
11,910,013 Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány 

feladatainak támogatása 
99,23 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 

1 994,410 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 
1,5366,711 Duna Művész Együttesek támogatása 
0,110,014 A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési 

program 

16 Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével 
összefüggő kiadások 

17 Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi 
alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka 

50,018 Magyar Rendvédelmi Kar 
26,4723,9 676,119 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének 

támogatása 

2,2

5 639,648 134,8 39 589,321 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 7 722,8

317,11 951,0 42 236,422 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó 
kiadások 

10,7

25 Európai uniós fejlesztési programok 
223,21 267,3 37,41 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok 

megvalósításához kapcsolódó kiadások 

42,5

4 Belügyi Alapok 
74,03 774,3 4 525,11 Belső Biztonsági Alap 578,0

20,05 766,7 102,22 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 
93,0 28,83 Belügyi Alapok technikai költségkerete 

Központi kezelésű előirányzatok 21
351,71 K-600 hírrendszer működtetésére 
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Hazai működési költségvetés 906 109,7 207 268,6 -698 841,1

Hazai felhalmozási költségvetés 274 563,6 97 681,7 -176 881,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 15 594,8 937,7 -14 657,1

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XIV. fejezet összesen 1 196 268,1 305 888,0 -890 380,1
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XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

6 239,9Pénzügyminisztérium igazgatása 1 1 268,2

Működési költségvetés1
15 713,8Személyi juttatások1
3 448,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 864,3Dologi kiadások3

331,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

16,4Beruházások6
16,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8

12 003,4Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 5 1 117,8

Működési költségvetés1
4 018,2Személyi juttatások1

929,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
32 676,1Dologi kiadások3

13,4Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

9 667,2Beruházások6
930,2Felújítások7

42 042,1Magyar Államkincstár 8 1 042,7

Működési költségvetés1
35 296,3Személyi juttatások1
7 668,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

43 983,7Dologi kiadások3
27 000,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
1 933,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
4 386,5Beruházások6

356,3Felújítások7
71,4Egyéb felhalmozási célú kiadások8

1 172,4Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 16
Működési költségvetés1

1 200,9Személyi juttatások1
254,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
392,0Dologi kiadások3

8,3Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

0,1Beruházások6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 25

2 Ágazati célelőirányzatok 

5 Kárrendezési célelőirányzat 
222,61 Függő kár kifizetés 

3 145,32 Járadék kifizetés 
7,63 Tőkésítésre kifizetés 
3,07 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer 

működtetéséhez 

12 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása 0,1

4 Területfejlesztési feladatok 
28,4542,4 906,61 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 2,1

4,722,22 Decentralizált területfejlesztési programok 13,8

0,2114,0 16 861,75 Pest megyei fejlesztések 11,8

5 Belgazdasági feladatok 
393,4 20 090,47 Nagyvállalati beruházási támogatások 
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7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
437,12 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő 

feladatok 
18 000,03 A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó 

pénzeszközeinek felhasználása és kezelése 

17 958,6

6,651,64 Nemzetgazdasági programok 
66,8 13 800,08 Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával 

összefüggő beruházások támogatása 
99,49 Költségvetési előrejelzések pontosságának javítása 

9 Munkaerőpiaci és képzési feladatok 
1,8260,3 12,01 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 0,3

11 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 
2 188,42 381,01 Uniós programok árfolyam-különbözete 
2 227,27 681,82 Egyéb, EU által nem térített kiadások 

20 Európai uniós fejlesztési programok 

2 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 
18,22 157,1 16,11 Duna Transznacionális Program 1,5

18,0643,6 13,22 Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési 
program 

1,5

20,8452,6 2,23 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 1,5

12,84 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 

Központi kezelésű előirányzatok 26
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

89,43 ÁKK osztalék befizetése 
183,06 Részvények értékesítéséből származó bevétel 4 317,0

Hazai működési költségvetés 192 161,6 66 187,5 -125 974,1

Hazai felhalmozási költségvetés 85 115,6 25 732,4 -59 383,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 3 297,6 61,5 -3 236,1

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XV. fejezet összesen 280 574,8 91 981,4 -188 593,4



8104 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 191. szám 

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2018. évi teljesítés
XVI

Felhalmo-
zási bevétel

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

5 696,7Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1 418,3

Működési költségvetés1
116 363,0Személyi juttatások1
23 717,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
50 086,6Dologi kiadások3

2,8Ellátottak pénzbeli juttatásai4
4 368,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
21 766,2Beruházások6
1 319,3Felújítások7

345,3Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Hazai működési költségvetés 194 538,9 5 696,7 -188 842,2

Hazai felhalmozási költségvetés 23 430,8 418,3 -23 012,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XVI. fejezet összesen 217 969,7 6 115,0 -211 854,7
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XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM

43 778,5Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 1 740,8

Működési költségvetés1
14 369,2Személyi juttatások1
3 058,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 853,1Dologi kiadások3

2,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4
30 337,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1 266,9Beruházások6

227,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
2 659,6Országos Atomenergia Hivatal 4 5,7

Működési költségvetés1
1 771,9Személyi juttatások1

387,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 295,5Dologi kiadások3
1 492,7Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
57,6Beruházások6

2 689,0Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 5 10,1

Működési költségvetés1
1 207,5Személyi juttatások1

241,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
792,9Dologi kiadások3
990,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
47,1Beruházások6
14,6Felújítások7

657,4Nemzeti Akkreditáló Hatóság 6 153,4

Működési költségvetés1
301,7Személyi juttatások1
62,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

293,1Dologi kiadások3
7,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
0,5Beruházások6

2 100,0Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 7 93,8

Működési költségvetés1
2 075,3Személyi juttatások1

450,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 418,7Dologi kiadások3
4 446,4Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
156,2Beruházások6

5,6Felújítások7
17,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8

40 744,9Szakképzési Centrumok 8 16 441,7

Működési költségvetés1
108 922,5Személyi juttatások1
22 564,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
34 915,8Dologi kiadások3
5 238,6Ellátottak pénzbeli juttatásai4
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2 051,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

8 922,2Beruházások6
11 902,1Felújítások7

203,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8
4 137,9Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 9 2,6

Működési költségvetés1
1 663,7Személyi juttatások1

359,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 331,3Dologi kiadások3

658,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

382,2Beruházások6
69,5Felújítások7

7 612,8Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 11 3 418,9

Működési költségvetés1
2 477,1Személyi juttatások1

500,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
11 004,7Dologi kiadások3

144,4Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

6 923,2Beruházások6
3,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8

6 745,014 065,9 3 042,4Budapesti Corvinus Egyetem 12 693,5

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

31 Kiemelt célú beruházások támogatása 
760,7 1 345,04 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések 

0,3 33,56 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 
1,75,7 10 348,310 Vasúthálózat fejlesztése 54,3

32 Közlekedési ágazati programok 
8,4390,6 6,41 A közösségi közlekedés összehangolása 190,5

2 111,384 695,02 Közúthálózat fenntartás és működtetés 
24 919,93 Útdíj rendszerek működtetése 

1 942,25 346,0 1 844,14 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 
3,95 TEN-T projektek 
0,16 Belvízi hajózási alapprogram 

2 355,41 434,5 178,011 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 0,6

231,4194,2 12,012 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 
172,6 33,713 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 

7 072,7 251 812,028 Kiemelt közúti projektek 
1 053,029 Légiszállítási szolgáltatások 
2 464,7 96 031,130 Közúthálózat felújítása 221,1

558,331 A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának 
biztosítása és támogatása 

152,732 Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások 
1 094,233 Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának 

felújítása 
1 334,7 1 231,934 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 100,4

19,3 616,337 Kerékpáros létesítmények működtetése 
3,038 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása 

607,239 Regionális repülőterek működésének támogatása 
280,040 Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatása 

0,5 19,541 Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése 305,0

29,5 3 512,042 Intermodális csomópontok fejlesztése 
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1 205,643 Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése 
205,844 Határkikötők működtetése 
318,945 Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése 

2,7 2 596,649 Kerékpáros létesítmények fejlesztése 

50 Városi közúti projektek 

33 Hazai fejlesztési programok 
12 704,42 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 

0,43 095,23 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 
34,9125,9 635,04 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 89,7

0,91 671,95 Intézményi kezességi díjtámogatások 
88,5 143,06 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 

72,128,4 135,810 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 94,7

2,22,1 3,911 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 4,3

1 976,223 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése 6,6

179,424 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása 

34 Infokommunikációs ágazati programok 
11,410,11 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 
84,11 783,9 1 905,52 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához 

kapcsolódó feladatok 

35 Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok 
570,3 239,41 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 

2 Épületenergetikai pályázati program 
74,6 28,83 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 

1 550,7 8 109,24 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 0,2

2,95 Bányanyitási feladatok kiadásai 
7,9 13,86 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 

1,424,7 846,17 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 0,1

0,71 085,8 1 956,28 Gazdasági Zöldítési Rendszer 45,1

0,4 1,810 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
0,1119,7 2 043,311 Energiahatékonyság javításának támogatása 

445,0 961,912 A derogációs kiosztás keretében történő beruházások 
támogatásának kifizetése 

13 LIFE Program önerő támogatás 

14 Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja 
7 815,46 663,715 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 

7,47,417 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával 
összefüggő feladatok 

12,8258,519 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 

37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 
166,4 0,13 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő 

feladatok ellátása 

38 Egyéb feladatok 
570,91 Nemzetközi tagdíjak 

65,1199,62 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
5 360,83 Kormányzati szakpolitikai feladatok 

941,61 403,4 1 849,77 Állami többletfeladatok 678,0

391,3 7,514 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testületek támogatása 

0,287,515 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 
1 023,1 11,817 Bányabezárás 

361,6 3,818 MFK NKft. működési támogatása 
1,06,4 266,622 Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása 

18,5137,323 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása 
86,924 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt 

többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása 
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24,025 NFSI Nkft. működési támogatás 
7 782,029 Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása 

60 Európai uniós fejlesztési programok 
165,0 98 506,91 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 

64 Belgazdasági feladatok 
148,5 2,51 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 
39,42 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi 

törvény alapján 
98,43 Nemzetközi szabványosítási feladatok 

4 Irinyi terv végrehajtása 
1 329,8 497,01 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai 

891,2 1 723,32 Beszállítói-fejlesztési Program 

3 Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése 

4 Ipar 4.0. program 
5,0 612,95 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, 

hatékonyságának növelésére irányuló támogatás 
434,0 1 503,07 Jedlik Terv 

8 MKIK támogatása 

65 Munkaerőpiaci és képzési feladatok 
1 295,012 091,1 123,01 Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység 

finanszírozása 

90,5

500,0 1 128,42 Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások 5 350,8

15,0219,8 1 191,13 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése 

Központi kezelésű előirányzatok 21

1 Vállalkozások folyó támogatása 

1 Egyedi támogatások, ellentételezések 
157,13 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb 

kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 
93 004,35 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 

164 953,76 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 
75 253,87 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások 

költségtérítése 
5 553,88 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 

13 437,210 Elővárosi közösségi közlekedés támogatása 

3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 
2 500,01 Tőkeemelés 

2 Koncessziós bevételek 
1 921,41 Bányakoncessziós díj 

3 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 292,7

4 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele 71 929,8

Hazai működési költségvetés 828 772,2 130 601,5 -698 170,7

Hazai felhalmozási költségvetés 433 282,7 101 014,9 -332 267,8

Európai uniós fejlesztési költségvetés 98 675,8 0,0 -98 675,8

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVII. fejezet összesen 1 360 730,7 231 616,4 -1 129 114,3
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XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

566,8Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 1 876,4

Működési költségvetés1
8 373,6Személyi juttatások1
1 740,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 448,7Dologi kiadások3

137,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4
464,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1 277,6Beruházások6

6,4Felújítások7
18,6Egyéb felhalmozási célú kiadások8

9 983,9Külképviseletek igazgatása 2 307,3

Működési költségvetés1
46 980,8Személyi juttatások1
6 237,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

20 881,0Dologi kiadások3
2 265,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
11 100,2Beruházások6

892,9Felújítások7
365,3Egyéb felhalmozási célú kiadások8

329,8Információs Hivatal 4 55,1

Működési költségvetés1
5 520,5Személyi juttatások1
1 262,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 549,8Dologi kiadások3

124,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 001,1Beruházások6
253,7Felújítások7

51,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8
170,4Nemzeti Befektetési Ügynökség 5 4,6

Működési költségvetés1
1 198,8Személyi juttatások1

248,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 391,2Dologi kiadások3

108,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

177,0Beruházások6
1,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Fejezeti kezelésű előirányzatok 7

1 Célelőirányzatok 
33,0409,4 73 575,01 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 237,9

7 905,62 Kötött segélyhitelezés 
0,38 610,13 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 

495,11 057,0 17,26 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó 
szervezetek és szakmai programok támogatása 

491,68 Kormányfői Protokoll 
4,512 Kisebbségpolitikai célok támogatása 

147,715 Kulturális diplomáciai projektek támogatása 
253,316 Állami protokoll támogatása 
28,217 Visegrádi Csoport soros magyar elnökségének támogatása 
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827,618 A Magyar Foundation of North America támogatása 
9,62 590,019 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 

2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
1,9205,5 32,91 Európai Területi Társulások támogatása 0,1

392,0 29,32 Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása 
171,0 2,03 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet 

támogatása 
0,14,04 Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 

13,15 Külföldi magyar emlékek megőrzése 
625,3 16 472,613 Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása 59,4

11,3692,3 4 307,214 Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 
0,161,8 449,115 A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és 

gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 
61,8 178,916 Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 

3,285,7 1 448,417 Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 
3,2103,2 5 080,718 Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 
0,1213,8 7,719 Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása 

69,4 0,620 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő 
Szolgálata 

3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 
8 296,31 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 

11 839,52 Európai uniós befizetések 
130,13 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges 

pénzügyi hozzájárulás 

4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 
0,8439,1 59,81 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 0,3

1,62 Humanitárius segélyezés 
2,4 3,34 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 
9,4 218,45 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok 

támogatása Ukrajnában 
620,06 Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások 
10,85 Peres ügyek 

Központi kezelésű előirányzatok 8

1 Vállalkozások folyó támogatása 

1 Normatív támogatások 
1 456,226 079,01 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 

Hazai működési költségvetés 180 384,1 13 065,8 -167 318,3

Hazai felhalmozási költségvetés 118 028,3 1 541,1 -116 487,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVIII. fejezet összesen 298 412,4 14 606,9 -283 805,5
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XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2

1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 

2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 
4,75,8 16,61 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a 

mezőgazdaságban 

9,5

24,2 72,82 Élelmiszergazdaság modernizálása 
2,85,33 Vidéki térségek fejlesztése 

3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 
14,51 Beruházás-ösztönzés 

5,0 33,62 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 39,6

1,83 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 1,9

4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 
8,21 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
0,42 Környezetvédelem-Energetika 

16,44 KIOP Technikai segítségnyújtás 

5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 
3,53,11 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra 

történő belépés segítésére 
1,18,15 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség 

támogatása 
1,410 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 

2 Közösségi Kezdeményezések 

2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés 
0,23,11 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 

3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 

1 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési 
projektek 

99,61 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. 
ütem 2000/HU/16/P/PT/002 

230,34 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú 
utak, 2002/HU/16/P/PT/008 

2,86 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 
2000/HU/16/P/PT/003 

11,07 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz 
felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 

236,19 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 
2004/HU/16/C/PT/001 

4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
382,125,7 41,31 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1 202,1

5,2 3 502,12 Közlekedés Operatív Program 1 008,3

109,16 269,67 Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA 7,2

2 785,83 080,3 51,78 Társadalmi Megújulás Operatív Program 921,6

104,545,6 703,114 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 170,8

121,916 664,6 4 292,819 Környezet és Energia Operatív Program 3 253,5

2,91 245,020 Államreform Operatív Program 
6 840,421 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 

0,283,6 0,422 Végrehajtás Operatív Program 0,1

0,30,3 4,123 Nyugat-dunántúli Operatív Program 38,8

5,377,4 1,224 Közép-dunántúli Operatív Program 32,2

9,53 934,7 3,225 Dél-dunántúli Operatív Program 66,4

2,35,4 8,926 Dél-alföldi Operatív Program 36,7

44,61 106,7 78,027 Észak-alföldi Operatív Program 162,7

10,124,5 45,728 Észak-magyarországi Operatív Program 122,2

22,31,829 Közép-magyarországi Operatív Program 138,7

5 Területi Együttműködés 
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1 Európai Területi Együttműködés 
9,2263,81 Európai Területi Együttműködés HU-SK 37,1

486,4 101,02 Európai Területi Együttműködés HU-RO 
398,93 Európai Területi Együttműködés HU-SER 

146,6428,34 Európai Területi Együttműködés HU-CRO 
72,65 Európai Területi Együttműködés SEES 

295,96 Európai Területi Együttműködés AU-HU 
0,768,57 Európai Területi Együttműködés SLO-HU 0,5

3,547,28 Európai Területi Együttműködés CES 
25,99 INTERREG IVC 

102,7125,510 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 
6,82 INTERACT 2007-2013 

6 Egyéb uniós előirányzatok 
27,54 634,8 265,13 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 
82,21 346,3 8,96 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-

2014 

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 
0,1318,7 12,51 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai 

segítségnyújtás 

239,5

12,4904,12 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft 
uniós feladatainak  támogatása 

1 123,2 6,03 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós 
támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése 

2,9

11,2 0,56 2007-től induló  EU nagyberuházások és komplex programok 
előkészítése 

341,0217,9 22 976,28 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 90,0

6 309,9 665,511 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása 1,1

10 995,313 EU Önerő Alap 
8,2174,48 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 

9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok 
1 162,8139 598,4 147 919,31 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 3 034,1

113,251 401,2 25 501,32 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 3,7

2 218,433 515,8 267 678,83 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 11 008,7

26,6 344 773,74 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 15 569,9

8 828,97 191,0 102 614,85 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 17 217,0

6 145,3205 374,4 95 258,86 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 1 673,2

2 962,086 548,6 287,97 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 20,2

1 342,38 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 

10 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 

6 ETE határmenti programok 2014-2020 
151,82 295,3 2 964,71 SKHU ETE program 37,0

689,4 1 632,52 ROHU ETE program 10,7

1,9657,4 1 396,53 HU-SER IPA program 11,7

56,7819,2 2 254,44 HU-CRO ETE program 138,1

68,21 861,0 544,45 AU-HU ETE program 1,0

84,8831,8 396,76 SI-HU ETE program 123,3

19,97 ENI programok 

11 Vidékfejlesztési és halászati programok 

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 
450,4570,2 149,11 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat 

versenyképességének javítása 

156,8

89,9106,1 36,22 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 39,8

8,041,8 51,13 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a 
diverzifikáció ösztönzése 

22,1

0,23,6 1,64 IV. tengely: Leader programok 1,6

3 Halászati Operatív Program 
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0,22,8 0,11 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra 
termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 

66,12 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 
31,63 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 

12 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 
834,293 158,9 83 376,91 Vidékfejlesztési Program 130,2

869,4 544,22 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 
450,92 290,63 Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása 

14 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 
100,01 Uniós programok árfolyam-különbözete 

1,52 Egyéb EU által nem térített kiadások 0,4

6,3 470,83 ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai 
140,1 112,315 SAPARD intézkedések 

17 Alapok alapja pénzügyi eszközök 
169,7 84 820,81 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök 3 845,7

2 914,62 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök 5 852,5

49,13 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök 297,8

Hazai működési költségvetés 20 162,5 531,4 -19 631,1

Hazai felhalmozási költségvetés 111 916,0 10 329,9 -101 586,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 1 764 449,7 84 080,8 -1 680 368,9

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Kiadás Bevétel Egyenleg

XIX. fejezet összesen 1 896 528,2 94 942,1 -1 801 586,1
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

4 129,2Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 1 37,1

Működési költségvetés1
18 770,8Személyi juttatások1
3 677,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 187,0Dologi kiadások3
1 916,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4
1 622,6Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
123,3Beruházások6

36,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 2

40 319,03 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és 
irányítás intézményei 

16 644,6

Működési költségvetés1
86 237,5Személyi juttatások1
17 365,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
41 777,5Dologi kiadások3
5 406,5Ellátottak pénzbeli juttatásai4
8 587,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
7 630,6Beruházások6
3 835,5Felújítások7

298,3Egyéb felhalmozási célú kiadások8
5 786,1Nemzeti Sportközpontok 3 14 546,5

Működési költségvetés1
2 787,6Személyi juttatások1

629,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
22 657,5Dologi kiadások3

8,5Ellátottak pénzbeli juttatásai4
227,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
74 244,3Beruházások6

505,9Felújítások7
41,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8

696,8Egyéb kulturális intézmények 4 334,0

Működési költségvetés1
1 716,6Személyi juttatások1

345,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 704,6Dologi kiadások3

40,7Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 971,3Beruházások6
381 108,0Egyetemek, főiskolák 5 15 934,4

Működési költségvetés1
263 712,5Személyi juttatások1
54 647,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

210 461,2Dologi kiadások3
33 896,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4
4 566,6Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
66 794,4Beruházások6
9 599,2Felújítások7
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966,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Egyéb oktatási intézmények 6

8 384,51 Oktatási Hivatal 12,1

Működési költségvetés1
10 855,4Személyi juttatások1
2 203,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 535,3Dologi kiadások3

7,5Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

619,9Beruházások6
1,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó 
intézmények 

7

4 326,41 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 

Működési költségvetés1
2 626,8Személyi juttatások1

567,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
782,0Dologi kiadások3
20,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
277,4Beruházások6

9,4Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 8
Működési költségvetés1

164,0Személyi juttatások1
36,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
97,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
42,6Beruházások6
4,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8

22,8VERITAS Történetkutató Intézet 9
Működési költségvetés1

276,4Személyi juttatások1
59,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

291,3Dologi kiadások3
60,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
180,8Beruházások6
116,4Felújítások7

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 10
11 594,71 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 24 174,9

Működési költségvetés1
11 554,8Személyi juttatások1
1 561,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

10 225,3Dologi kiadások3
9 374,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
16 625,5Beruházások6

48,0Felújítások7
0,6Egyéb felhalmozási célú kiadások8

714 537,82 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 17 402,3

Működési költségvetés1
329 535,0Személyi juttatások1
67 872,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

310 655,8Dologi kiadások3
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617,1Ellátottak pénzbeli juttatásai4
9 655,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
28 743,9Beruházások6
7 074,5Felújítások7

814,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8
1 737,73 Országos Sportegészségügyi Intézet 70,2

Működési költségvetés1
1 284,1Személyi juttatások1

254,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
867,8Dologi kiadások3
36,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
991,9Beruházások6

1 522,7Felújítások7
7 380,6Közgyűjtemények 11 2 078,0

Működési költségvetés1
13 089,8Személyi juttatások1
2 611,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

10 842,4Dologi kiadások3
3 096,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
8 007,1Beruházások6
3 676,4Felújítások7

0,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8
8 863,9Művészeti intézmények 12 6 329,4

Működési költségvetés1
9 817,9Személyi juttatások1
2 013,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

11 862,6Dologi kiadások3
39,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
13 282,7Beruházások6

40,3Felújítások7
2 814,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8

162,5Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 13
Működési költségvetés1

120,8Személyi juttatások1
22,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

264,1Dologi kiadások3
0,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
122,1Beruházások6

1,1Felújítások7
45 887,6Országos Mentőszolgálat 14 45,9

Működési költségvetés1
33 675,8Személyi juttatások1
7 183,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
9 363,5Dologi kiadások3

17,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
0,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
3 932,3Beruházások6
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67,6Felújítások7
6,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8

1,8Magyar Nyelvstratégiai Intézet 15
Működési költségvetés1

96,5Személyi juttatások1
19,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
25,0Dologi kiadások3
0,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
6,5Beruházások6

6 803,1Országos Közegészségügyi Intézet 16 537,1

Működési költségvetés1
4 335,0Személyi juttatások1

800,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
11 909,3Dologi kiadások3

142,7Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

1 890,8Beruházások6
12,4Felújítások7

13 941,7Országos Vérellátó Szolgálat 17 1,2

Működési költségvetés1
5 498,7Személyi juttatások1
1 120,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
8 725,5Dologi kiadások3

172,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

365,6Beruházások6
267,3Felújítások7

35 183,4Klebelsberg Központ 18 45 671,6

Működési költségvetés1
433 694,5Személyi juttatások1
90 200,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
90 891,7Dologi kiadások3
1 016,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
8 235,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
36 545,7Beruházások6
22 545,9Felújítások7

172,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
3 411,7Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 19 40,5

Működési költségvetés1
1 584,4Személyi juttatások1

318,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
889,7Dologi kiadások3
947,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4

1 390,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

119,6Beruházások6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

2 Normatív finanszírozás 
270,723 100,52 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

1 539,8253 767,13 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 
1,16 416,74 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás 
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8,13 991,35 Köznevelési szerződések 

3 Felsőoktatási feladatok támogatása 
4,8833,0 11,01 Felsőoktatás speciális feladatai 

625,02 Lakitelek Népfőiskola támogatása 
65,2675,9 3,23 Kiválósági támogatások 

346,8138,4 103,04 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 35,0

1 260,56 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 507,7

4 Köznevelési feladatok támogatása 
5,91 042,5 130,64 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 0,1

42,62 231,7 15,75 Nemzeti Tehetség Program 
2,0100,09 Tarpai sportkollégium támogatása 

468,511 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása 
5,04 259,9 17 285,912 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 

12,6392,513 Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények 
központi előirányzata 

5 Egyéb feladatok támogatása 
970,0 30,01 I. világháborús centenáriumi megemlékezések 

23,737,62 Szovjetúnióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások 
emlékéve programjainak támogatása 

2 044,44 Peres ügyek 
50,05 Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek 
77,0 3,06 László Gyula Intézet támogatása 
86,0 338,67 Hangszercsere program 
0,515 "Útravaló" ösztöndíj program 

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 
65,0786,4 55,11 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 
0,9113,3 14,22 Határon túli kulturális feladatok támogatása 0,5

1 347,9 8,83 Határtalanul! program támogatása 
335,0 9,14 Határon túli köznevelési feladatok támogatása 

0,343,619 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok 
támogatása 

9,715,120 Maradványelszámolás 

8 Nemzetközi kapcsolatok programjai 
4,71 271,81 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 

13,4398,92 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 
615,0 6,23 Waclaw Felczak Alap 

5 Kétoldalú munkatervi feladatok 

2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 
10,42 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 

9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok 

6 EU-tagságból eredő együttműködések 
15,42 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
0,1162,0 19,81 Filmszakmai támogatások 

230,83 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 
768,05 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális 

fesztiválok és események támogatása 
11,011,0 27,917 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti 

orgonáinak restaurálása 

27,9

178,5 266,021 Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás 

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 
támogatása 

0,3928,1 363,11 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti 
értékmentő programja 
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1,5875,5 606,42 Közművelődési szakmai feladatok 
5,986,03 Kulturális szakemberek továbbképzése 
0,15 776,1 282,74 Csoóri Sándor Alap 

1 160,0 20,06 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 

13 Művészeti tevékenységek 
300,01 A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása 

21,02 Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése 
4,31 060,1 679,14 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 
8,11 442,1 0,25 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok  

(működési és művészeti pályázatok) 
1 406,010 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 
1 953,011 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál 

megrendezésének támogatása 
67,712 Egyéb színházi támogatások 
30,013 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása 

1,6264,5 30,414 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 1,3

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
1,02 523,3 632,22 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 

3,03 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 
1,590,64 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 
2,4459,9 31,55 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 

823,96 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása 
243,37 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő 

hozzájárulás 

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 
0,152,4 0,61 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai 

feladatok támogatása 
194,0 12,63 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok 

támogatása 
60,31 536,4 232,56 Családpolitikai Programok 
0,747,07 Családpolitikai célú pályázatok 

17 Egyes szociális pénzbeli támogatások 
20,41 408,81 Gyermekvédelmi Lakás Alap 
5,1777,16 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 
1,3692,37 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott 

támogatása 
0,5135,2 11,618 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 

19 Szociális célú humánszolgáltatások 
1 332,0109 455,81 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 

20,62 066,5 22,14 Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a 
Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása 

14,91 043,47 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási 
szerződésekkel történő finanszírozása 

204,19 999,18 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és 
gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel 
összefüggő támogatások 

1,612,69 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított 
ágazati pótlék 

261,5 1 558,110 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési 
támogatása 

0,6

10 599,811 Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb 
bérintézkedés 

20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális 
programok 

0,7177,9 2,03 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb 
esélyteremtési programok támogatása 

51,8 0,74 Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont 
működésének támogatása 
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5,0306,86 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok 
támogatása 

1,7583,5 110,08 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció 
támogatása 

1,1617,0 114,012 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 0,4

189,913 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat 
ellátó lakóotthonok támogatása 

21 PHARE Programok 

4 HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi 
integrációja) 

148,72 Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos 
helyzetű fiatalok társadalmi integrációja) 

5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása 
0,11 PHARE támogatás (HU 0008-02) 

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok 
166,01 239,6 2 792,02 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 

2 425,63 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 
36,3965,26 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása 

2 000,08 A betegbiztonság növelésével és a struktúra átalakításával 
kapcsolatos támogatások 

961,4 4 119,912 MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház 
közös fejlesztése 

0,3843,713 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 
44,719 Patika hitelprogram kamattámogatása 

1 415,420 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének 
támogatása 

4 188,01 283,8 6 257,624 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása 530,9

494,8 20 823,925 Egészséges Budapest Program 
245,6 54,426 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő 

támogatása 
51,8 1 048,227 A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása 

320,0 33,028 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok 
58,9 1,129 Természetes fogamzássegítés 

23 Sporttevékenység támogatása 
49,99 624,7 51,14 Versenysport támogatása 0,8

6,77 512,4 2 410,85 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének 
kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása 

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport 
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására 

13,13 209,6 26,41 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 
97,62 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 

412,83 165,6 89,27 Utánpótlás-nevelési feladatok 0,8

1,0582,9 12,18 Fogyatékosok sportjának támogatása 
384,3 11,210 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása 

1,4583,0 24,523 Szabadidősport támogatása 0,3

537,3 5,024 Diák- és hallgatói sport támogatása 
2,3119,8 1,925 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 

34,6 0,828 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése 
és projektjei 

35,212 496,1 581,929 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő 
feladatok támogatása 

4,9

11,04 974,7 425,330 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 
3 315,0 10,034 A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten 

történő megrendezésének támogatása 
45,6495,6 50,035 Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása 

724,3 25,738 Magyar Természetjáró Szövetség támogatása 

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
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1,8165,5 8 369,72 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, 
fenntartása 

23,4

9,5178,7 100,112 Magyar Sport Háza támogatása 3,1

14 Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása 
12,0 2 479,36 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-

fejlesztése 
8,07 Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 

17,512 Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
400,016 Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
44,020 Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 

375,126 Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
1,3 142,527 Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete 

410,617 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása 
3,318 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének elszámolásai 3,3

5 145,021 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 
793,929 Tornaterem-építési program 

32,2 2 820,330 Tanuszoda-fejlesztési program 
345,031 A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása 
300,032 A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása 
495,333 A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás 

34 Gödöllői uszoda beruházás 
249,135 Tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás 

3 287,7 89,136 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és 
üzemeltetésének támogatása 

30,2 225,037 Központi Birkózó Akadémia 
102,538 Veszprémi uszoda beruházás 
162,4 3 105,239 Kültéri sportparkok fejlesztése 

9,8966,5 10 633,040 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 6 500,2

683,541 Szeged - Maty-ér Olimpiai Központ fejlesztése 
7,042 Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása 

10,143 Rákosmenti multifunkcionális csarnok 
76,5 23,544 Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok 
49,2 50,845 Szeged multifunkcionális csarnok 
1,0 388,046 Pécsi Utánpótlás Akadémia 
4,2 295,847 Közép-magyarországi Általános Olimpiai Központ - 

Dunavarsányi Edzőtábor fejlesztése 
511,248 Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés 
108,149 Népliget rekonstrukció 
310,1 652,550 Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése 

1 436,651 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 
419,952 Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
41,9 673,053 Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések 

55 Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása 66,7

996,557 Siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabdacsarnok 
376,5 3 700,558 Szegedi Ifjúsági Centrum 
101,6 4 880,959 Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása 

50,060 Modern Városok Program Sportcélú Beruházásai 
200,0 1 043,361 TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása 
53,1 1 526,662 Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek 

támogatása 
162,063 Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása 
25,3 55,064 Az országos jégcsarnok-fejlesztési program támogatása 

293,465 A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges 
új iskola és tornaterem 

36,4 2 678,266 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek 
támogatása 
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49,4 118,167 Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése 
117,7 87,168 Biatorbágyi Általános Iskola beruházása 

3 755,972 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása 
1 971,973 2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása 
1 084,3 8 212,474 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 0,2

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 
4 088,92 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása 

2,922 Óvodai férőhelybővítés pályázat 0,2

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 
fenntartott intézmények támogatása 

1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 
184,32 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 
30,814 Autizmus Alapítvány 

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 
2,01 298,1 52,010 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 

91,6 8,412 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) 
támogatása 

0,694,5 0,527 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása 
48,014 745,6 352,428 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 

22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
127,7 2,32 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, 

egyesületek, bizottságok támogatása 

23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
109,1 0,52 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, 

egyesületek támogatása 
450,03 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) 

támogatása 
55,04 Magyar Írószövetség támogatása 
28,05 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása 
50,06 Rákóczi Szövetség támogatása 

24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
100,11 Magyar Vöröskereszt támogatása 
30,02 Magyar Rákellenes Liga támogatása 
47,13 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 

működési támogatása 
29,6 0,44 Magyar ILCO Szövetség támogatása 
43,3 6,75 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 
30,06 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 
20,07 Rákbetegek Országos Szövetsége 
40,08 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
186,15 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, 

szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása 
151,3 2,06 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 

Érdekvédelmi Szövetsége 
184,6 10,07 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 
182,3 7,68 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
185,1 9,59 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
24,010 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és 

Érdekvédelmi Szövetsége 
61,511 Autisták Országos Szövetsége 
27,0 0,212 Siketvakok Országos Egyesülete 
78,9 0,913 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és 

Alapítványok Országos Szövetsége 
612,3 13,221 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 
42,223 Dévény Anna Alapítvány 
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14,624 Kézenfogva Alapítvány 
14,625 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 
7,2 0,226 Afázia Egyesület 
7,0 0,427 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos 

Érdekvédelmi Egyesülete 

26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
32,6263,3 3,02 Sportköztestületek támogatása 

27 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
és közösségi programok támogatása 

0,288,71 Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása 
95,0 5,02 Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatása 

34 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 

1 Phare programok 
0,23 PHARE forrás, Információs technológia az általános iskolában 

95,24 Hazai társfinanszírozás, Információs technológia az általános 
iskolában 

0,79,535 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 
37,72 498,5 44,639 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 
14,7198,546 Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját 

elősegítő programok 
76,240 246,547 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának 

támogatása 

7,8

2 428,948 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása 
573,6 6 282,71 Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis 2 654,0

2,7160,72 Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása 158,0

22,03 Emlékpont Központ támogatása 

4 Modern Opera beruházása 
8,55 Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek 

támogatása 
136,06 A TIT Budapesti Planetárium épületének felújítása 

101,42 439,1 33 637,67 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása 385,0

85,8 317,99 A Budai Vigadó felújításának támogatása 
6,0 2 118,010 Makovecz Imre Alap 

1,111 Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakmai szolgáltatást 
ellátó új épületének beruházása, Lakitelek 

3,44,112 Bartók Év 
5,1799,7 0,613 Arany János-emlékév programjainak támogatása 
7,519,814 Kodály-év 

10,5 39,516 A Fonó Budai Zeneház felújítása 
43,9 217,118 Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések 

985,020 Thália Színház és Mikroszkóp Színpad fejlesztésének támogatása 
2 060,022 Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány fejlesztéseinek támogatása 

51 Fejezeti általános tartalék 

59 Társadalmi felzárkózást segítő programok 
102,1 1,11 Roma Szakkollégiumi Hálózat 

0,354,24 Roma kultúra támogatása 
1,7342,8 205,45 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő 

programok, szakkollégiumok 
22,46 Felzárkózás-politika koordinációja 

0,6859,97 Roma ösztöndíj programok 
0,79 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések 

66,5 11,510 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és 
Kulturális Központ 

35,4 11,311 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ 
495,512 Roma nemzetiség pályázatainak támogatása 
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361,213 Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása 
165,914 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények 

támogatása 

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 

1 Családi támogatások 
775,2310 532,81 Családi pótlék 

0,45 919,22 Anyasági támogatás 
124,159 942,73 Gyermekgondozást segítő ellátás 
26,311 812,84 Gyermeknevelési támogatás 
0,62 719,85 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 

6 844,26 Életkezdési támogatás 
0,33 848,77 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 

515,51 072,98 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 

2 Korhatár alatti ellátások 
74 305,61 Szolgálati járandóság 

3,318 554,42 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék 

3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 
8 146,91 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-

kiegészítése 
1 471,32 Mezőgazdasági járadék 

14,835 066,23 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 
2,215 513,84 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 

2 505,15 Házastársi pótlék 
27,26 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, 

Lakbértámogatás) 
2,2317,37 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 

224,159 142,88 Járási szociális feladatok ellátása 

4 Különféle jogcímen adott térítések 
17 868,01 Közgyógyellátás 
5 400,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 
1 816,14 Folyósított ellátások utáni térítés 

5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

1 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 

18,42 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek 0,8

4 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

1 052,01 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába 
tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése 

Hazai működési költségvetés 3 583 497,2 1 305 455,3 -2 278 041,9

Hazai felhalmozási költségvetés 498 467,9 154 773,7 -343 694,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 244,2 0,0 -244,2

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kiadás Bevétel Egyenleg

XX. fejezet összesen 4 082 209,3 1 460 229,0 -2 621 980,3
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XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

220,7Miniszterelnöki Kabinetiroda 1
Működési költségvetés1

2 572,5Személyi juttatások1
581,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
286,8Dologi kiadások3
169,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
4,2Beruházások6
0,5Felújítások7

189,9Nemzeti Kommunikációs Hivatal 2
Működési költségvetés1

190,9Személyi juttatások1
39,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

146,9Dologi kiadások3
225,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
2,8Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
1 Célelőirányzatok 

158,852,31 Kormányfői protokoll 
136,028 185,52 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos 

feladatok 
1 086,9 0,35 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak 

ellátásához szükséges hozzájárulás 
78,7235,1 8,87 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 

támogatása 
298,2 1,88 Tihanyi Alapítvány támogatása 

29,3455,0 21,09 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális 
értékek megőrzése és fejlesztése 

6,610 A magyar internet fejlesztésével kapcsolatos kormányzati 
feladatok 

6,91 572,411 E-Sport bajnokság és konferencia megrendezésének támogatása 
491,517 308,4 2 272,312 Turisztikai célelőirányzat 757,8

4,817 826,3 51 875,613 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 868,8

591,9 352,514 Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével 
összefüggő feladatok 

13,0 983,515 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program 
240,616 Kiskörei Vízierőmű környezetének turisztikai és sportcélú 

fejlesztése 
122,9 471,618 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének 

megteremtése 
45,0 99,719 Magyar Corvin-lánc Testület támogatása 

Központi kezelésű előirányzatok 21

1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

71,31 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggakorlása 
alá tartozó társaságok támogatása 

Hazai működési költségvetés 72 084,2 1 316,6 -70 767,6

Hazai felhalmozási költségvetés 56 335,2 1 626,6 -54 708,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXI. fejezet összesen 128 419,4 2 943,2 -125 476,2
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XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

450,5Miniszterelnöki Kormányiroda 1 127,1

Működési költségvetés1
947,0Személyi juttatások1
200,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
165,7Dologi kiadások3

1,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

3,3Beruházások6
1,71 739,4 44,8Szerencsejáték Felügyelet 2

Fejezeti kezelésű előirányzatok 19
1 Célelőirányzatok 

21,6 0,71 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása 
52,7116 699,93 Autópálya rendelkezésre állási díj 

11 410,24 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 
1 159,15 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 

950,16 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 
219,87 Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása 
37,78 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 

4 664,29 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének 
megtérítése 

0,44 170,710 Beruházás Előkészítési Alap 88,6

2,062,311 Nemzetközi tagdíjak 
45,08,112 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 

349,6 45,013 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 
működtetése 

44,514 NFSI N. Kft. működési támogatása 
49,816 Állami többletfeladatok 0,5

19 Kulturális célú kiadások 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 20
0,41 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 8,8

Működési költségvetés1
689,8Személyi juttatások1
159,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
172,4Dologi kiadások3

5,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

11,4Beruházások6
0,3Felújítások7

11,70,41 027,320. cím összesen: 8,8

Központi kezelésű előirányzatok 21

1 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

4 633,01 Szerencsejáték koncessziós díj 
1 246,72 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 

204,93 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 
1 617,34 Osztalékbevétel 
1 072,85 Egyéb bevételek 

970,56 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
bérfejlesztésének ellentételezése 

400,07 Az MFB Zrt. működésének támogatása 
78,18 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, 

értékbecslői, jogi képviseleti kiadások 
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33 868,69 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
támogatása 

7 960,911 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
tőkeemelése, pótbefizetése 

2 346,72 Peres ügyek 
4 623,53 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének 

megtérítése 

Hazai működési költségvetés 186 166,3 9 377,2 -176 789,1

Hazai felhalmozási költségvetés 8 066,4 225,0 -7 841,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXII. fejezet összesen 194 232,7 9 602,2 -184 630,5
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XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

158,6Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 6,5

Működési költségvetés1
1 394,6Személyi juttatások1

297,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
486,6Dologi kiadások3
145,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
32,1Beruházások6
20,4Felújítások7

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
45,82 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 2 369,0 158,6 -2 210,4

Hazai felhalmozási költségvetés 52,5 6,5 -46,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXX. fejezet összesen 2 421,5 165,1 -2 256,4
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XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 367,5Központi Statisztikai Hivatal 1 28,9

Működési költségvetés1
5 483,0Személyi juttatások1
1 202,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 461,2Dologi kiadások3

1,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

314,5Beruházások6
265,8Felújítások7

16,5Egyéb felhalmozási célú kiadások8
12,5KSH Könyvtár 4 0,6

Működési költségvetés1
157,7Személyi juttatások1
33,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
43,2Dologi kiadások3
0,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
35,8Beruházások6
2,0Felújítások7

349,3KSH Népességtudományi Kutató Intézet 5 0,7

Működési költségvetés1
192,7Személyi juttatások1
42,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
58,8Dologi kiadások3
0,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1,7Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 6
753,91 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 

támogatása 

3 Fejezeti általános tartalék 

Hazai működési költségvetés 10 430,4 1 729,3 -8 701,1

Hazai felhalmozási költségvetés 636,3 30,2 -606,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXI. fejezet összesen 11 066,7 1 759,5 -9 307,2
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XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

77,2MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 1 15,6

Működési költségvetés1
6 684,1Személyi juttatások1
1 184,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

333,4Dologi kiadások3
44,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4
86,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
51,7Beruházások6
4,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8

4 937,6MTA Könyvtár és Információs Központ 2 2,5

Működési költségvetés1
511,2Személyi juttatások1
108,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

5 029,9Dologi kiadások3
40,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
63,5Beruházások6

19 732,2MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 3 721,4

Működési költségvetés1
22 905,9Személyi juttatások1
4 751,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

13 938,1Dologi kiadások3
538,6Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
10 099,6Beruházások6
3 174,6Felújítások7

23,1Egyéb felhalmozási célú kiadások8
704,7MTA Támogatott Kutatóhelyek 4 22,9

Működési költségvetés1
3 091,2Személyi juttatások1

651,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 157,3Dologi kiadások3

30,3Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

367,9Beruházások6
MTA egyéb intézmények 5

1 269,61 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 904,8

Működési költségvetés1
485,1Személyi juttatások1
94,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 401,3Dologi kiadások3
39,6Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
346,9Beruházások6
481,3Felújítások7

366,92 MTA Jóléti intézmények 

Működési költségvetés1
355,5Személyi juttatások1
71,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

255,5Dologi kiadások3
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Felhalmozási költségvetés2
83,9Beruházások6
33,3Felújítások7
0,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8

50,63 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 1,2

Működési költségvetés1
156,3Személyi juttatások1
35,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
71,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
24,4Beruházások6
79,3Felújítások7

4 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága 

Működési költségvetés1
11,1Személyi juttatások1
2,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7,1Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
0,7Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 6
80,91 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos 

társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 
1,088,42 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek 

támogatása 
3,2209,73 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 

16,5 30,65 Infrastruktúra fejlesztés 14,1

7,37,37 Fiatal kutatók támogatása 
75,28 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 

6,36,39 Posztdoktori támogatások 
104,1109,210 Szakmai feladatok teljesítése 

Hazai működési költségvetés 64 650,3 27 277,2 -37 373,1

Hazai felhalmozási költségvetés 14 865,7 1 682,5 -13 183,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXIII. fejezet összesen 79 516,0 28 959,7 -50 556,3
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XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

MMA Titkársága 1
342,11 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 2 796,4

Működési költségvetés1
3 861,3Személyi juttatások1

344,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 662,4Dologi kiadások3

45,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

3 380,3Beruházások6
Magyar Építészeti Múzeum 2

Működési költségvetés1
137,5Személyi juttatások1
30,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
80,8Dologi kiadások3

355,5Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

31,7Beruházások6
0,9MMA Kutatóintézet 3

Működési költségvetés1
101,2Személyi juttatások1
22,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

110,2Dologi kiadások3
5,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
32,6Beruházások6
1,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
0,398,21 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 
0,4137,22 Magyar Művészetek Háza programok 

5,23 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 
2,628,26 Kutatási tevékenység támogatása 
2,7169,37 Pályázati alapok 

48,28 Pesti Vigadó művészeti programok 
15,11 184,511 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 

84,0 15,813 Nemzeti Szalon programjai 
330,1 2 795,214 MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója 
176,1 0,420 Makovecz Emlékközpont 

Hazai működési költségvetés 9 016,8 364,1 -8 652,7

Hazai felhalmozási költségvetés 6 257,0 2 796,4 -3 460,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXIV. fejezet összesen 15 273,8 3 160,5 -12 113,3
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XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS HIVATAL

2 273,3NKFI Hivatal 1 51,6

Működési költségvetés1
1 448,2Személyi juttatások1

362,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
918,0Dologi kiadások3
911,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
20,0Beruházások6
2,5Felújítások7

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
3 715,01 Nemzetközi tagdíjak 

43,32 572,6 233,95 ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság támogatása 

Hazai működési költségvetés 9 928,4 2 316,6 -7 611,8

Hazai felhalmozási költségvetés 256,4 51,6 -204,8

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXV. fejezet összesen 10 184,8 2 368,2 -7 816,6
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XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1

1 Devizahitelek kamatelszámolásai 
20 686,31 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata 

2 Egyéb devizahitelek kamata 
152,61 Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek 

felé 
562,13 Egyéb devizahitelek 

2 Devizakötvények kamatelszámolásai 

1 Nemzetközi devizakötvények 
175 395,91 Devizakötvények kamata 

2 Belföldi devizakötvények 
303,84 190,11 Devizakötvények kamata 

-690,3-490,83 Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai 

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 2

1 Forinthitelek kamatelszámolásai 
25 575,91 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata 

2 Államkötvények kamatelszámolása 

1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 
110 920,3620 089,51 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények 

kamatelszámolásai 
9 839,1126 378,82 Lakossági kötvények 

7,82 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása 

3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 
3,1845,21 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 

87,975 035,12 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 
79,7-66,54 Repóügyletek kamatelszámolásai 

-18,65 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 3

1 Jutalékok és egyéb költségek 
2 459,91 Deviza elszámolások 

26 845,12 Forint elszámolások 
20,21 936,02 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 

1 191,73 Adósságkezelés költségei 

Hazai működési költségvetés 1 080 794,7 120 545,2 -960 249,5

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLI. fejezet összesen 1 080 794,7 120 545,2 -960 249,5
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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI

Vállalkozások költségvetési befizetései 1
380 435,31 Társasági adó 

1 873,33 Hitelintézeti járadék 
53 299,24 Pénzügyi szervezetek különadója 
35 254,95 Cégautóadó 
54 117,46 Egyszerűsített vállalkozói adó 
43 664,87 Bányajáradék 
29 291,58 Játékadó 

9 Ökoadó 
20 174,61 Energiaadó 
5 625,32 Környezetterhelési díj 
9 465,5309,510 Egyéb befizetések 

59 656,511 Energiaellátók jövedelemadója 
92 251,712 Rehabilitációs hozzájárulás 

668,62,013 Egyes ágazatokat terhelő különadó 
124 947,814 Kisadózók tételes adója 
41 656,815 Kisvállalati adó 
54 253,816 Közműadó 

31,417 Korkedvezmény-biztosítási járulék 
12 318,518 Reklámadó 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 2
2 555 284,81 Általános forgalmi adó 1 373 401,0

1 111 884,82 Jövedéki adó 
25 352,53 Regisztrációs adó 
53 799,34 Távközlési adó 

233 246,05 Pénzügyi tranzakciós illeték 
39 718,28,56 Biztosítási adó 
18 987,77 Turizmusfejlesztési hozzájárulás 

Lakosság költségvetési befizetései 3
2 177 428,41 Személyi jövedelemadó 

8 583,612,92 Egyéb lakossági adók 
191 035,14 Lakossági illetékek 
47 895,05 Gépjárműadó 

352,96 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes 
jövedelmeinek különadója 

24,47 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 

Egyéb költségvetési bevételek 4

1 Vegyes bevételek 
11 604,30,28 Egyéb vegyes bevételek 
4 755,69 Kezesség-visszatérülés 

4,010 Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés 

2 Központosított bevételek 
48 877,71 Bírságbevételek 
79 106,12 Termékdíjak 
23 260,63 Egyéb központosított bevételek 0,3

184 076,44 Megtett úttal arányos útdíj 
13 960,45 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 
65 536,76 Időalapú útdíj 

Költségvetési befizetések 5
30 431,51 Központi költségvetési szervek 
13 250,04 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése 
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33 300,15 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 
8 440,522,89 Önkormányzatok befizetései 

Uniós programok bevételei 6

2 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 
101 061,81 Folyamatban lévő (GINOP) programok korábbi években teljesített 

kiadásainak uniós forrásrendezése 

349 837,7

3 Versenyképesség Közép-Magyarország OP (VEKOP) 
11 916,41 Folyamatban lévő (VEKOP) programok korábbi években 

teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése 

5 999,0

5 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

1 Folyamatban lévő (IKOP) programok korábbi években teljesített 
kiadásainak uniós forrásrendezése 

162 845,1

6 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 
7 515,61 Folyamatban lévő (KEHOP) programok korábbi években 

teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése 

78 200,9

7 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 
97 487,91 Folyamatban lévő (EFOP) programok korábbi években teljesített 

kiadásainak uniós forrásrendezése 

33 562,0

8 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 
38 995,71 Folyamatban lévő (KÖFOP) programok korábbi években 

teljesített kiadásainak uniós forrásrendezése 

127,4

10 Vidékfejlesztési Program (VP) 
52 057,51 Folyamatban lévő (VP) programok korábbi években teljesített 

kiadásainak uniós forrásrendezése 

4 555,4

31 218,62 Folyamatban lévő (VP) programok tárgyévi kiadásainak uniós 
forrásrendezése 

45 315,6

13 Egyéb programok 
8 487,81 Folyamatban lévő egyéb programok korábbi években teljesített 

kiadásainak uniós forrásrendezése 

20 681,1

685,82 Folyamatban lévő egyéb programok tárgyévi kiadásainak uniós 
forrásrendezése 

3 261,7

Egyéb uniós bevételek 7
15 699,22 Vámbeszedési költség megtérítése 

260 944,44 Uniós támogatások utólagos megtérülése 

Tőke követelések visszatérülése 8
34,91 Kormányhitelek visszatérülése 

1 113,5Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása 27
934,4Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása 28

Lakástámogatások 29
21 368,5 171 789,01 Egyéb lakástámogatások 

35,190 370,6Szociálpolitikai menetdíj támogatás 31
Egyéb költségvetési kiadások 32

1 Vegyes kiadások 
471,84 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 
108,06 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 

2,55 649,911 Egyéb vegyes kiadások 
8 326,912 1% SZJA közcélú felhasználása 

98,719 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 
2 082,722 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 

0,227 Fuvarozók kamattámogatása 
30 318,028 Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti 

kiegészítő finanszírozása 

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 33
1 388,23 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési 

kötelezettség 
1 899,44 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési 

kötelezettség 
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7 103,45 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettség 

1 799,27 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettség 

44,310 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő 
fizetési kötelezettség 

233,914 A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési 
kötelezettség 

0,316 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési 
kötelezettség 

1,317 Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő 
fizetési kötelezettség 

21,620 E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő 
fizetési kötelezettség 

Kormányzati rendkívüli kiadások 34
2 Pénzbeli kárpótlás 

0,6830,21 Pénzbeli kárpótlás 
1,51 890,02 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás 

48,53 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 35

1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 
60 641,95 Kiadások támogatására pénzeszköz átadás 

2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 
25,22 Minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása 

1,78,83 2018. évi kompenzáció támogatása 
465 532,44 Járulék címen átadott pénzeszköz 

9,06 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 
65 371,49 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek 
kiadásai 

36

1 Nemzetközi tagdíjak 
2,53 CEB tagdíj 

31,14 Bruegel tagdíj 
1 087,68 AIIB alaptőke hozzájárulás 

2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 
1 631,71 IDA alaptőke-hozzájárulás 

44,32 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 
32,93 Egyéb kiadások 

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 37
49 087,31 ÁFA alapú hozzájárulás 

243 708,82 GNI alapú hozzájárulás 
20 987,13 Brit korrekció 
2 686,34 Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI 

csökkentés 
0,1Követeléskezelés költségei 41

Alapok támogatása 42
36 319,1 45 419,12 Bethlen Gábor Alap támogatása 
2 508,43 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 
8 286,05 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása 

199 825,4Központi Maradványelszámolási Alap 43
2 663,7A SZEVIÉP Zrt. károsultjainak rendkívüli állami kárrendezése 44
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Hazai működési költségvetés 1 138 998,3 8 473 855,5 7 334 857,2

Hazai felhalmozási költségvetés 217 208,1 1 373 401,3 1 156 193,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 1 053 813,0 1 053 813,0

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg

XLII. fejezet összesen 1 356 206,4 10 901 069,8 9 544 863,4



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 191. szám 8139

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2018. évi teljesítés
XLIII

Felhalmo-
zási bevétel

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek 
11 878,11 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 0,6

3 948,52 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok 
értékesítési bevétele 

3 004,43 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 
2 524,24 Bérleti díjak 
4 392,75 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok 

bérleti díja 
2 935,46 Vagyonkezelői díj 

2 Társaságokkal kapcsolatos bevételek 
2,91 Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel 36,9

47 333,02 Osztalékbevételek 

3 Egyéb bevételek 
287,31 Távközlési koncessziókból származó díj 
36,62 Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek 

visszatérülése 

806,8

4 469,93 Vegyes bevételek 1 985,6

321,04 Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 2
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások 

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 
99,2 14 049,61 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 

5 438,22 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott 
ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások 

34,7 2 149,94 Dagály Strandfürdő felújítása 
24,5 502,97 Budapesti konferencia-központ megvalósítása 
16,2 819,28 A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához 

kapcsolódó beruházások megvalósítása 
3 825,013 Hungexpo fejlesztése 

0,7 78,215 A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése 
8 883,516 A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló 

ingatlanprojektek 
80,617 A Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő 

ingatlanvásárlások- és  beruházások 
2 341,8 5 451,519 Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és 

beruházások 

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 
5 637,41 Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, 

karbantartása, javítása 
2 340,52 Ingatlanok őrzése 
2 000,03 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, 

karbantartása 
3 811,53 Ingóságok és egyéb eszközök vásárlása 
3 175,84 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások 

1 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások 
40,7 9 377,71 Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, 

pótbefizetés 
1 000,02 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott tőkeemelés 

2 Állami tulajdonú társaságok támogatása 
7 600,01 Az MNV Zrt. működésének támogatása 

20 283,12 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 
támogatása 

10 000,03 A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. 
támogatása 
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806,64 A nemzeti filmvagyon kezelésével és védelmével kapcsolatos 
támogatás 

3 000,05 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és 
tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 

4 200,06 Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt. támogatása 

886,17 A Magyar Nemzeti Filmarchívum épületének felújítása céljából 
a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. részére 
nyújtott támogatás 

6 000,03 Tulajdonosi kölcsönök elszámolása 

3 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő 
kiadások 

9 946,3 47,84 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi 
feladatok finanszírozása 

762,45 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 
924,26 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 

9 259,87 Egyéb szerződéses kötelezettségekből eredő kifizetések 

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
3 172,61 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 

81,92 Eljárási költségek 
332,7 385,63 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 

5 295,74 ÁFA elszámolás 
27 968,45 Átváltoztatható kötvény kamatfizetése 

303,4 957,06 Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása 
2 056,0 0,87 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

Hazai működési költségvetés 124 609,4 81 134,0 -43 475,4

Hazai felhalmozási költségvetés 60 840,3 2 829,9 -58 010,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLIII. fejezet összesen 185 449,7 83 963,9 -101 485,8
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XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 1

1 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek 8 810,3

3 889,62 Haszonbérleti díj 1,5

170,63 Vagyonkezelői díj 
238,44 Egyéb bevételek 

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 2
298,3 5 103,41 Termőföld vásárlás 

9 091,02 Életjáradék termőföldért 
450,03 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
1 087,11 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 

139,72 Eljárási költségek, díjak 
400,03 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 

1 100,04 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 
419,55 Bírósági döntésből eredő kiadások 

1 042,5 2,36 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

Hazai működési költségvetés 14 028,1 4 298,6 -9 729,5

Hazai felhalmozási költségvetés 5 105,7 8 811,8 3 706,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLIV. fejezet összesen 19 133,8 13 110,4 -6 023,4
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LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS ALAP

36 905,9 3 587,2Hazai innováció támogatása 1
2 002,3 207,9A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció 

támogatása 
2

13 250,0Befizetés a központi költségvetésbe 3
2 200,0 50,0Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 4
5 727,6 673,9Kutatási témapályázatok támogatása 6
2 133,9 249,6Kutatási Kiválósági Programok 8

73 858,4Innovációs járulék 19
1 385,4Egyéb bevételek 20 160,2

8 286,0Költségvetési támogatás 23

Hazai működési költségvetés 62 219,7 83 529,8 21 310,1

Hazai felhalmozási költségvetés 4 768,6 160,2 -4 608,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXII. fejezet összesen 66 988,3 83 690,0 16 701,7
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LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

Aktív támogatások 1
24 263,8 8 778,41 Foglalkoztatási és képzési támogatások 
14 200,8 15 700,9Szakképzési és felnőttképzési támogatások 2

Passzív kiadások 4
68 147,31 Álláskeresési ellátások 
2 475,2Bérgarancia kifizetések 5
2 546,5Működtetési célú kifizetések 6

158 509,1 14 491,9Start-munkaprogram 8
EU-s elő- és társfinanszírozás 14

79 690,8 373,04 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak 
előfinanszírozása 

64 482,0Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése 25 232,6

Egyéb bevétel 26
2 092,61 Területi egyéb bevétel 401,9

3 481,92 Központi egyéb bevétel 30,4

411,33 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 39,7

91 664,9Szakképzési hozzájárulás 31
402,2Bérgarancia támogatás törlesztése 33

197 722,8Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapot megillető hányada 

35

Hazai működési költségvetés 349 833,5 360 257,7 10 424,2

Hazai felhalmozási költségvetés 39 344,2 704,6 -38 639,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXIII. fejezet összesen 389 177,7 360 962,3 -28 215,4
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LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Költségvetési támogatás 2
36 319,13 Eseti támogatás 45 419,1

7 707,2Egyéb bevétel 3 4,7

34 607,3 49 562,0Nemzetpolitikai célú támogatások 4
1 695,3Alapkezelő működési költségei 5

16,0Egyéb kiadások 7
203,3 12,7Magyarság Háza program támogatása 8
824,6Határtalanul! program támogatása 9

Hazai működési költségvetés 37 346,5 44 026,3 6 679,8

Hazai felhalmozási költségvetés 49 574,7 45 423,8 -4 150,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXV. fejezet összesen 86 921,2 89 450,1 2 528,9
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LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, 
fejlesztése 

1

1 900,31 Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása 
1 110,22 Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) 

beruházási munkái és biztonságnövelő programja 
1 296,4Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 2
1 149,0Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 3

5 326,5RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT 
üzemeltetési kiadásai 

5

636,8 590,5Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások 
támogatása 

6

143,9Alapkezelőnek működési célra 7
Nukleáris létesítmények befizetései 15

22 797,71 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése 
2,2Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 16

2 508,4Költségvetési támogatás 18
108,9Egyéb bevételek 19 2 093,6

Hazai működési költségvetés 6 107,2 25 417,2 19 310,0

Hazai felhalmozási költségvetés 6 046,4 2 093,6 -3 952,8

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXVI. fejezet összesen 12 153,6 27 510,8 15 357,2
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LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

10 153,3Alapból nyújtott támogatások 1
844,8 40,5Működési kiadások 2
90,9Kulturális célú központi költségvetési szervek működési 

kiadásainak támogatása 
4

251,8Egyéb bevételek 6
9 486,2Játékadó NKA-t megillető része 7

151,8Kulturális adó 8
2 450,6Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó 

befizetések 
9

Hazai működési költségvetés 11 089,0 12 340,4 1 251,4

Hazai felhalmozási költségvetés 40,5 0,0 -40,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXVII. fejezet összesen 11 129,5 12 340,4 1 210,9
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LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
1 938 321,71 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és 

munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 

2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 
1 325 034,71 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
808,12 Megállapodás alapján fizetők járulékai 

17 828,45 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 
4 459,85 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 
60 641,97 Tervezett pénzeszköz-átvétel 

7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 
5 605,73 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 

Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 2

1 Nyugellátások 

1 Öregségi nyugdíj 
2 699 125,01 Korhatár felettiek öregségi nyugdíja 

235 274,52 Nők korhatár alatti nyugellátása 

3 Hozzátartozói nyugellátás 
30 075,21 Árvaellátás 

345 770,02 Özvegyi nyugellátás 

4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 
583,92 Egyszeri segély 

35 912,75 Nyugdíjprémium céltartalék 

4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 
4 777,22 Postaköltség 

897,23 Egyéb kiadások 

Vagyongazdálkodás 3
18,21,61 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 

Hazai működési költségvetés 3 352 417,3 3 352 718,5 301,2

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXXI. fejezet összesen 3 352 417,3 3 352 718,5 301,2
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
495 358,41 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és 

munkáltatói egészségbiztosítási járulék 
889 875,42 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
30 909,01 Egészségügyi szolgáltatási járulék 

285,42 Megállapodás alapján fizetők járulékai 
30 626,44 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 

271,95 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 
174 796,64 Egészségügyi hozzájárulás 

2 295,35 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 
5 400,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési 

hozzájárulás 
465 532,46 Járulék címen átvett pénzeszköz 
65 371,410 Tervezett pénzeszköz-átvétel 

7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 
608,91 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 

6 769,62 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 
2 151,53 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 

7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 
29 716,81 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói 

befizetések 
58 498,92 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és 

forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással 
kapcsolatos bevételek 

8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 
6 282,71 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 

23,52 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 

11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 
32,91 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással 

kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések 
111,62 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 

43 335,112 Baleseti adó 
40 571,813 Népegészségügyi termékadó 

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2

2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 
61 218,91 Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély 

2 Táppénz 
99 326,01 Táppénz 
5 364,22 Gyermekápolási táppénz 

12 221,83 Baleseti táppénz 

3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 
450,04 Egyszeri segély 
768,84 Kártérítési járadék 

8 100,45 Baleseti járadék 
176 018,86 Gyermekgondozási díj 
286 630,87 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 

3 Természetbeni ellátások 

1 Gyógyító-megelőző ellátás 
135 374,91 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 
26 549,42 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 
32 068,63 Fogászati ellátás 
5 757,64 Otthoni szakápolás 
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8 546,95 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 
23 921,18 Művesekezelés 
93 213,013 Célelőirányzatok 
43 764,715 Mentés 
27 957,817 Laboratóriumi ellátás 

909 176,718 Összevont szakellátás 
3 983,52 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 

125,53 Anyatej-ellátás 

4 Gyógyszertámogatás 
357 803,91 Gyógyszertámogatás kiadásai 

5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 
8 064,61 Kötszertámogatás 

368,22 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 
60 615,03 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 
5 050,46 Utazási költségtérítés 

7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett 
ellátások kiadásai 

16 215,81 Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül 
412,02 Sürgősségi ellátás EGT-n kívül 
138,54 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások 

2 941,35 Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető 
egészségügyi szolgáltatások 

4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 
2 415,81 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 
3 045,02 Postaköltség 

553,73 Egyéb kiadások 
4 100,07 Gyógyszertárak juttatása 
4 500,08 Gyógyszertárak szolgáltatási díja 

Vagyongazdálkodás 3
17,37,71 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 

Egészségbiztosítási költségvetési szervek 5
1 251,61 Központi hivatali szerv 37,8

Működési költségvetés1
3 655,8Személyi juttatások1

805,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 976,9Dologi kiadások3

482,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

422,0Beruházások6
6,3Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Hazai működési költségvetés 2 433 691,8 2 350 094,4 -83 597,4

Hazai felhalmozási költségvetés 428,3 37,8 -390,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXXII. fejezet összesen 2 434 120,1 2 350 132,2 -83 987,9
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cím 
név

Elő-
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 név
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ir. 

csop.
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név

2018. évi teljesítés
LXXII

Felhalmo-
zási bevétel

Hazai működési költségvetés 16 889 882,9 16 889 882,9 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 2 591 728,9 1 893 411,0 -698 317,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 1 892 448,6 1 139 175,6 -753 273,0

Központi alrendszer Kiadás Bevétel Egyenleg

Központi alrendszer összesen 21 374 060,4 19 922 469,5 -1 451 590,9
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millió forintban

Sor- 
szám

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat
Módosított 
előirányzat

Teljesítés

1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 154 437,3 154 348,5 154 348,5

1.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 145 262,3 145 812,1 145 812,1

1.2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 76,3 46,6 46,6

1.3 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 100,0 106,1 106,1

1.4 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 4 891,3 4 891,3 4 891,3

1.5 A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 987,0 364,0 364,0

1.6 Polgármesteri illetmény támogatása 3 120,4 3 128,4 3 128,4

2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 192 632,7 181 135,0 181 135,0

2.1
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása

157 878,2 152 863,0 152 863,0

2.2 Óvodaműködtetési támogatás 22 893,2 23 227,7 23 227,7

2.3 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 500,9 411,3 411,3

2.4
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel 
rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

11 360,4 4 633,0 4 633,0

3.
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak 
támogatása

157 322,8 144 789,4 144 772,1

3.1 Szociális ágazati összevont pótlék 16 505,6 14 744,7 14 727,4

3.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 012,5 35 007,9 35 007,9

3.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 45 577,8 46 720,8 46 720,8

3.4
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, 
valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

23 622,4 25 180,9 25 180,9

3.5 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 36 604,5 23 135,1 23 135,1

4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 79 304,7 77 725,1 77 725,1

4.1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 72 634,3 74 398,1 74 398,1

4.2 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 6 670,4 3 327,0 3 327,0

5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 38 482,6 37 801,6 37 755,2

5.1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 22 017,0 22 016,0 21 981,6

5.2
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti 
szervezetek támogatása

12 860,6 12 860,6 12 860,6

5.3 Kulturális illetménypótlék 3 605,0 2 925,0 2 913,0

622 180,1 595 799,6 595 735,9

„A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása" cím előirányzatainak és pénzforgalmi 
teljesítésének alakulása

Összesen

2. melléklet a 2019. évi LXXIX. törvényhez
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millió forintban

Sor- szám Megnevezés
Eredeti 

előirányzat
Módosított 
előirányzat

Teljesítés

1. Működési célú  támogatások 24 150,0 26 293,1 26 280,8

1.1 Lakossági  víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 4 500,0 4 499,5

1.2 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 100,0 1 273,1 1 269,0

1.3 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 1 870,0 1 870,0 1 870,0

1.4 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 12 000,0 12 000,0 12 000,0

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

1.6 Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 50,0 100,0 99,8

1.7 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 300,0 300,0 300,0

1.8
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű 
közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása

280,0 200,0 193,5

1.9 A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 3 000,0 4 000,0 3 999,0

1.10 Önkormányzatok rendkívüli támogatása 11 000,0 7 674,8 7 642,3

1.10.1  A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 7 636,3

1.10.1.1 Vissza nem térítendő támogatás 6 521,5

1.10.1.2 Visszatérítendő támogatás 154,6

1.10.1.3 Vissza nem térítendő támogatás a Szoctv. 45. §-a szerinti kifizetésekhez 960,2

1.10.2
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel 
visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

6,0

1.10.2.1
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel 
visszterhes kamattámogatása

0,0

1.10.2.2 Pénzügyi gondnok díja 6,0

1.11 Önkormányzati elszámolások 13 501,0 35 585,5 2 440,6

1.11.3 Önkormányzati elszámolások előirányzat terhére teljesíthető kifizetések 2 109,0

1.11.3.1
A költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési 
évben keletkező pótigény összege

1 778,9

1.11.3.2
Az önellenőrzés, a kincstári felülvizsgálat, illetve az ÁSZ ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatokat 
pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege

255,8

1.11.3.3
Az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi önkormányzatokat megillető 
ügyleti és késedelmi kamat összege

0,8

1.11.3.4
Az Áht. 83. § (6a) bekezdésében felsorolt, költségvetési évet megelőző éveket terhelő  kötelezettségek 
költségvetési évben történő teljesítése esetén a költségvetési évet megelőző évben felfüggesztett 
támogatások összege

47,5

1.11.3.5
A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az előző években 
jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó kötelezettségvállalások

0,0

1.11.3.6
A prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 
szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések

26,0

1.11.3.7
Az önellenőrzés és a kincstári felülvizsgálat során a helyi önkormányzat javára megállapított visszatérítés 
összege

0,0

1.11.4
2017. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. pontjában szereplő azon költségvetési támogatások le nem 
hívott részének forrása, amelyek esetében a tárgyévet megelőző évben csak az előleg kifizetése történt meg

310,0

1.11.5 Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása 4,8

1.11.6 Az előirányzat szolgál 2,2

1.11.6.1
a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos Szoctv. 38. § (5) bekezdése 
alapján az adósságkezelési szolgolgáltatásban részesülő személy részére járó lakásfenntartási támogatásra, 
valamint az 55/A. § alapján járó adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összegek 90 %-ának fedezetéül

0,0

1.11.6.2
A "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által 
felvett kölcsönökhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm.rendelet alapján 
kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg fedezetéül

0,1

1.11.6.3

Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal 
összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes 
személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és 
munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm.rendelet alapján a személyes szabadság 
korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összeg 100%-a fedezetéül 

2,1

1.11.7
A helyi önkormányzat és társulása számára a Svájci-Magyar Együttműködési Program fejlesztési célú 
pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítése a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben 
rögzített központi költségvetési támogatásból adódó fizetési kötelezettség teljesítése

14,6

48 651,0 69 553,4 36 363,7

„A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai” cím előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása

Összesen

3. melléklet a 2019. évi LXXIX. törvényhez
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millió forintban

Sor- 
szám

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat
Módosított 
előirányzat

Teljesítés

2. Felhalmozási célú támogatások 26 875,2 25 311,1 25 278,5

2.1 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 360,0 360,0 360,0

2.2 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 5 000,0 8 000,0 7 996,1

2.2.1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 2 000,0 2 550,0 2 549,8

2.2.2. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 500,0 700,0 696,6

2.2.3. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 2 500,0 4 750,0 4 749,7

2.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2 000,0 3 000,0 2 991,6

2.4
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai 
támogatása

806,0 806,0 791,7

2.4.1. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 300,0 300,0 285,7

2.4.2. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 136,0 136,0 136,0

2.4.3. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 370,0 370,0 370,0

2.5
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása

300,0 135,0 129,0

2.6 Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása 1 500,0 0,0 0,0

2.7 Pannon Park beruházási projekt támogatása 7 880,0 9 238,5 9 238,5

2.8 Békásmegyeri vásárcsarnok építése 2 000,0 2 000,0 2 000,0

2.9
Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-
részletek átvállalásának támogatása

723,0 723,0 723,0

2.10 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 620,0 310,0 310,0

2.11 Normafa Park történelmi sportterület megvalósításának támogatása 550,0 0,0 0,0

2.12 A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újjáépítése Karcagon 1 108,1 554,1 554,1

2.13
Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása a kommunista diktatúra idején 
internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett 
létesítmények egykori helyszínén

369,1 184,5 184,5

2.14 A Blaha Lujza tér rendezésének támogatása 1 000,0 0,0 0,0

2.15 Hermina garázs beruházás támogatása 2 659,0 0,0 0,0

3. Vis maior támogatás 7 700,0 6 000,0 5 806,1

34 575,2 31 311,1 31 084,6

„A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai” cím előirányzatainak és pénzforgalmi 
teljesítésének alakulása

Összesen

4. melléklet a 2019. évi LXXIX. törvényhez
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EU forrás
Központi 

költségvetési forrás
Összesen

Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program 7 733 969 530 7 549 167 127 2 466 130,9 2 407 202,9 106 540,2 2 513 743,1
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 463 703 439 500 810 938 147 861,1 159 693,6 117 582,5 277 276,1
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3 389 963 001 3 219 857 807 1 080 957,5 1 026 716,1 181 185,2 1 207 901,2
Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3 331 808 225 4 714 065 379 1 062 413,7 1 461 695,9 257 946,3 1 719 642,2
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 3 217 105 883 3 163 522 710 1 025 838,6 1 008 752,5 182 291,9 1 191 044,4
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2 612 789 000 2 568 072 255 833 140,0 818 881,2 143 081,3 961 962,5
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program 794 773 905 842 465 215 253 429,6 268 636,9 168 853,3 437 490,2
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 93 882 921 95 443 284 29 936,4 30 434,0 5 370,7 35 804,7
Vidékfejlesztési Program 3 430 664 493 3 143 269 426 1 093 936,0 1 002 294,3 211 806,8 1 214 101,1
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 39 096 293 19 546 622 12 466,6 6 232,8 1 980,4 8 211,6

Operatív Programok összesen 25 107 756 690 25 816 220 762 8 006 110,4 8 190 540,2 1 376 638,6 9 567 177,2

Belső Biztonsági Alap 75 827 831 33 933 874 24 179,2 10 820,5 2 903,0 13 723,5
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 34 455 028 7 680 000 10 986,7 2 448,9 723,8 3 172,8

Belügyi Alapok összesen*** 110 282 859 41 613 874 35 165,9 13 269,4 3 626,9 8 579,0

Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus, Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus 

214 600 000 0 68 429,5 0,0 0,0 0,0

**Éves átlagos euróárfolyam forintban 318,87
* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 5. melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret.

Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra

***Az indikatív forráskeret eltér a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 5. mellékletében megadottól, mert a Bizottság évközben változtatott a kereteken.

Kötelezettségvállalási állomány 
2018. december 31-énIndikatív forráskeret a 

teljes időszakban

Kötelezettségvállalási 
állomány 

2014. január 1. és 2018. 
december 31. között

Indikatív forráskeret a 
teljes időszakbanMegnevezés

euró  millió forint**

5. melléklet a 2019. évi LXXIX. törvényhez
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2019. évi LXXX. törvény
a szakképzésről*

Az Országgyűlés
– a tudatos szakma-, illetve képesítésválasztás elősegítése,
– a szakképzés XXI. századi követelményekhez igazított, magas színvonalának biztosítása,
– a  tudásalapú gyakorlati tanulásra, a  digitális tudás fejlesztésére, a  kreatív és széles látókörű gondolkodásra, továbbá 

a  változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás képességére oktató, a  szakképzés és a  gazdasági szféra közötti 
együttműködés erősítésére alapozó, valamint valós piaci esélyt és biztos megélhetést biztosító szakképzettség, illetve 
szakképesítés megszerzését elősegítő szakképzési rendszer kialakítása

céljából, az Alaptörvényben meghatározott művelődéshez és munkához való jog érvényesülése érdekében a következő törvényt 
alkotja:

ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET
ALAPELVEK

1. §  [A szakképzés feladata]
A szakképzés feladata a  korszerű szakmai ismeretek megszerzésére való felkészítés és az  egész életen át tartó 
tanuláshoz szükséges készségek fejlesztése. A  szakképzés és a  felsőoktatás az  oktatási rendszer egymásra épülő, 
szerves részei.

2. §  [Az oktatáshoz való jog biztosítása]
 (1) Az állam az  Alaptörvény szerinti ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú oktatás keretében 

a  szakképzésialapfeladat-ellátás kereteit és garanciáit – a  hatékonyság, a  szakszerűség, a  magas szintű minőség 
és az  egyenlő eséllyel történő hozzáférés követelményére figyelemmel – az  e  törvényben meghatározott módon 
biztosítja.

 (2) A szakképzésialapfeladat-ellátás a  szakmai önállósággal rendelkező szakképző intézmény és a  duális képzőhely 
között az  állam és a  magánszféra konstruktív együttműködésével és érdekeik kölcsönös elismerésével megosztva 
folyik. A szakképzés megszervezésének minőségét, demokratikus és jogszerű működését e törvény és az állam általi 
ellenőrzés biztosítja.

3. §  [A szakképzés ingyenessége]
 (1) Az állam a szakképzésben való részvétel keretében

a) legfeljebb kettő szakma megszerzését az  első szakmai vizsga befejezéséig, a  második szakma esetén 
legfeljebb három tanéven keresztül, és

b) a szakképző intézményben a  szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az  első 
képesítő vizsga befejezéséig

ingyenesen biztosítja. A  szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma 
megszerzésének a  munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a  meglévő részszakmát magában 
foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.

 (2) A szakképző intézmény a  Kormány rendeletében meghatározott esetben szedhet térítési díjat, illetve tandíjat. 
A  szakképzés megszervezése, végzése és feltételeinek biztosítása ezt meghaladóan nem tehető pénzbeli, anyagi, 
természetbeni hozzájárulástól vagy költségtérítéstől függővé, ha a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy 
a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult.

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. november 19-i ülésnapján fogadta el.
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4. §  [A szakképzés elvei]
 (1) A szakképzés középpontjában a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy és az  oktató áll, akiknek jogai és 

kötelességei egységet alkotnak. A szakképzésben a kiskorú tanuló nevelésének és oktatásának feladatát a kiskorú 
tanuló törvényes képviselői megosztják az oktatókkal.

 (2) Az állam által alapított szakképző intézményben (a  továbbiakban: állami szakképző intézmény) az  ismereteket, 
valamint a  vallási és világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, tiszteletben tartva 
a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy, a  kiskorú tanuló törvényes képviselője és az  oktató vallási, 
világnézeti meggyőződését. Az  egyházi jogi személy, illetve a  vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott 
szakképző intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működhet. A  szakképzésben 
érvényre kell jutnia továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának megfelelő oktatási érdekeknek.

 (3) A szakképző intézményben folyó oktatás nyelve a  magyar. A  szakképzés – részben vagy egészben – nem magyar 
nyelven is folyhat. Az  állam biztosítja, hogy minden szakma tekintetében elérhető legyen magyar nyelven folyó 
szakmai oktatás.

 (4) A szakképzés kiemelt feladata a  sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy, 
a  képzésben részt vevő fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a  beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanuló speciális igényeinek figyelembevétele és egyéni képességeihez igazodó, 
legeredményesebb fejlődésének elősegítése a  minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek 
megteremtése érdekében.

5. §  [A vallási közösségek részvétele a szakképzésben]
Az állam tiszteletben tartja a vallási közösségek vallási, világnézeti elkötelezettségét és erre tekintettel lévő sajátos 
szabályozás útján biztosítja a vallási közösségek szakképzésben való részvételét.

6. §  [Az együttműködési kötelezettség és a jóhiszeműség követelménye]
 (1) A szakképzés e  törvény hatálya alá tartozó szereplői a  szakképzési alapfeladatok megvalósítása során egymással 

együttműködnek és együttműködésük során egymást a  feladataik ellátásához szükséges információkról kellő 
időben tájékoztatják.

 (2) A szakképzés e  törvény hatálya alá tartozó szereplői kötelességeiket és jogaikat a  szakképzés megvalósítása 
érdekében kötelesek teljesíteni és jóhiszeműen gyakorolni.

II. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

7. §  [Értelmező rendelkezések]
E törvény alkalmazásában
 1. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: az  a  különleges bánásmódot igénylő 

tanuló, aki a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a  továbbiakban: Nkt.) szerinti szakértői 
bizottság szakvéleménye alapján az  életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati 
problémákkal, tanulási, magatartás-szabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, 
továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 
igényűnek,

 2. egészségügyi alkalmasság: annak az  orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a  szakképzésbe 
bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga 
és mások veszélyeztetése nélkül a  választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és 
a szakmai vizsgára való felkészülésre,

 3. feladatellátási hely: az  a  cím, ahol a  szakképző intézmény alapító okiratában meghatározott szakképzési 
alapfeladat ellátása történik,

 4. pályaalkalmassági követelmény: a  szakképzésbe történő bekapcsolódás – képzési és kimeneti 
követelményekben meghatározott – azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a  szakképzésben 
részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a szakmai vizsgára és 
a szakma végzésére,

 5. sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy: az a különleges bánásmódot igénylő 
tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy, aki az  Nkt. szerinti szakértői bizottság szakvéleménye 
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alapján mozgásszervi, érzékszervi – látási, hallási –, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral – küzd,

 6. szakképzési alapfeladat: a  szakképző intézmény alapító okiratában meghatározott technikumi szakmai 
oktatás és szakképző iskolai szakmai oktatás,

 7. székhely: a  szakképző intézmény alapító okiratában meghatározott, a  szakképző intézmény szakképzési 
alapfeladatának ellátását szolgáló feladatellátási hely, ahol a  képviseleti jogának gyakorlására jogosult 
vezetőjének munkavégzési helye található,

 8. tanítási nap: az olyan nap, amelyen a foglalkozások száma eléri a hármat,
 9. tanulóbaleset: minden olyan baleset, amely a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt az alatt az idő 

alatt vagy tevékenység során éri, amikor a  szakképző intézmény vagy a  szakirányú oktatás folytatójának 
felügyelete alatt áll, ideértve a  szakképző intézményen kívüli szakirányú oktatás során bekövetkezett 
balesetet is,

10. telephely: a  szakképző intézmény alapító okiratában meghatározott, a  szakképző intézmény szakképzési 
alapfeladatának ellátását szolgáló olyan feladatellátási hely, amely a  szakképző intézmény székhelyén kívül 
található,

11. zárt rendszerű elektronikus távoktatás: a  felnőttképzésről szóló törvényben (a  továbbiakban: Fktv.) ekként 
meghatározott fogalom,

12. zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer: az Fktv.-ben ekként meghatározott fogalom.

MÁSODIK RÉSZ
A SZAKKÉPZÉS FOGALMA ÉS RENDSZERE

8. §  [A szakképzés fogalma]
 (1) A szakképzés felsőfokú szakképzettséget nem igénylő munkakör betöltéséhez vagy tevékenység végzéséhez 

szükséges
a) szakmára felkészítő szakmai oktatás és
b) szakképesítésre felkészítő szakmai képzés.

 (2) Szakképzés – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az e törvényben meghatározott feltételek szerint szervezhető.

9. §  [A szakképzés megszervezése]
 (1) Szakképzés szakképző intézményben folytatható.
 (2) A szakképzés szakképző intézményen kívül

a) részszakmára felkészítő szakmai oktatás és
b) szakképesítésre felkészítő szakmai képzés
keretében az  Fktv. szerint a  felnőttképzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező felnőttképző által 
folytatható.

 (3) A duális képzőhely a szakirányú oktatás keretében vesz részt a szakképzésben.
 (4) A szakképzésért felelős miniszter engedélyével a  szakképzési rendszer fejlesztése céljából a  szakképzés kísérleti 

jelleggel az e törvénytől eltérő feltételekkel is megszervezhető.

10. §  [A szakmajegyzék]
A kizárólag szakképző intézményben szakmai oktatás keretében elsajátítható szakmákat a  Kormány rendeletben 
állapítja meg (a  továbbiakban: szakmajegyzék). A  szakmajegyzékben szakmánként meg kell határozni a  szakma 
azonosító számát, ennek keretében tanulmányi területét, ágazati besorolását, szintjének meghatározására 
vonatkozó megjelölését, a szakma megnevezését, a hozzá kapcsolódó szakmairányt, a szakmai oktatás időtartamát 
és a 107. § (2) bekezdése szerinti súlyszorzót.

11. §  [A képzési és kimeneti követelmények]
 (1) A szakmákhoz – az  ellenőrzési, a  mérési és az  értékelési rendszer kialakítását és működését biztosító, 

a szakképzésben kötelezően alkalmazandó – képzési és kimeneti követelményeket kell előírni. A képzési és kimeneti 
követelményekben – részszakmaként – meghatározható a  szakmának olyan önállóan elkülöníthető része, amely 
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legalább egy munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák megszerzését teszi lehetővé. Ha e törvény eltérően 
nem rendelkezik, a szakmára vonatkozóan meghatározott rendelkezéseket a részszakmára is alkalmazni kell.

 (2) A képzési és kimeneti követelményeket – a  Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével – 
a szakképzésért felelős miniszter hivatalos kiadványként az általa vezetett minisztérium honlapján (a továbbiakban: 
honlap) teszi közzé. A  képzési és kimeneti követelmények normatív rendelkezést nem tartalmazhatnak és azok 
tartalma jogszabállyal és közjogi szervezetszabályozó eszközzel nem lehet ellentétes. A  képzési és kimeneti 
követelmények a honlapról nem távolíthatók el, archiválásukra a digitális archiválás szabályait kell alkalmazni.

 (3) A közzétett képzési és kimeneti követelményeket a  szakképzésért felelős miniszter minősített elektronikus 
aláírásával és olyan szolgáltató által kiadott időbélyegzővel kell ellátni, amely e  szolgáltatást minősített 
szolgáltatóként nyújtja. A  képzési és kimeneti követelményekben a  közzététel időpontját és az  alkalmazás kezdő 
dátumát fel kell tüntetni. A közzététel időpontja nem lehet korábbi, mint az időbélyegzőben szereplő naptári nap.

 (4) A képzési és kimeneti követelményeket érintő változást kizárólag a  változással érintett legalacsonyabb iskolai 
évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben a tanév első napjával lehet bevezetni, és azt a bevezetést megelőző első 
tanév kezdő napjáig kell közzétenni. A  képzési és kimeneti követelmények módosítása a  módosítást megelőzően 
közzétett képzési és kimeneti követelmények szerint indított szakmai oktatást nem érinti.

 (5) A képzési és kimeneti követelményekkel szemben kizárólag jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezhető 
közigazgatási jogvita.

12. §  [A programtanterv és a szakmai program]
A szakképző intézményben a nevelő és oktató munka
a) a szakképzésben kötelezően alkalmazandó programtanterv és
b) a programtanterv alapján kidolgozott szakmai program
szerint folyik. Az  egyházi jogi személy, illetve a  vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott szakképző 
intézmény szakmai programjába beépíthető az adott vallás hitelveinek megfelelő ismeret. Az egyházi jogi személy, 
illetve a  vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott szakképző intézmény szakmai programja a  fenntartó 
jóváhagyásával válik érvényessé.

13. §  [A programkövetelmény és a képzési program]
 (1) A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés kimeneti követelményeit 

programkövetelményben kell meghatározni. A szakmai képzés az Fktv. szerinti képzési program alapján folyik.
 (2) A programkövetelmény és a képzési program nem sértheti más személy szabadalmi vagy szerzői jogát és szakmai 

tartalma nem lehet azonos a  szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményekben 
meghatározott tartalmával.

 (3) A programkövetelményekről a  szakképzésért felelős miniszter elektronikus nyilvántartást vezet. 
A  programkövetelményekről vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a  szakképzésért felelős miniszter a  honlapon 
közzéteszi.

 (4) A programkövetelményekről vezetett nyilvántartásból való törlés vagy módosítás a  törölt vagy módosított 
programkövetelmény alapján indított szakmai képzést nem érinti.

14. §  [Az akkreditált vizsgaközpont]
Szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 
szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló 
szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

15. §  [Az oklevél és a bizonyítvány]
 (1) A szakma megszerzéséről kiállított oklevél, illetve szakmai bizonyítvány államilag elismert középfokú végzettséget 

és szakképzettséget tanúsít és egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít, 
a  részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és 
szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

 (2) A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet 
nem biztosító szakképesítést tanúsít.
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HARMADIK RÉSZ
A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

III. FEJEZET
A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY TÍPUSAI ÉS TEVÉKENYSÉGE

1. A szakképző intézmény típusai

16. §  [A szakképző intézmény]
 (1) Szakképző intézmény

a) a technikum és
b) a szakképző iskola.

 (2) Középiskola, középfokú iskola, iskola, illetve nevelési-oktatási intézmény az  (1)  bekezdés szerinti szakképző 
intézmény. A  középiskolára, középfokú iskolára, iskolára, illetve nevelési-oktatási intézményre vonatkozó 
szabályokat a  szakképző intézményre akkor kell alkalmazni, ha azt e  törvény vagy a  Kormány e  törvény 
végrehajtására kiadott rendelete kifejezetten előírja.

 (3) Az e törvény szerinti szakképzési alapfeladatot – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – csak szakképző intézmény 
vagy az alapító okiratában meghatározott körben többcélú köznevelési intézmény láthat el.

17. §  [A szakképző intézmény jogállása]
A szakképző intézmény szakképzési alapfeladat ellátására létrejött jogi személy, amely a  fenntartójától elkülönült, 
önálló költségvetéssel rendelkezik. A  szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény a  szakképzési 
centrum jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amely önálló költségvetéssel nem rendelkezik és 
kizárólag a Kormány rendeletében meghatározott jogok és kötelezettségek alanya lehet.

18. §  [A többcélú szakképző intézmény]
A szakképző intézmény köznevelési intézmény egy vagy több köznevelési alapfeladatát is elláthatja, valamint 
nem köznevelési feladatot ellátó intézménnyel is összevonható (a  továbbiakban: többcélú szakképző intézmény). 
A szakképző intézmény pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot, illetve a gyermekétkeztetés feladatát anélkül is 
elláthatja, hogy többcélú szakképző intézmény formájában működne.

2. A szakképző intézmény tevékenysége

19. §  [A szakképző intézmény tevékenysége]
 (1) A szakképző intézményben a  szakmajegyzékben meghatározott szakmára felkészítő szakmai oktatás és 

szakképesítésre felkészítő szakmai képzés folyik. A szakmai oktatás a képzési és kimeneti követelmények alapján
a) ágazati alapoktatásban és
b) szakirányú oktatásban
történik. A  szakmai oktatás keretében – ha e  törvény vagy a  Kormány rendelete eltérően nem rendelkezik – 
az ágazati alapoktatással és a szakirányú oktatással párhuzamosan vagy attól függetlenül a közismereti kerettanterv 
szerinti oktatás folyik.

 (2) A szakmai vizsgára történő felkészítés a  szakképző intézmény feladata, amely a  kötelező foglalkozások 
keretében történik. A  szakmai vizsgára történő felkészülést a  szakképző intézmény választható foglalkozások 
biztosításával is segíti. A szakmai vizsgára a képzési és kimeneti követelmények szerinti felkészítésért a szakképzési 
munkaszerződéssel rendelkező tanuló, illetve képzésben részt vevő személy tekintetében az  e  törvényben 
meghatározott feltételek szerint a duális képzőhely a szakképző intézménnyel közösen felel.

 (3) A szakképző intézmény a tevékenységét minőségirányítási rendszer alapján végzi.
 (4) A szakképző intézményben a szakmai oktatást előkészítő évfolyam előzheti meg. Az előkészítő évfolyamon

a) a technikum nyelvi előkészítést,
b) a szakképző iskola

ba) a szakma megszerzéséhez szükséges kompetenciák tekintetében történő orientációs fejlesztést, 
illetve

bb) dobbantó program keretében alapkompetencia-fejlesztést
folytathat.
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 (5) A szakképző intézmény tizedik évfolyamán a  nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszony keretében 
részt vevő tanuló szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődését az Nkt. szerint kell mérni és értékelni.

20. §  [A technikum szakképzési tevékenysége]
 (1) A technikumnak

a) az általános műveltséget megalapozó, az  érettségi vizsgára és a  szakmai vizsgára felkészítő, valamint 
a szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulást vagy munkába állást elősegítő, illetve

b) érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára felkészítő,
a szakmajegyzékben meghatározott számú évfolyama van.

 (2) A technikum kizárólag érettségi vizsgára történő felkészítést is folytathat. Az ilyen felkészítésnek két évfolyama van, 
és az a nappali rendszerben nem szervezhető meg.

21. §  [A szakképző iskola szakképzési tevékenysége]
 (1) A szakképző iskolának

a) az adott szakma megszerzéséhez szükséges közismereti oktatást és szakmai oktatást magában foglaló, illetve
b) érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára felkészítő,
a szakmajegyzékben meghatározott számú évfolyama van.

 (2) A szakképző iskola – a fenntartó, a szakképzési centrum részeként működő szakképző iskola esetében a szakképzési 
centrum engedélyével – műhelyiskola keretében a  tanulónak, illetve a  képzésben részt vevő személynek 
a  szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a  munkába álláshoz szükséges ismeretek megszerzésére szolgáló 
képzési formát indíthat.

IV. FEJEZET
A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE ÉS ÁTSZERVEZÉSE

22. §  [A szakképző intézmény alapítása]
 (1) Szakképző intézményt – az  e  törvényben és a  Kormány rendeletében meghatározott feltételek szerint – önállóan 

vagy együttesen
a) az állam,
b) nemzetiségi önkormányzat,
c) egyházi jogi személy vagy vallási egyesület,
d) gazdasági társaság,
e) alapítvány vagy
f ) egyesület
alapíthat.

 (2) A szakképző intézménynek a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell.
 (3) A szakképző intézmény működéséhez nyilvántartásba vétel, az  (1)  bekezdés b)–f )  pontjában meghatározott 

személy által alapított szakképző intézmény (a  továbbiakban együtt: nem állami szakképző intézmény) esetében 
nyilvántartásba vétel és működési engedély szükséges.

 (4) Az (1)  bekezdés d)–f )  pontja szerinti személy által alapított, illetve fenntartott nem állami szakképző intézmény 
akkor vehető nyilvántartásba, ha a  nem állami szakképző intézmény a  szakképzésért felelős miniszter 
szakvéleménye alapján alkalmas a  szakképzés megszervezésére. A  nem állami szakképző intézmény működési 
engedélye akkor adható ki, ha a nem állami szakképző intézmény
a) rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel és
b) nyilvántartásba vétele óta kevesebb, mint hat hónap telt el.

 (5) A szakképző intézményt a szakképzési államigazgatási szerv veszi nyilvántartásba, a működési engedély kiadásáról 
a  szakképzési államigazgatási szerv dönt. A  nyilvántartásba vételt a  költségvetési szervként működő szakképző 
intézmény esetében a kincstár útján kell kérelmezni.

 (6) A költségvetési szervként működő szakképző intézmény a  törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéssel, a  nem 
állami szakképző intézmény a  szakképzési államigazgatási szerv által vezetett nyilvántartásba való bejegyzéssel 
a  bejegyzés napján jön létre és a  nyilvántartásból való törléssel, a  törlés napján szűnik meg. Az  alapító okirat 
a szakképző intézmény későbbi időponttal való alapításáról, átalakításáról, illetve megszüntetéséről is rendelkezhet, 
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ebben az  esetben a  szakképző intézményt ezen időponttal kell nyilvántartásba venni, illetve a  nyilvántartásból 
törölni.

23. §  [A szakképző intézmény fenntartói jogának átadása, megszüntetése és átszervezése]
Az alapító az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést
a) a szakképző intézmény fenntartói jogának átadásáról,
b) a szakképző intézmény megszüntetéséről,
c) a szakképző intézmény átalakításáról, amely történhet:

ca) egyesüléssel, amely lehet összeolvadás vagy beolvadás,
cb) szétválással, amely lehet különválás vagy kiválás,

d) a szakképző intézmény átszervezéséről.

24. §  [A szakképző intézmények nyilvántartása]
 (1) A szakképző intézmények nyilvántartása tartalmazza

a) a szakképző intézmény adatait,
b) a szakképző intézmény és fenntartója törvényes képviseletére jogosult személy nevét és
c) a Kormány rendeletében meghatározott további, személyes adatnak nem minősülő adatokat.

 (2) A szakképző intézmények nyilvántartásába bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat – a  22.  §-ban 
meghatározottak szerint – annak bekövetkezését követő nyolc napon belül be kell jelenteni.

 (3) A szakképző intézményt a szakképzési államigazgatási szerv – a nem állami szakképző intézmény esetén a működési 
engedély visszavonásával egyidejűleg – törli a szakképző intézmények nyilvántartásból, ha
a) az alapító a szakképző intézmény megszüntetéséről határozott,
b) az alapító jogutód nélkül megszűnik,
c) megszűnik az  alapítónak a  szakképzésialapfeladat-ellátásra vonatkozó joga vagy e  jogának gyakorlásával 

felhagy,
d) az alapító két tanítási évnél hosszabb ideig a szakképző intézményt nem működteti vagy
e) a szakképzési államigazgatási szerv a  szakképző intézmény hatósági ellenőrzése vagy minőségirányítási 

rendszerének külső értékelése keretében súlyos jogszabálysértést vagy szakmai jogszabálysértést tárt fel.
 (4) A szakképző intézmények nyilvántartásának fennálló és törölt adatai nyilvánosak, azokat a  szakképzési 

államigazgatási szerv a honlapján bárki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.

V. FEJEZET
A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY FENNTARTÁSA

3. A fenntartó

25. §  [A fenntartó]
 (1) Az állami szakképző intézmény esetében a  fenntartói irányítási hatásköröket az  állam nevében a  Kormány erre 

kijelölt tagja gyakorolja. A  nem állami szakképző intézményt az  alapító tartja fenn vagy a  fenntartói irányítási 
hatásköröket az alapító nevében az alapító által kijelölt más személy gyakorolja. Más személy fenntartóként történő 
kijelölése hiányában az e törvényben és a Kormány rendeletében a fenntartó alatt az alapítót kell érteni.

 (2) Fenntartó az  a  természetes személy vagy jogi személy lehet, aki a  szakképzésialapfeladat-ellátáshoz szükséges 
feltételekről az alapító nevében gondoskodik.

 (3) A fenntartónak címzett hatásköröket a természetes személy fenntartó, jogi személy fenntartó esetében a fenntartó 
törvényes képviseletére jogosult személy vagy testület gyakorolja.

26. §  [A szakképzésért felelős miniszter fenntartói joggyakorlása alá tartozó szakképző intézmény]
 (1) Ha e törvény vagy a Kormány rendelete eltérően nem rendelkezik, az állami szakképző intézmény a szakképzésért 

felelős miniszter által az állam nevében alapított szakképzési centrum részeként működik.
 (2) A szakképzési centrum részeként működő szakképző intézményt az igazgató a főigazgató irányítása mellett vezeti, 

ennek keretében ellátja mindazokat a  feladatokat és gyakorolja mindazokat a  hatásköröket, amiket e  törvény, 
a Kormány rendelete, a szakképzési centrum szervezeti és működési szabályzata vagy gazdálkodási szabályzata nem 
utal a főigazgató vagy a kancellár feladat- és hatáskörébe.
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 (3) A szakképzési centrumot a főigazgató és a kancellár önállóan vezeti és képviseli.
 (4) A főigazgató felel a  szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmények szakképzési alapfeladatainak 

ellátásáért. A főigazgatót feladatai ellátásában főigazgató-helyettes segíti.
 (5) A kancellár felel a szakképzési centrum törvényes és szakszerű működéséért. A kancellár jogosult a gazdasági vezető 

megbízására és a megbízás visszavonására.
 (6) A főigazgató, a főigazgató-helyettes, a kancellár és a gazdasági vezető a szakképzési centrummal munkaviszonyban 

áll, a  szakképzési centrum más, nem oktató munkakörben foglalkoztatottja a  szakképzési centrummal 
munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll.

 (7) Az állami szakképző intézmény szakképzési alapfeladatának ellátását szolgáló, a  települési önkormányzat 
tulajdonában álló ingatlanra és ingóra vonatkozóan az  állami szakképző intézményt, a  szakképzési centrum 
részeként működő szakképző intézmény esetében a  szakképzési centrumot ingyenes vagyonkezelői jog illeti 
meg mindaddig, amíg a  szakképzési alapfeladat ellátása az  érintett ingatlanban meg nem szűnik. A  települési 
önkormányzat a vagyonkezelői jog fennállása alatt a szakképzésialapfeladat-ellátást szolgáló ingatlant és ingót nem 
idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja.

 (8) A szakképzési centrum – a  szakképzésért felelős miniszter engedélyével – ágazati képzőközpontban, illetve 
tudásközpontban részesedést szerezhet.

27. §  [A Kormány más tagja, illetve az  állami felsőoktatási intézmény fenntartói joggyakorlása alá tartozó szakképző 
intézmény]

 (1) Az állam képviseletében eljárva szakképző intézményt
a) az agrárpolitikáért felelős miniszter, az  erdőgazdálkodásért felelős miniszter, az  élelmiszeriparért felelős 

miniszter, illetve a halgazdálkodásért felelős miniszter,
b) a honvédelemért felelős miniszter a Magyar Honvédség részére,
c) a rendvédelmi szervet irányító miniszter a rendvédelmi szervek részére
alapíthat és gyakorolhatja a  fenntartót megillető jogokat. Az  a)  pont szerinti miniszter által az  állam nevében 
alapított szakképző intézmény (a  továbbiakban: agrárszakképző intézmény), a  b)  pont szerinti miniszter által 
az állam nevében alapított szakképző intézmény (a  továbbiakban: honvédségi szakképző intézmény) és a c) pont 
szerinti miniszter által az  állam nevében alapított szakképző intézmény (a  továbbiakban: rendvédelmi szakképző 
intézmény) működésére a Kormány rendelete e törvénytől eltérő szabályokat állapíthat meg.

 (2) A Kormány rendeletben az állami szakképző intézmény állam nevében történő alapítására és a fenntartói irányítási 
hatáskörök gyakorlására az  (1)  bekezdésben meghatározott miniszter mellett más tagját is kijelölheti. A  Kormány 
rendeletben a  szakképzésért felelős miniszter mellett más tagja által alapított szakképző intézmény szakképzési 
centrum részeként történő működését írhatja elő.

 (3) Állami felsőoktatási intézmény szakképző intézmény fenntartói jogait a  szakképzésért felelős miniszter 
hozzájárulásával gyakorolhatja. Ha a  szakképző intézmény állami felsőoktatási intézmény fenntartói 
joggyakorlásába tartozik, a  szakképző intézmény a  felsőoktatási intézmény jogi személyiséggel rendelkező 
szervezeti egységeként működik.

28. §  [A fenntartói megállapodás]
 (1) A fenntartó fenntartói megállapodással vehet részt a  szakképzési alapfeladatok megvalósításában. A  fenntartói 

megállapodás a  fenntartó számára három tanév időtartamra biztosítja az állam által finanszírozott szakképzésben 
való részvételre jogosult tanulók, illetve képzésben részt vevő személyek számára szervezett szakmai oktatás 
elindításának lehetőségét.

 (2) Az egyházi jogi személy a  109.  § (3)  bekezdése szerinti együttműködési megállapodás alapján a  szakképzésért 
felelős miniszter részére megküldött egyoldalú nyilatkozatában meghatározott képzési szerkezetnek megfelelően 
vehet részt a szakképzésben.

4. A fenntartói irányítás

29. §  [A fenntartói irányítás]
A fenntartó ellátja a  Kormány rendeletében meghatározott feladatokat és gyakorolja a  szakképző intézmény 
felett meghatározott irányítási hatásköröket. A  nemzetiségi önkormányzat által alapított szakképző intézménnyel 
kapcsolatosan a  Kormány rendeletében meghatározott esetekben az  érintett nemzetiségi önkormányzat 
egyetértése vagy véleményének kikérése szükséges.
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VI. FEJEZET
A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE

5. A szakképző intézmény működésének általános rendje

30. §  [A szakképző intézmény önállósága]
 (1) A szakképző intézmény szervezetével és működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben önmaga dönt, amit 

jogszabály nem utal más személy, szerv vagy testület hatáskörébe.
 (2) A szakképző intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében 

– jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesznek az  oktatók, a  tanulók és a  kiskorú tanulók törvényes 
képviselői, valamint a képzésben részt vevő személyek.

31. §  [Politikai tevékenység végzésének tilalma]
A szakképző intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem 
működhet, továbbá párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem 
folytatható.

32. §  [A szakképző intézmény belső szabályozó eszközei]
 (1) A szakképző intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a  szakképző 

intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg.
 (2) A szakképző intézmény házirendje állapítja meg a  tanulók, illetve a  képzésben részt vevő személyek jogai 

gyakorlásának és – a  tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – kötelességei teljesítésének módját, továbbá 
a szakképző intézmény által elvárt viselkedés szabályait. A házirend a tanulói jogviszonyból, illetve a felnőttképzési 
jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, illetve kötelességek teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelét 
megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. A házirendben meghatározott szabályok megsértéséből eredő 
károkért szakképző intézmény nem felel.

 (3) Az egyházi jogi személy, illetve a vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott szakképző intézmény szervezeti 
és működési szabályzatában és házirendjében az  adott vallás hitelveivel összefüggő viselkedési és megjelenési 
szabály, jog és kötelesség, valamint hitéleti tevékenység is előírható, amelynek vétkes megszegése miatt a tanulóval, 
illetve a  képzésben részt vevő személlyel az  e  törvényben, a  szakképző intézmény alkalmazottjával szemben 
a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a  továbbiakban: Mt.) foglaltak szerint fegyelmi eljárás 
indítható, illetve hátrányos jogkövetkezmény állapítható meg.

 (4) A szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét, továbbá azok módosítását az  oktatói 
testület a  fenntartó, a  szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a  főigazgató és 
a  kancellár egyetértésével fogadja el, az  egyházi jogi személy, illetve a  vallási egyesület által alapított, illetve 
fenntartott szakképző intézmény esetében a  fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A  szakképző intézmény 
szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének elfogadása és módosítása előtt ki kell kérni a képzési tanács 
és a  diákönkormányzat véleményét. A  szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata és házirendje 
nyilvános.

 (5) A szakképző intézmény az iratkezelés rendjéről iratkezelési szabályzatot ad ki.
 (6) Az egyházi jogi személy, illetve a vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott és vallási, világnézeti tekintetben 

elkötelezett szakképző intézmény működésében a  fenntartó az  adott vallás hitelveihez és belső szabályaihoz 
igazodó sajátos követelményeket határozhat meg.

33. §  [A szakképző intézmény egyéb jogai és kötelességei]
 (1) A szakképző intézménynek gondoskodnia kell a  rábízott tanulók felügyeletéről, a  szakmai oktatás egészséges és 

biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a  tanulók ágazathoz kötött egészségügyi alkalmassági és fogászati 
vizsgálatának megszervezéséről.

 (2) Az állami szakképző intézmény a  tanuló, a  képzésben részt vevő személy, kiskorú tanuló esetén a  kiskorú tanuló 
törvényes képviselőjének kérésére a  kötelező foglalkozások rendjéhez igazodó, de annak részét nem képező 
fakultatív hitoktatás egyházi jogi személy általi megszervezését biztosítja. A  fakultatív hitoktatáshoz szükséges 
tárgyi feltételeket a szakképző intézményben rendelkezésre álló eszközök használatával kell biztosítani. A fakultatív 
hitoktatás tartalmát az adott vallás hitelvei alapján az egyházi jogi személy határozza meg és végzi a hitoktatásra 
jelentkezés lebonyolításával, valamint a  hitoktatásban közreműködő személy alkalmazásával és ellenőrzésével 
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kapcsolatos feladatokat. A  fakultatív hitoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során a  szakképző intézmény és 
az egyházi jogi személy egymással kölcsönösen együttműködik.

 (3) Az állami szakképző intézmény címtábláján és körbélyegzőjén Magyarország címerét el kell helyezni.

6. A tanév és a tanítási év rendje, a foglalkozások

34. §  [A tanév és a tanítási év rendje]
 (1) A szakképző intézményben

a) a tanév szeptember elsejétől a következő év augusztus hónapjának utolsó napjáig,
b) a tanítási év – az  érettségi vizsga, illetve a  szakmai vizsga évét kivéve – szeptember első munkanapjától 

a következő év június tizenhatodikát megelőző utolsó munkanapig
tart. A szakképző intézmény azon évfolyamain, amelyeken közismereti oktatás nem folyik, a szakképzés a tanév és 
a tanítási év rendjére tekintet nélkül is megkezdhető.

 (2) A szakképző intézményben a  tanév rendje megegyezik az  oktatásért felelős miniszter által a  köznevelési 
intézmények tekintetében rendeletben megállapítottakkal. A  szakképző intézmény ez  alapján éves munkatervet 
készít.

 (3) A tanítási év – azokon az  évfolyamokon, amelyeken közismereti oktatás is folyik – ötnapos tanítási hetekből 
áll, a  szombat, a  vasárnap és a  munkaszüneti nap pedig tanítás nélküli pihenőnap. Ha e  törvény eltérően nem 
rendelkezik, a  tanulónak – a  tanév rendjében meghatározottak szerint – a  tanítási évben legalább három 
alkalommal, legkevesebb hat egybefüggő napból álló tanítási szünetet és a Kormány rendeletében meghatározott 
esetben rendkívüli szünetet, a tanítási év utolsó napját követően a tanév végéig terjedő időszakban pedig legalább 
harminc egybefüggő napból álló nyári szünetet kell biztosítani.

35. §  [A foglalkozások]
 (1) A szakképző intézményben a szakmai oktatást – ha e törvény másképp nem rendelkezik – azokon az évfolyamokon, 

amelyeken közismereti oktatás is folyik, a nappali rendszer szerint az egyéni és csoportos foglalkozások keretében 
kell megszervezni. A foglalkozás lehet
a) kötelező és szabadon választható foglalkozás, illetve
b) egyéb foglalkozás.

 (2) A kötelező foglalkozások száma nem haladhatja meg a  napi nyolc, kiskorú tanuló esetén a  napi hét foglalkozást. 
A szabadon választott foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamba lépés 
tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező foglalkozást. A tanuló kötelező foglalkozásait úgy kell megszervezni, 
hogy ugyanazon napon ugyanazon helyszínen valósuljon meg a szakmai oktatás.

 (3) Egyéb foglalkozásként a kötelező foglalkozásokon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai vagy szakmai tartalmú 
foglalkozás szervezhető meg. A szakképző intézmény által szervezett egyéb foglalkozásokat a szakképző intézmény 
szakmai programjában kell meghatározni.

 (4) A szakképző intézmény köteles a  tehetség kibontakoztatására, a  hátrányos helyzetű tanulók, illetve képzésben 
részt vevő személyek felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára 
differenciált fejlesztést megszervezni.

 (5) A szakképző intézmény azokon a  tanítási napokon, amelyeken közismereti oktatás is folyik, legalább napi egy 
testnevelésórát szervez és gondoskodik a  tanulók fizikai állapotának és edzettségének méréséről és mérési 
adatainak azonosításra alkalmatlan módon a  Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe történő 
továbbításáról.

 (6) A szakképző intézmény biztosítja a szakképző intézményi sportkör működését.

7. A szakképző intézmény döntései és azok felülvizsgálata

36. §  [A szakképző intézmény döntésének közlése és véglegessé válása]
 (1) A szakképző intézmény a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel kapcsolatos döntéseit – jogszabályban 

meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetében a kiskorú tanuló törvényes 
képviselőjével, illetve a képzésben részt vevő személlyel.

 (2) A szakképző intézmény döntése végleges, ha a  37.  § (1)  bekezdésében meghatározott határidőn belül nem 
nyújtottak be eljárást megindító kérelmet vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.
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37. §  [A szakképző intézmény döntésének fenntartó általi felülvizsgálata]
 (1) A szakképző intézmény döntése, intézkedése vagy annak elmulasztása ellen a  tanuló, kiskorú tanuló esetén 

a  kiskorú tanuló törvényes képviselője a  tanuló érdekében, illetve a  képzésben részt vevő személy – a  közléstől, 
ennek hiányában a  tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – eljárást indíthat. A  tanulmányok 
minősítése ellen eljárás akkor indítható, ha a  minősítés nem a  szakképző intézmény szakmai programjában 
meghatározottak alapján történt, a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra, illetve 
a  felnőttképzési jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik. A  tanulmányok értékelése ellen eljárás nem 
indítható.

 (2) A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést
a) a jogszabálysértésre vagy a  szakképző intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással 

benyújtott kérelem, továbbá
b) a tanulói jogviszony létesítésével, megszüntetésével, a tanuló fegyelmi ügyével kapcsolatban érdeksérelemre 

hivatkozással benyújtott kérelem
tekintetében. Az e bekezdés szerinti eljárásban jogi és igazgatási képzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel 
vagy igazgatói munkakör betöltésére jogosító felsőfokú végzettséggel rendelkező személy járhat el.

 (3) A fenntartó a kérelmet elutasíthatja vagy annak helyt adva a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti.
 (4) A szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a  fenntartó e  bekezdésben 

meghatározott feladat- és hatásköreit a főigazgató gyakorolja.

38. §  [A fenntartó döntésének bírósági felülvizsgálata]
 (1) A tanuló, kiskorú tanuló törvényes képviselője, illetve a  képzésben részt vevő személy a  fenntartónak 

a  jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem – a  megrovás büntetést kiszabó fegyelmi határozat és 
a fegyelmi eljárás megszüntetéséről szóló döntés ellen benyújtott kérelem kivételével – tárgyában hozott döntését 
a  közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A  keresetlevelet a  közigazgatási ügyben eljáró 
bíróságnál kell benyújtani. A  keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van, kivéve, ha a  döntéshozó a  többi 
tanulóra, illetve képzésben részt vevő személyre tekintettel a másodfokú döntés azonnali végrehajtását rendelte el.

 (2) Ha jogszabály a  fenntartói irányítási hatáskör keretében hozott döntést más személy, szerv vagy testület 
véleményének kikéréséhez, egyetértéséhez vagy szakvélemény beszerzéséhez köti, az ennek elmulasztásával hozott 
döntést a  sérelmet szenvedett fél és az, akinek a  megtámadáshoz törvényes érdeke fűződik, a  döntés közlésétől 
számított harminc napon belül közigazgatási perben megtámadhatja. A  harmincnapos határidő a  döntésnek 
az érintett részére történő közlésének napján kezdődik. Ha ez a nap nem állapítható meg, a közlés napja a döntés 
meghozatalát követő tizenötödik munkanap. A  keresetlevelet a  közigazgatási ügyben eljáró bíróságnál kell 
benyújtani. A keresetlevél benyújtására vonatkozó határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti perben a  közigazgatási ügyben eljáró bíróság az  érvénytelenséget megállapítja, 
az a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat nem érinti, de a bíróság
a) elrendelheti

aa) a jogsértés abbahagyását és eltilthatja a jogsértőt a további jogsértéstől,
ab) hogy a  jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és ennek a  saját 

költségén megfelelő nyilvánosságot biztosítson,
ac) a jogsértő költségén a  jogsértés előtti állapot helyreállítását, a  jogsértő állapot megszüntetését, 

a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától megfosztását,
b) meghatározott időre vagy feltételek teljesítéséig megtilthatja adott szakképző intézmény tekintetében 

az  új tanulói jogviszony, illetve felnőttképzési jogviszony létesítését, feltéve, hogy a  településen másik 
intézményben megoldható az érintett tanuló, illetve képzésben részt vevő személy felvétele.

39. §  [Egyéb jogorvoslati lehetőségek]
 (1) Az érettségi vizsga vizsgabizottság és a  független vizsgabizottság döntése elleni fellebbezésre az  Nkt.-t kell 

alkalmazni.
 (2) A képzési tanács és a  diákönkormányzat jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a  fenntartónál 

jogszabálysértésre hivatkozással eljárást indíthat. A  fenntartó döntése a  közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt 
megtámadható. A keresetlevelet a közigazgatási ügyben eljáró bíróságnál kell benyújtani.



8166 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 191. szám 

VII. FEJEZET
A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY ALKALMAZOTTAI

8. A szakképző intézmény alkalmazottai

40. §  [A szakképző intézmény alkalmazottai és jogviszonyuk]
 (1) A szakképző intézmény alkalmazottja

a) az igazgató,
b) az igazgatóhelyettes,
c) az oktató,
d) a többcélú szakképző intézményben köznevelésialapfeladat-ellátásra az  Nkt. szerinti pedagógus 

munkakörben foglalkoztatott személy és
e) a további, közvetlenül nem a  szakmaialapfeladat-ellátással összefüggő feladat ellátására létesített 

munkakörben foglalkoztatott személy.
 (2) A szakképző intézmény alkalmazottja munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll. Az egyházi jogi személy 

által alapított, illetve fenntartott szakképző intézmény esetében a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony egyházi 
szolgálati viszonyként is létrehozható.

41. §  [Az alkalmazott foglalkoztatási feltételei]
 (1) A szakképző intézményben alkalmazott az lehet, aki

a) cselekvőképes,
b) büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és
c) rendelkezik a Kormány rendeletében előírt végzettséggel és szakképzettséggel, illetve gyakorlattal.

 (2) Azt a  tényt, hogy az  alkalmazott vagy a  szakképző intézményben alkalmazni kívánt személy az  (1)  bekezdés 
b)  pontjában meghatározott feltételnek megfelel, a  tevékenység megkezdését megelőzően, illetve 
a tevékenységének gyakorlása alatt hatósági bizonyítvánnyal igazolja. Az egyházi jogi személy által alapított, illetve 
fenntartott szakképző intézmény egyházi személy oktatójának büntetlen előéletét és a foglalkozástól eltiltás hiányát 
a fenntartó belső szabálya szerint ellenőrzi.

42. §  [Az alkalmazott juttatásai]
 (1) A szakképző intézmény alkalmazottja a  munkaszerződésében meghatározott mértékű munkabérre jogosult. 

A  munkabért úgy kell megállapítani, hogy az  igazodjon a  hasonló munkakört betöltők által elérhető havi 
jövedelemhez, továbbá legyen tekintettel a  szakképző intézmény alkalmazottjának a  szakképző intézménnyel 
fennálló jogviszonya időtartamára.

 (2) A szakképző intézmény alkalmazottja az  általa időszakosan vagy nem rendszeresen ellátott feladatra tekintettel 
a többletfeladat ellátásának időtartamára havonként járó többletjuttatásra jogosult.

43. §  [Az alkalmazottat megillető kedvezmények]
A szakképző intézmény alkalmazottjának minden naptári évben évi húsz munkanap pótszabadság jár, amelyből 
legfeljebb tizenöt munkanapot a  munkáltatói jogkör gyakorlója az  oktatói tevékenységgel összefüggő munkára 
igénybe vehet.

9. A szakképző intézmény vezetői

44. §  [Az igazgató]
 (1) A szakképző intézményt az igazgató vezeti.
 (2) Az igazgató felel a szakképző intézmény szakszerű és törvényes működéséért.
 (3) Az igazgató nem utasítható azokban az ügyekben, amelyeket számára jogszabály meghatároz.

45. §  [Az igazgatóhelyettes]
Az igazgató feladatai ellátásának segítésére és helyettesítésére igazgatóhelyettes bízható meg. A  szakképző 
intézményben kötelező egy szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettest megbízni.
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46. §  [Az intézményvezetői kiválasztás és megbízás feltételei]
 (1) Igazgatói és igazgatóhelyettesi (a  továbbiakban együtt: intézményvezető) megbízást az  kaphat, aki a  Kormány 

rendeletében meghatározott szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.
 (2) Nem lehet intézményvezető a  szakképző intézmény fenntartója, továbbá a  szakképző intézmény fenntartójánál 

vezető állású munkavállaló vagy vezetői megbízással rendelkező személy. Ez  a  korlátozás nemzetiségi 
önkormányzat tekintetében nem vonatkozik a  fenntartói jogot gyakorló képviselő-testület tagjaira, a  más nem 
állami szakképző intézmény esetében a fenntartói jogot gyakorló testület tagjaira.

 (3) Az állami szakképző intézményben az igazgató kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, 
ha az  igazgató ismételt megbízásával a  fenntartó és az  oktatói testület legalább kétharmada egyetért. Egyetértés 
hiányában, továbbá az igazgató harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.

 (4) Az igazgatót a fenntartó – a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a szakképzési 
intézményfenntartó központ vezetője – a szakképzésért felelős miniszter egyetértésével bízza meg. A szakképzésért 
felelős miniszter az  egyetértést csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. Az  igazgatóhelyettest az  igazgató 
a fenntartó – a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a főigazgató az igazgató – 
egyetértésével bízza meg.

10. A szakképző intézmény oktatói

47. §  [Közös szabályok]
 (1) Szakképző intézményben a szakképzésialapfeladat-ellátást oktatók végzik.
 (2) Az oktató a  szakmai oktatás végzése során a  tanulókkal, illetve a  képzésben részt vevő személyekkel összefüggő 

tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül.
 (3) Az állami szakképző intézmény oktatója az Nkt.-ban meghatározottak szerint a Nemzeti Pedagógus Kar tagja.
 (4) Az egyházi jogi személy, illetve a  vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott szakképző intézményben 

a fenntartó további alkalmazási feltételt írhat elő.
 (5) Az oktató pedagógusigazolványra jogosult.

48. §  [Az oktató jogai]
Az oktatót feladatának ellátásával összefüggésben megilleti az a jog, hogy
 1. személyét mint az oktatói testület tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben 

tartsák, nevelői-oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék,
 2. a szakképző intézmény szakmai programja, illetve a  szakmai képzés képzési programja alapján 

az ismereteket, a tananyagot, a szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés módszereit megválassza,
 3. a szakképző intézmény szakmai programja, illetve a szakmai képzés képzési programja alapján – a szakmai 

munkaközösség véleményének kikérésével – megválassza az  alkalmazott tankönyveket, a  tanulmányi 
segédleteket, a szemléltető és a szakképzés céljait szolgáló pedagógiai szakmai eszközöket,

 4. – az egyházi jogi személy, illetve a vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott szakképző intézményben 
a fenntartó eltérő rendelkezése hiányában – a 4. § (2) bekezdésében foglaltak megtartásával saját világnézete 
és értékrendje szerint végezze munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné 
a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt,

 5. hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói információkhoz,
 6. az oktatói testület tagjaként részt vegyen a szakképző intézmény szakmai programjának és a szakmai képzés 

képzési programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja az  oktatói testület 
tagjait megillető jogokat,

 7. szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa,
 8. szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen szakképzéssel foglalkozó testületek 

munkájában,
 9. a szakképző intézmény könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges tankönyveket, 

digitális tananyagokat, tanári segédkönyveket, informatikai eszközöket,
10. az oktatási jogok biztosához forduljon.



8168 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 191. szám 

49. §  [Az oktató kötelességei]
 (1) Az oktató alapvető feladata a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai 

képzése, a  képzési és kimeneti követelményekben és a  programkövetelményben meghatározott törzsanyag 
átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy 
esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.

 (2) Az (1) bekezdéssel összefüggésben az oktató kötelessége, hogy
1. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek fejlődését figyelemmel kísérje és elősegítse,
2. a tanulókat, a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét, illetve a képzésben részt vevő személyeket az őket érintő 

kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a  kiskorú tanuló törvényes képviselőjét figyelmeztesse, ha a  kiskorú 
tanuló jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek,

3. a tanuló, a  kiskorú tanuló törvényes képviselője, illetve a  képzésben részt vevő személy javaslataira, 
kérdéseire érdemi választ adjon,

4. a szakmai oktatás, illetve a  szakmai képzés során a  tájékoztatást és az  ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan nyújtsa,

5. a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben,
6. jogszabályban meghatározott egyéb kötelességeit teljesítse.

50. §  [Az oktató továbbképzése és előmeneteli rendszere]
 (1) Az oktató négyévenként legalább hatvan óra továbbképzésben vesz részt. A  szakirányú oktatásban oktatott 

tantárgy oktatójának továbbképzését elsősorban vállalati környezetben vagy képzőközpontban kell teljesíteni. 
Megszüntethető annak az  oktatónak a  jogviszonya, aki a  továbbképzésen önhibájából nem vett részt vagy 
tanulmányait nem fejezte be sikeresen.

 (2) Az oktatót az  igazgató háromévente a  szakképzésért felelős miniszter által javasolt és a  szakképző intézményre 
az alapján kialakított módszertan szerint értékeli.

51. §  [Az oktatói testület]
 (1) Az oktatói testület a  szakképző intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Az  oktatói testület 

a  szakmai oktatási kérdésekben, a  szakképző intézmény működésével kapcsolatos, e  törvényben és a  Kormány 
rendeletében meghatározott ügyekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

 (2) Az oktatói testület dönt
1. a szakképző intézmény szakmai programjának, illetve a szakmai képzés képzési programjának elfogadásáról,
2. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének elfogadásáról,
3. a szakképző intézmény éves munkatervének elfogadásáról,
4. a szakképző intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról,
5. a továbbképzési program elfogadásáról,
6. az oktatói testület képviseletében eljáró oktató kiválasztásáról,
7. a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításáról, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról,
8. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek fegyelmi ügyeiben,
9. jogszabályban meghatározott más ügyekben.

 (3) Az oktatói testület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a  szakképző intézmény működésével kapcsolatos 
valamennyi kérdésben. Jogszabályban meghatározott ügyben kötelező az oktatói testület véleményének kikérése.

 (4) Az óraadó – ide nem értve a  heti tizennégy foglalkozásnál többet tanító óraadót – az  oktatói testület döntési 
jogkörébe tartozó ügyekben – a (2) bekezdés 8. és 9. pontja szerinti ügyek kivételével – nem rendelkezik szavazati 
joggal.

52. §  [A szakmai munkaközösség]
 (1) A szakképző intézményben legalább öt oktató szakmai munkaközösséget hozhat létre. Egy szakképző 

intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre.
 (2) A szakmai munkaközösség részt vesz a  szakképző intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, 

szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető az oktatók értékelésében.
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NEGYEDIK RÉSZ
A TANULÓ ÉS A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLY

VIII. FEJEZET
A TANULÓI JOGVISZONY ÉS A FELNŐTTKÉPZÉSI JOGVISZONY KÖZÖS SZABÁLYAI

53. §  [A tanulói jogviszony és a felnőttképzési jogviszony]
 (1) A szakképzésben

a) a tanuló tanulói jogviszonyban,
b) a képzésben részt vevő személy felnőttképzési jogviszonyban
áll. A  tanulói jogviszony a  szakképző intézmény és a  tanuló között, a  felnőttképzési jogviszony a  szakképző 
intézmény, illetve a  felnőttképző és a  képzésben részt vevő személy között jön létre. A  tanulói jogviszonyra 
az 54–72. §-t, a felnőttképzési jogviszonyra az Fktv.-t kell alkalmazni.

 (2) Tanulói jogviszony tanköteles kiskorúval, továbbá a  nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő tanulóval 
hozható létre annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a huszonötödik életévét betölti. A szakképző 
intézmény tanulójának tankötelezettségére az Nkt.-t kell alkalmazni.

 (3) Szakmai képzés kizárólag felnőttképzési jogviszonyban szervezhető. Ha a  tanuló szakmai képzésére a  szakképző 
intézményben a szakmai oktatással vagy a köznevelési intézményben a szakgimnáziumi vagy a szakiskolai nevelés-
oktatással párhuzamosan kerül sor, a  szakmai képzés, illetve szakiskolában a  szakmai oktatás tanulói jogviszony 
keretében is megszervezhető.

 (4) A felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakmai oktatásban
a) a szakmai oktatás időtartama legfeljebb a negyedére,
b) az óraszám legfeljebb a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának negyven százalékáig
csökkenthető.

 (5) Az egyházi jogi személy, illetve a  vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott szakképző intézményben 
a tanulói jogviszony és a felnőttképzési jogviszony létrehozásának feltételeként kiköthető az adott vallás, világnézet 
elfogadása és annak igazolása.

IX. FEJEZET
A TANULÓI JOGVISZONY

11. A tanulói jogviszony keletkezése, szünetelése és megszűnése

54. §  [A tanulói jogviszony keletkezése]
 (1) A tanulói jogviszony

a) felvétellel vagy
b) átvétellel
keletkezik. A  felvétel és az  átvétel jelentkezés alapján történik. A  felvételről és az  átvételről az  igazgató dönt. 
A  tanulói jogviszony a  beíratás napján jön létre, a  tanulót a  tanulói jogviszonyon alapuló jogok és kötelességek 
ettől az  időponttól kezdve illetik meg és terhelik. Jogszabály és a  házirend egyes jogok gyakorlását az  első tanév 
megkezdéséhez kötheti.

 (2) A szakképző intézmény a  jogviszony létesítéséhez további feltételeket is meghatározhat, amelyeket a  felvételi 
tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni. A  feltételek teljesítéséhez kapcsolódó előkészítő tanfolyam térítési díj 
ellenében nem szervezhető.

 (3) A tanuló osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a  szakmai munkaközösség, ennek hiányában az  oktatói 
testület véleményének kikérésével – az  igazgató dönt. Az  osztálylétszám legfeljebb 32 fő, amely a  fenntartó 
engedélyével legfeljebb húsz százalékkal túlléphető. A  szakképző intézményben megvalósuló szakirányú oktatás 
csoportlétszáma legfeljebb 16 fő. A minimális osztály- és csoportlétszámot a fenntartó határozza meg.

55. §  [A tanulói jogviszony szünetelése]
Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa.
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56. §  [A tanulói jogviszony megszűnése]
Megszűnik a tanulói jogviszony
a) ha a tanulót másik szakképző intézmény vagy köznevelési intézmény átvette, az átvétel napján,
b) az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napján, kivéve, ha a tanuló az utolsó évfolyamot 

követő első szakmai vizsgaidőszakban szakmai vizsgát tesz, akkor a szakmai vizsgaidőszak utolsó napján,
c) ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált és

ca) a tanuló a  tanulmányait nem kívánja a  szakképző intézményben tovább folytatni, a  bejelentés 
tudomásulvételének napján,

cb) a szakképző intézményben nem folyik másik megfelelő szakképzés vagy a  továbbtanuláshoz 
szükséges feltételek a  szakképző intézményben nem adottak, az  erről szóló határozat véglegessé 
válásának napján,

d) a tankötelezettség megszűnése után, ha a tanuló – kiskorú tanuló a törvényes képviselője egyetértésével – 
írásban bejelenti, hogy kimarad, a bejelentés tudomásulvételének napján,

e) ha a  jogviszonyt – a  tanköteles tanuló és a  hátrányos helyzetű tanuló kivételével – fizetési hátralék miatt 
az  igazgató a  tanuló – kiskorú tanuló esetén a  kiskorú tanuló törvényes képviselőjének – eredménytelen 
felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetésről szóló határozat 
véglegessé válásának napján,

f ) ha a  tanuló – a  tanköteles tanuló kivételével – a  szakképző intézmény kötelező foglalkozásairól 
a  jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott, az  erről szóló határozat véglegessé 
válásának napján,

g) ha a  tanulóval szemben kizárás a  szakképző intézményből fegyelmi határozatot hoztak, az  erről szóló 
határozat véglegessé válásának napján,

h) ha a nem magyar állampolgárságú tanuló külföldre távozik, a bejelentés tudomásulvételének napján.

12. A tanuló jogai és kötelességei

57. §  [A tanuló jogai]
 (1) A tanulónak joga van arra, hogy

a) képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő képzésben részesüljön vallási vagy világnézeti 
meggyőződésének, illetve nemzetiségi hovatartozásának megfelelően,

b) tanulmányait biztonságban és egészséges környezetben végezze,
c) hozzáférjen a  tanuláshoz, illetve azzal összefüggésben jogai gyakorlásához és kötelességei teljesítéséhez 

szükséges információkhoz, jogai megsértése esetén jogorvoslattal éljen,
d) a fizikai és lelki erőszakkal szemben védelemben részesüljön, személyiségét, emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsák,
e) véleményét szabadon kifejezze, részt vegyen az érdekeit képviselő szervezetekben.

 (2) A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.

58. §  [A tanuló kötelességei]
 (1) A tanuló kötelessége, hogy

1. részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon,
2. eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének,
3. óvja saját és társai testi épségét és egészségét,
4. megőrizze, illetve az  előírásoknak megfelelően kezelje a  rábízott vagy a  szakmai oktatás során használt 

eszközöket, óvja a szakképző intézmény létesítményeit, felszereléseit,
5. tiszteletet és megbecsülést tanúsítson a szakképző intézmény alkalmazottai iránt.

 (2) A szakképző intézmény és a  tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a  szakképző intézmény szerzi meg 
a  tulajdonjogát a  birtokába került minden olyan dolognak, amelyet a  tanuló a  szakképző intézményben vagy 
a szakképző intézmény által biztosított dolog felhasználásával állított elő a jogviszonyából eredő kötelezettségének 
teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az  annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket 
a szakképző intézmény biztosította. Ha az előállított dolog a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) szerinti szellemi alkotás, e  bekezdést azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  szellemi alkotás átadására 
a  munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történő 
átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a  szakképző intézmény a  dologgal kapcsolatos vagyoni 
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jogokat nem szerzi meg, köteles azt – kérelemre – a  tanuló részére legkésőbb a  jogviszony megszűnésekor 
visszaadni. Az őrzésre egyebekben a Ptk. megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

59. §  [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények]
 (1) A tanuló

a) – a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra,
b) az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri pályakezdési juttatásra,
c) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra
jogosult.

 (2) A tanuló a  szakképző intézmény útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi 
elhelyezését az Nkt. szerint. A tanuló tanítási évben (ideértve az évközi szünetek idejét is) és a szorgalmi időszakon 
kívüli egybefüggő gyakorlat idejében hazautazásra – a rendkívüli eseteket kivéve – nem kötelezhető.

 (3) A tanuló diákigazolványra jogosult.

13. A tanulmányi kötelezettségek teljesítése

60. §  [A tanuló értékelése és minősítése]
 (1) A tanuló teljesítményét, előmenetelét az oktató a tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor 

és a  tanítási év végén osztályzattal minősíti. Ha a  tanuló szakirányú oktatását nem a  szakképző intézmény végzi, 
a  szakirányú oktatással összefüggésben a  tanuló teljesítményét, előmenetelét a  duális képzőhely az  oktatóval 
közösen értékeli és minősíti. Az  ilyen értékelésre a  szakképző intézmény szakmai programjában meghatározott, 
elsajátított tananyagrészenként megszervezett beszámolás keretében kerül sor. Az  előkészítő évfolyamon 
–  a  nyelvi előkészítés kivételével – a  tanulót kizárólag a  tanítási év végén kell szövegesen minősíteni és dönteni 
az előrehaladásáról. A műhelyiskolában értékelés, minősítés nem alkalmazható.

 (2) A sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, az igazgató mentesíti
a) az érdemjegyekkel történő értékelés és osztályzatokkal történő minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés 

és minősítés alkalmazását írja elő,
b) – a szakirányú oktatás kivételével – egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.

 (3) Az érdemjegyek és az osztályzatok a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél: jeles (5), jó (4), közepes (3), 
elégséges (2), elégtelen (1).

61. §  [Az egyéni tanulmányi rend]
A tanuló kérelmére – kiskorú esetében a  kiskorú tanuló törvényes képviselőjének kérelmére – a  Kormány 
rendeletében meghatározott kedvezményekben részesíthető, ha egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye vagy 
egyéb helyzete ezt indokolttá teszi.

62. §  [A korábbi tanulmányok, gyakorlat beszámítása]
A szakképző intézmény szakmai programjában meghatározottak szerint
a) a szakképző intézményben, a  köznevelési intézményben és a  felsőoktatási intézményben folytatott 

tanulmányokat az  adott szakmára előírt – megegyező tartalmú – követelmények teljesítésébe be kell 
számítani,

b) a szakképzés megkezdése előtt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban eltöltött szakirányú gyakorlati időt 
a szakirányú oktatás idejébe be kell számítani,

c) a tanulmányi követelmények az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesíthetők.

63. §  [A magasabb évfolyamba lépés]
 (1) A tanuló év végi osztályzatát az  oktatói testület osztályozó értekezleten áttekinti, és az  oktató, az  osztályfőnök, 

illetve a duális képzőhely által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.
 (2) A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha az  évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket sikeresen 

teljesítette. A  tanuló az  évfolyam teljesítéséről bizonyítványt kap. Az  egyéni tanulmányi renddel rendelkező 
tanulónak az  előírt tanulmányi követelményeket az  egyéni tanulmányi rendben meghatározottak szerint kell 
teljesítenie.



8172 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 191. szám 

14. A tanuló jutalmazása, fegyelmi és kártérítési felelőssége, a szakképző intézmény kártérítési 
felelőssége

64. §  [A tanuló jutalmazása]
 (1) A tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért a házirendben meghatározottak szerint jutalmazni kell.
 (2) A szakképzésért felelős miniszter díjat, kitüntetést alapíthat az országos vagy nemzetközi jelentőségű eseményeken 

kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, elismerése céljából. A díj, kitüntetés kedvezményezettjeinek 
körére az igazgató tehet javaslatot.

65. §  [A tanuló fegyelmi felelőssége]
 (1) Ha a  tanuló a  tanulói jogviszonyából származó kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás 

alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A  fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása 
kötelező, ha a  tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e  jogot a  kiskorú tanuló törvényes képviselője 
gyakorolja.

 (2) A fegyelmi büntetés lehet
a) megrovás,
b) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása,
c) áthelyezés másik osztályba, csoportba vagy szakképző intézménybe, illetve köznevelési intézménybe,
d) kizárás a szakképző intézményből.

 (3) A tanulóval szemben ugyanazért a  kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. Ha 
a  kötelességszegés miatt a  szakképző intézményben és a  kollégiumban is helye lenne fegyelmi büntetés 
megállapításának, a szakképző intézmény és a kollégium eltérő megállapodásának hiányában a fegyelmi büntetést 
ott lehet megállapítani, amelyikben az eljárás előbb indult.

 (4) A fegyelmi eljárásban hozott elsőfokú határozat, valamint a szakképzési államigazgatási szerv fegyelmi büntetéssel 
kizárt tanuló számára másik szakképző intézményt, illetve köznevelési intézményt kijelölő határozata ellen 
fellebbezésnek van helye. A  fellebbezés benyújtására a  tanuló, kiskorú tanuló esetén a  kiskorú tanuló törvényes 
képviselője jogosult.

 (5) Végrehajtani csak végleges fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi tanuló jogait súlyosan 
sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú határozat azonnal végrehajtható.

66. §  [A tanuló kártérítési felelőssége]
 (1) Ha a tanuló a szakképző intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szerint köteles azt megtéríteni.
 (2) A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a – károkozás napján érvényes – kötelező legkisebb munkabér

a) egyhavi összegének ötven százalékát gondatlan károkozás esetén,
b) öthavi összegét szándékos károkozás esetén.

67. §  [A szakképző intézmény kártérítési felelőssége]
 (1) A szakképző intézmény a  tanulónak okozott kárért – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – vétkességére 

tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A  kártérítésre a  Ptk.-t kell alkalmazni azzal, hogy a  szakképző intézmény 
felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte 
elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

 (2) A szakképző intézmény a  tanuló javára felelősségbiztosítást köt, amely kiterjed a  tanulóbalesetre és a  tanuló által 
okozott kárra. Ha a  felelősségbiztosítás nem terjed ki a  többnapos tanulmányi és a  külföldi iskolai kirándulásra, 
a  szakképző intézmény vagy a  többnapos tanulmányi és a  külföldi iskolai kirándulás szervezője külön 
felelősségbiztosítást köt, amelynek kedvezményezettje a tanuló.

 (3) A tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetén a szakképző intézmény a tanulónak okozott kárért a kártérítési 
felelősség általános szabályai szerint felel.

15. A tanulók közösségei

68. §  [A diákkör]
A tanulók a  szakmai oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére – a  házirendben 
meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését az oktatói testület segíti.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 191. szám 8173

69. §  [A diákönkormányzat]
A tanulók a  saját érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A  diákönkormányzat munkáját 
az e feladatra kijelölt oktató segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az igazgató bíz meg ötéves időtartamra.

16. A kiskorú tanuló törvényes képviselőjének jogai és kötelességei

70. §  [A kiskorú tanuló törvényes képviselőjének jogai]
A kiskorú tanuló törvényes képviselőjének joga van arra, hogy
1. gyermeke vagy a  nevelése alatt álló kiskorú tanuló adottságainak, képességeinek, érdeklődésének 

megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel 
a gyermekével vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanulóval közösen válasszon szakképző intézményt,

2. a szakképző intézmény szakmai oktatási tevékenységét megismerje és gyermeke vagy a nevelése alatt álló 
kiskorú tanuló előrehaladásáról tájékoztatást kapjon,

3. véleményét szabadon kifejezze, részt vegyen az érdekeit képviselő szervezetekben.

71. §  [A kiskorú tanuló törvényes képviselőjének kötelességei]
 (1) A kiskorú tanuló törvényes képviselőjének kötelessége, hogy

1. biztosítsa gyermeke vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanuló tankötelezettségének teljesítését,
2. gondoskodjon gyermeke vagy a  nevelése alatt álló kiskorú tanuló értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges feltételekről,
3. gondoskodjon arról, hogy gyermeke vagy a  nevelése alatt álló kiskorú tanuló teljesítse kötelességeit, 

– a szakképző intézménnyel együttműködve – megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, továbbá 
figyelemmel kísérje gyermeke vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanuló fejlődését, tanulmányi előmenetelét,

4. tiszteletben tartsa a  szakképző intézmény más alkalmazottainak emberi méltóságát és jogait, tiszteletet 
tanúsítson irántuk.

 (2) A kiskorú tanuló törvényes képviselője – gyermeke vagy a  nevelése alatt álló kiskorú tanuló gazdasági és 
társadalmi életben való önálló részvétele esélyeinek elősegítése érdekében – köteles gondoskodni arról, hogy 
a  tankötelezettségét teljesített kiskorú gyermeke vagy a  nevelése alatt álló kiskorú tanuló kimaradása esetén 
tizennyolc éves koráig, de legalább egy részszakma megszerzéséig tanulmányokat folytasson. Ha a kiskorú tanuló 
törvényes képviselője e  kötelezettségének nem tesz eleget, a  gyermekére vagy a  nevelése alatt álló kiskorú 
tanulóra tekintettel járó valamennyi támogatás nyújtása a  részszakma megszerzéséig szünetel. A  foglalkoztató 
megszüntetheti a  kiskorú tanuló foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát, ha az  a  kiskorú tanuló tanulmányai 
folytatásával nem összeegyeztethető, vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fenntartása az e bekezdés szerinti 
cél megvalósulását kizárja.

72. §  [A kiskorú tanuló törvényes képviselőjének jogaira és kötelességeire vonatkozó szabályok alkalmazása nagykorú és 
cselekvőképes tanuló esetén]
Ha e  törvény vagy a  végrehajtására kiadott jogszabály a  kiskorú tanuló törvényes képviselője részére jogot 
vagy kötelezettséget állapít meg, nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén az  ilyen jogok gyakorlása, illetve 
kötelezettségek teljesítése a nagykorú és cselekvőképes tanulót – a képzési tanácsba történő delegálás kivételével – 
illeti meg vagy terheli. Ha a nagykorú és cselekvőképes tanuló önálló jövedelemmel nem rendelkezik és szülőjével 
közös háztartásban él, a  tanulói jogviszony, illetve a  felnőttképzési jogviszony megszűnésével, a  tanulmányi 
kötelezettség teljesítésével és a fizetési kötelezettséggel járó döntésekről a nagykorú tanuló szülőjét is értesíteni kell.

ÖTÖDIK RÉSZ
A SZAKMAI OKTATÁS ÉS A VIZSGÁK RENDSZERE

X. FEJEZET
A KÖZISMERETI OKTATÁS

73. §  [A közismereti oktatás]
 (1) A szakképző intézményben a közismereti oktatás a közismereti kerettanterv szerint folyik.
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 (2) A szakképző intézmény a  közismereti kerettanterv alkalmazása során az  ágazati alapvizsga követelményeire 
tekintettel a közismereti tantárgyak témaköreit, tartalmát és óraszámait – az Nkt. 6. mellékletében meghatározott 
heti időkeret és a tananyagtartalom megtartásával – évfolyamok között átcsoportosíthatja.

XI. FEJEZET
AZ ÁGAZATI ALAPOKTATÁS

74. §  [Az ágazati alapoktatás]
 (1) A szakképző intézményben a  szakirányú oktatást megelőzően ágazati alapoktatás folyik. Az  ágazati alapoktatás 

magában foglalja az  adott ágazat közös szakmai tartalmait a  képzési és kimeneti követelményekben 
meghatározottak szerint.

 (2) Az ágazati alapoktatást a szakképző intézményben kell megszervezni.
 (3) Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul.

XII. FEJEZET
A SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS

17. A szakirányú oktatás

75. §  [A szakirányú oktatás célja]
A szakirányú oktatás célja, hogy a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy számára biztosítsa a  szakma 
keretében ellátandó munkatevékenységekhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítását, képessé tegye 
azok gyakorlatban történő alkalmazására és a  tanulót, illetve a  képzésben részt vevő személyt a  szakmai vizsgára 
felkészítse.

76. §  [Részvétel a szakirányú oktatásban]
 (1) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban

a) a szakképző intézményben vagy
b) szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen
vehet részt. A  szakképző intézményben a  szakirányú oktatás akkor teljesíthető, ha a  tanuló, illetve a  képzésben 
részt vevő személy duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban a gazdasági kamara közreműködése 
mellett sem biztosítható. Ha a  szakmai oktatás célját szolgálja, a  szakirányú oktatás teljesíthető külföldön is, 
amelynek időtartama nem haladhatja meg a szakirányú oktatás időtartamának egynegyedét.

 (2) A szakirányú oktatásban való részvétel kötelező.
 (3) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztását a Kormány rendeletében meghatározottak szerint kell 

pótolni.

77. §  [A szakirányú oktatás rendje]
 (1) A szakirányú oktatás

a) a tanítási évben teljesítendő oktatásból és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlatból vagy
b) a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt teljesítendő oktatásból és gyakorlatból
áll.

 (2) Az őszi, a  téli és a  tavaszi szünet ideje alatt – a  szorgalmi időszakban teljesítendő szakirányú oktatás igazolatlan 
mulasztásának pótlása, illetve szakképzési munkaszerződés keretében folytatott szakirányú oktatás kivételével – 
szakirányú oktatás nem szervezhető.

78. §  [A szakirányú oktatás időtartama]
 (1) A szakirányú oktatás időtartama a  napi nyolc órát, ha a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy fiatal 

munkavállaló, a  napi hét órát nem haladhatja meg. A  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy a  napi 
szakirányú oktatási időt meghaladó szakirányú oktatásban nem vehet részt.
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 (2) A napi szakirányú oktatást hat és huszonkét óra között kell megszervezni. A  szakirányú oktatás befejezése és 
a következő napi szakirányú oktatás vagy közismereti oktatás megkezdése között legalább tizenhat óra folyamatos 
pihenőidőt kell biztosítani.

 (3) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részére, ha a napi szakirányú oktatási idő
a) a négy és fél órát meghaladja, legalább harminc perc,
b) a hat órát meghaladja, legalább negyvenöt perc
megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a napi szakirányú oktatási időn belül.

79. §  [A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy védelme a szakirányú oktatás során]
 (1) A tanulót, illetve a  képzésben részt vevő személyt a  szakirányú oktatás keretében megilletik mindazok a  jogok, 

amelyeket
a) az érdekvédelem tekintetében az Mt., valamint
b) az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményei tekintetében 

a munkavédelemről szóló törvény és végrehajtási rendeletei
biztosítanak a munkavállaló részére. E rendelkezések alkalmazásában munkavállalón a tanulót, illetve a képzésben 
részt vevő személyt, munkáltatón a szakképző intézményt, illetve a duális képzőhelyet, munkaviszonyon a tanulói 
jogviszonyt, illetve a felnőttképzési jogviszonyt kell érteni.

 (2) A tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy szakirányú oktatás keretében csak a  szakirányú oktatáshoz 
kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására kötelezhető és csak egészséges, biztonságos körülmények között 
foglalkoztatható.

 (3) A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt a szakirányú oktatással összefüggő munkavédelmi oktatásban kell 
részesíteni és gondoskodni kell a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy orvosi vizsgálatáról.

18. A szakirányú oktatás megszervezése

80. §  [A szakirányú oktatás megszervezése]
 (1) Szakirányú oktatást a duális képzőhely, illetve a szakképző intézmény (a  továbbiakban együtt: szakirányú oktatást 

folytató szervezet) folytathat.
 (2) A szakirányú oktatás követelményeire való felkészítéshez szükséges tárgyi eszközöket és személyi feltételeket 

a szakirányú oktatást folytató szervezet biztosítja.

81. §  [Képzőközpontok]
 (1) A duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából

a) legalább négy mikro- vagy kisvállalkozás által,
b) legalább kettő középvállalkozás vagy a  kis- és a  középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezet által vagy
c) a gazdálkodó szervezet és a  szakképzési centrum legfeljebb hatvanszázalékos tulajdoni hányadával 

együttesen
létrehozott nonprofit gazdasági társaság ágazati képzőközpontként működhet.

 (2) A szakirányú oktatás és a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (a  továbbiakban: Nftv.) szerinti duális képzés egy 
képzőközpontban történő megvalósítása céljából a  felsőoktatási intézmény és a  szakképzési centrum együttesen 
legalább ötvenegy százalékos tulajdoni hányadával létrehozott nonprofit gazdasági társaság tudásközpontként 
működhet.

 (3) Önállóan vagy más gazdálkodó szerv megbízása alapján szakirányú oktatás folytatása céljából a saját tanműhellyel 
rendelkező, a Kkvtv. szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnál nagyobb gazdálkodó szervezet, ha utolsó éves nettó 
árbevételének legalább kilencven százaléka vállalkozási tevékenységből származik, saját szervezetén belül vállalati 
képzőközpontot működtethet.

 (4) Az ágazati képzőközpont és a  tudásközpont szervezeti minőséget – a  társaság alapításakor vagy később – 
a  gazdasági társaság kérelmére a  cégbíróság állapítja meg. A  gazdasági társaság az  ágazati képzőközponti és 
a tudásközponti szervezeti minőséget cégnevében feltüntetheti.
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82. §  [A duális képzőhelyek nyilvántartása]
 (1) Duális képzőhelyként az  a  képzőközpont vagy – a  szakképző intézmény kivételével – más olyan gazdálkodó 

szervezet vehető nyilvántartásba,
a) amelynél a szakirányú oktatás folytatásának feltételei biztosítottak,
b) amely a Kormány rendeletében meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és 

gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat,
c) amely a duális képzőhely által vállalt szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik és
d) a 19. § (3) bekezdése szerinti minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a gazdasági kamara által 

kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.
 (2) A duális képzőhelyek nyilvántartását a  gazdasági kamara vezeti. A  nyilvántartásba vételre az  a  területi gazdasági 

kamara illetékes, amelynek területén a duális képzőhely szakirányú oktatási célt szolgáló székhelye vagy telephelye 
van.

 (3) A duális képzőhelyek nyilvántartása tartalmazza
a) a duális képzőhely adatait, képviselőjének és a szakirányú oktatásért felelős személynek a nevét,
b) azokat a szakmákat, amelyekre a duális képzőhely a felkészítést nyújtja,
c) a gazdasági kamara adatait, képviselőjének és a nyilvántartásba-vételi eljárásba bevont szakértő nevét, és
d) a Kormány rendeletében meghatározott, személyes adatnak nem minősülő adatokat.

 (4) A duális képzőhelyek nyilvántartása közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
 (5) A nyilvántartásba-vételi eljárás ingyenes.

19. Szakképzési munkaszerződéssel való részvétel a szakirányú oktatásban

83. §  [A szakképzési munkaszerződés]
 (1) A szakképzési munkaszerződéssel a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy és a  duális képzőhely között 

munkaviszony jön létre. A szakképzési munkaszerződéssel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy elfogadja 
a  szakirányú oktatásban való részvétel feltételeit és kötelezettséget vállal a  duális képzőhely irányítása szerint 
a szakirányú oktatásban való részvételre, a duális képzőhely pedig vállalja a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 
személy szakirányú oktatáson való foglalkoztatását és oktatását, továbbá kötelezettséget vállal a  tanuló, illetve 
a  képzésben részt vevő személy számára az  e  törvényben meghatározott juttatások nyújtására. A  szakirányú 
oktatásban szakképzési munkaszerződéssel való részvétel esetén, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a tanuló, 
illetve a képzésben részt vevő személy oktatására a duális képzőhelynél a 82. § (1) bekezdés b) pontja szerint kijelölt 
személy gyakorolja az oktató e törvényben meghatározott jogait és teljesíti kötelezettségeit.

 (2) Szakképzési munkaszerződés a  tanulóval, illetve a  képzésben részt vevő személlyel a  szakirányú oktatás kezdő 
napjával kezdődő hatállyal a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető.

 (3) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy egyidejűleg csak egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet.
 (4) A szakképzési munkaszerződést, annak módosítását és felmondását írásba kell foglalni. A  szakképzési 

munkaszerződés tartalmát a felek közös megegyezéssel módosíthatják.
 (5) A szakképzési munkaszerződésre, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az Mt.-nek a munkaszerződésre vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy
a) munkáltató alatt a duális képzőhelyet, munkavállaló alatt a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt 

kell érteni,
b) szakképzési munkaszerződés alanya munkavállalóként a tizenötödik életévét betöltött tanuló is lehet,
c) ha a duális képzőhely a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásához közreműködőt 

vesz igénybe, a  munkáltatónál történő foglalkoztatás nem minősül munkaerő-kölcsönzésnek, arra 
a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Mt.-ben meghatározott szabályait kell alkalmazni.

 (6) A szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztatott tanuló, illetve képzésben részt vevő személy esetében 
az Mt. 56. §-a, 193–213. §-a, 214–222. §-a és 228–229. §-a nem alkalmazható, az Mt. 277. § (2) bekezdését és 279. § 
(3) bekezdését pedig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  tanulóra, illetve a képzésben részt vevő személyre 
a munkáltatónál érvényben lévő kollektív szerződésnek csak az Mt.-ben, e törvényben és e törvények végrehajtási 
rendeleteiben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket meghatározó rendelkezéseinek a  hatálya terjedhet ki. Ezt 
a  rendelkezést kell alkalmazni a  munkáltatónál az  Mt. 268.  §-a szerint érvényben lévő üzemi megállapodásra is. 
Az Mt. 276. § (2) bekezdés szerinti létszám számításánál a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy nem vehető 
figyelembe. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az üzemi tanács tagjává nem választható, és az üzemi 
tanács választásán szavazati joggal nem rendelkezik.
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84. §  [Munka- és pihenőidő, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól]
 (1) A tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy teljes napi munkaideje nem haladhatja meg a  78.  § 

(1) bekezdésében meghatározott mértéket.
 (2) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy számára legfeljebb kéthetes munkaidőkeretet lehet elrendelni.
 (3) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy számára rendkívüli munkaidő nem rendelhető el.
 (4) A tanulót, illetve a  képzésben részt vevő személyt a  tizennyolcadik életévének betöltése évének utolsó napjáig 

évente negyvenöt munkanap, ezt követően évente harminc munkanap szabadság illeti meg. A  szabadság 
kiadásánál figyelemmel kell lenni az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére. A nyári szünetben legalább tizenöt 
munkanap szabadságot a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy kérésének megfelelő időpontban 
egybefüggően kell kiadni.

 (5) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének 
teljesítése alól a közismereti oktatás időtartamára.

 (6) A duális képzőhely érettségi vizsgatárgyanként – az  érettségi vizsga napját is beszámítva – négy munkanapra 
köteles a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt mentesíteni a munkavégzési kötelezettsége alól. A tanulót, 
illetve a  képzésben részt vevő személyt a  szakmai vizsga előtt a  szakmai vizsgára való felkészülés céljából egy 
alkalommal legalább tizenöt munkanap egybefüggő felkészülési idő illeti meg, amelyet a szakképző intézményben 
kell eltölteni.

85. §  [A szakképzési munkaszerződés alapján járó munkabér]
 (1) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzési munkaszerződés alapján végzett munkáért havonta 

közvetlenül nyújtott pénzbeli juttatásként a Kormány rendeletében meghatározott mértékű munkabérre jogosult. 
A munkabért a  tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy fizetési számlájára utólag, a  tárgyhót követő hónap 
tizedik napjáig történő átutalással kell teljesíteni.

 (2) A tanulót, illetve a  képzésben részt vevő személyt egyéb juttatásként megilletik a  duális képzőhelyen a  tanuló, 
illetve a  képzésben részt vevő személy által választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött 
munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások.

 (3) A tanulót, illetve a  képzésben részt vevő személyt az  e  § szerinti munkabér és juttatások a  szakképzési 
munkaszerződés hatálybalépésének napjától, teljes hónapra illetik meg. Ha a szakképzési munkaszerződés a tanév 
megkezdése után, hónap közben jön létre vagy szűnik meg, a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt az e § 
szerinti munkabér és juttatások időarányos része illeti meg.

 (4) A tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy a  szakképzési munkaszerződés időtartama alatt 
a  társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak 
minősül, a  munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek, munkabére nyugdíjalapot képező 
jövedelemnek számít.

86. §  [A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely kártérítési felelőssége]
A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely kártérítési felelősségére a 66. §-t és a 67. §-t 
kell alkalmazni azzal, hogy
a) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részére a duális képzőhelynek – a tanuló, illetve a képzésben 

részt vevő személy által okozott, de a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy által meg nem térített 
károk fedezetére – felelősségbiztosítással kell rendelkeznie,

b) a szakképzési munkaszerződéssel kapcsolatos jogvitát megelőzően kötelezően igénybe kell venni 
a  gazdasági kamara mellett szervezett békéltető testület közvetítését a  felek között a  jogvita feloldása 
érdekében és kártérítési per csak ennek eredménytelensége esetén indítható.

87. §  [A szakképzési munkaszerződés megszűnése]
 (1) A szakképzési munkaszerződés megszűnik

a) a tanulói jogviszony, illetve a  felnőttképzési jogviszony megszűnésétől számított harmincadik napon, ha 
a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulmányait más szakképző intézményben nem folytatja,

b) a szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának utolsó napján,
c) a duális képzőhely jogutód nélküli megszűnése napján,
d) a szakirányú oktatásban való részvételtől eltiltó határozat véglegessé válásának napján, azonnali végrehajtás 

elrendelése esetén a határozat közlésének napján,
e) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy halála napján.
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 (2) Az (1)  bekezdés a)  pontja esetében a  szakképző intézmény haladéktalanul értesíti a  tanulói jogviszony, illetve 
a felnőttképzési jogviszony megszűnésének napjáról a duális képzőhelyet.

88. §  [A szakképzési munkaszerződés megszüntetése]
 (1) A szakképzési munkaszerződés megszüntethető

a) közös megegyezéssel a közös megegyezésben megjelölt nappal,
b) felmondással a felmondás közlésétől számított tizenötödik nappal,
c) azonnali hatályú felmondással az azonnali hatályú felmondás közlésének napjával.

 (2) A szakképzési munkaszerződést azonnali hatályú felmondással bármelyik fél megszüntetheti, ha a másik fél
a) a szakképzési munkaszerződésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos 

gondatlansággal jelentős mértékben megszegi vagy
b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a szakképzési munkaszerződés fenntartását lehetetlenné teszi,
és emiatt lehetetlenné válik vagy jelentős akadályba ütközik a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy 
szakmai vizsgára történő felkészülése vagy a  szakirányú oktatás további biztosítása a  tanuló, illetve a  képzésben 
részt vevő személy részére.

 (3) A tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy a  szakképzési munkaszerződést jogszabálysértésre hivatkozva 
a jogszabálysértés pontos megjelölésével azonnali hatályú felmondással felmondhatja.

 (4) A duális képzőhely azonnali hatályú felmondással abban az  esetben is megszüntetheti a  szakképzési 
munkaszerződést, ha a szakképző intézmény a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt elégtelen tanulmányi 
eredmény miatt a szakirányú oktatás időtartama alatt másodszor kötelezte évfolyamismétlésre.

 (5) A duális képzőhely a felmondást és az azonnali hatályú felmondást indokolni köteles. Az indokolásból a felmondás 
okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a felmondás és az azonnali hatályú felmondás indokának valódiságát és 
okszerűségét a duális képzőhelynek kell bizonyítania.

 (6) A felek a felmondással és az azonnali hatályú felmondással szemben a felmondás közlésétől számított tizenöt napon 
belül bírósághoz fordulhatnak. A  keresetnek a  felmondás és az  azonnali hatályú felmondás végrehajtására nincs 
halasztó hatálya. A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményére az Mt. 82. §-át és 84. §-át kell 
alkalmazni azzal, hogy nincs helye a munkaviszony helyreállításának.

89. §  [Eljárás a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony szünetelése és a szakképzési munkaszerződés megszűnése, 
illetve megszüntetése esetén]

 (1) A tanulói jogviszony, illetve a  felnőttképzési jogviszony szünetelése alatt a  szakképzési munkaszerződésből eredő 
jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a  feleket. A  tanulói jogviszony, illetve a  felnőttképzési 
jogviszony szünetelése alatt a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy munkabérre és más juttatásra 
nem jogosult. A  tanuló tanulói jogviszonya, illetve a  képzésben részt vevő személy felnőttképzési jogviszonya 
szünetelésének kezdetéről és végéről a szakképző intézmény haladéktalanul értesíti a duális képzőhelyet.

 (2) A duális képzőhely a  szakképzési munkaszerződés megszűnésével, illetve megszüntetésével egyidejűleg 
e  tényről értesíti a  szakképző intézményt. A  duális képzőhely a  szakképzési munkaszerződés megszűnésekor, 
illetve megszüntetésekor a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy részére – a  munkaviszonyra vonatkozó 
szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások mellett – igazolást állít ki a szakirányú oktatásban eltöltött 
időről és a megszerzett szakmai ismeretekről.

90. §  [A szakképzési előszerződés]
 (1) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatást megelőzően a duális képzőhellyel szakképzési 

előszerződést köthet. A  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy és a  duális képzőhely a  szakképzési 
előszerződés megkötésével arra vállalnak kötelezettséget, hogy a  szakirányú oktatás céljából későbbi időpontban 
szakképzési munkaszerződést kötnek és abban e szerződés lényeges feltételeit meghatározzák.

 (2) A szakképzési előszerződés megszűnik a szakképzési munkaszerződés megkötésekor, valamint – ha nem került sor 
szakképzési munkaszerződés megkötésére – a 87. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerint.
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XIII. FEJEZET
A VIZSGÁK RENDSZERE

20. Az ágazati alapvizsga

91. §  [Az ágazati alapvizsga]
 (1) Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a  tanulónak, illetve a  képzésben részt vevő személynek az  adott 

ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit országosan egységes eljárás 
keretében méri. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet 
ágazati alapvizsgát.

 (2) Az ágazati alapvizsga az  adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szakmai tartalmát 
a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

 (3) A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a  szakképző intézmény oktatóiból és az  elnökből álló 
vizsgabizottság előtt kell letenni. A  vizsgabizottság elnökét a  szakképző intézmény székhelye szerint illetékes 
területi gazdasági kamara delegálja. A  vizsgabizottság elnöke a  Kormány rendeletében meghatározott díjazásra 
jogosult.

 (4) Az ágazati alapvizsga teljesítését az  év végén adott bizonyítványba kell bejegyezni. Az  ágazati alapvizsga 
bizonyítványba bejegyzett teljesítése a  képzési és kimeneti követelményekben meghatározott munkakör 
betöltésére való alkalmasságot igazol.

21. Az érettségi vizsga

92. §  [Az érettségi vizsga]
 (1) Az érettségi vizsgán a  tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az Nkt.-ban meghatározott vizsgatárgyakból 

ad számot tudásáról azzal, hogy az érettségi vizsga kötelezően választandó vizsgatárgya helyett szakmai vizsgát kell 
tenni. A technikumban folytatott tanulmányokhoz kapcsolódóan letett szakmai vizsga a tanuló, illetve a képzésben 
részt vevő személy adott vizsgatárgyból letett emelt szintű érettségi vizsgájának felel meg. Az  érettségi vizsgáról 
valamennyi érettségi vizsgatárgy és a szakmai vizsga sikeres letételét követően lehet bizonyítványt kiállítani.

 (2) Az, aki a  szakképző iskolában folytatott tanulmányokhoz kapcsolódóan szakmát szerzett és annak megszerzését 
követően kíván érettségi vizsgát tenni, mentesül az érettségi vizsga kötelezően választandó vizsgatárgya alól.

 (3) Az érettségi vizsgán az  érettségi vizsga kötelező vizsgatárgyai helyett a  sajátos nevelési igényű tanuló 
– jogszabályban meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat.

 (4) Az érettségi vizsga megszervezésére és lebonyolítására az Nkt.-t kell alkalmazni.

22. A szakmai vizsga

93. §  [A szakmai vizsga]
 (1) A szakmai vizsga állami vizsga, amely a  szakirányú oktatás során megtanult, a  képzési és kimeneti 

követelményekben az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek elsajátítását országosan egységes eljárás 
keretében méri.

 (2) Az akkreditált vizsgaközpont
a) kijelöli a szakmai vizsga helyét és időpontját, valamint megszervezi a javító- és pótlóvizsgát,
b) gondoskodik a szakmai vizsga lebonyolításához szükséges feltételek biztosításáról,
c) vezeti a szakmai vizsgával kapcsolatos nyilvántartásokat és
d) ellátja a Kormány rendeletében a szakmai vizsgával összefüggésben meghatározott feladatokat.

 (3) A szakmai vizsgát az  akkreditált vizsgaközpont háromtagú vizsgabizottsága előtt kell letenni. A  szakmai vizsga 
központi vizsgatevékenységének tartalmát a  szakképzésért felelős miniszter a  Kormány adott ágazatért felelős 
tagjának egyetértésével határozza meg.

 (4) A szakmai vizsgát a Kormány rendeletében meghatározott rend szerint kell lebonyolítani.
 (5) A szakmai vizsga legmagasabb díját a  Kormány rendeletben állapítja meg. A  szakmai vizsga díját e  mértéken 

belül az akkreditált vizsgaközpont úgy állapítja meg, hogy az a ráfordításaira és működéséhez szükséges észszerű 
nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az azt terhelő fizetési kötelezettségekre és az akkreditált vizsgaközpont 
részére nyújtott támogatásokra is. A szakmai vizsgának a Kormány rendeletében megállapított legmagasabb díjánál 
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magasabb díjat és a szakmai vizsgáért fizetendő más pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költséget 
érvényesen nem lehet kikötni.

 (6) Szakma megszerzéséről kiállított oklevelet, illetve szakmai bizonyítványt az kaphat, aki sikeres szakmai vizsgát tett.

XIV. FEJEZET
A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓ, ILLETVE KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ KISKORÚ SZEMÉLY ÉS 
A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓ FELKÉSZÍTÉSE ÉS SZAKMAI 
VIZSGÁJA

94. §  [Eljárás a  sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy és a  beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanuló felkészítése és szakmai vizsgája során]

 (1) A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy részére az egészségügyi alkalmassági 
követelmények, a  pályaalkalmassági követelmények és a  fogyatékkal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének 
figyelembevételével a Kormány rendeletében meghatározott kedvezmények útján kell biztosítani a sajátos nevelési 
igény, illetve a  fogyatékosság jellegéhez igazodó felkészítést és vizsgáztatást. A  sajátos nevelési igényű tanuló, 
illetve képzésben részt vevő kiskorú személy számára biztosított kedvezményeket megállapító rendelkezéseket 
a képzésben részt vevő fogyatékkal élő nagykorú személyre is alkalmazni kell.

 (2) Ha a  tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztőpedagógiai ellátásban és a  Kormány 
rendeletében meghatározott kedvezményben részesül.

 (3) Az e § alapján nyújtott kedvezmény kizárólag az annak alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható, 
és nem vezethet a szakma megszerzéséhez szükséges követelmények alóli általános felmentéshez.

HATODIK RÉSZ
A SZAKKÉPZÉS IRÁNYÍTÁSA, EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE ÉS ELLENŐRZÉSE

XV. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉS IRÁNYÍTÁSA

95. §  [A Kormány feladata]
A Kormány a szakképzésért felelős miniszter útján irányítja a szakképzés rendszerét.

96. §  [A szakképzésért felelős miniszter feladata]
 (1) A szakképzésért felelős miniszter

a) irányítja az  általa alapított szakképzési centrumot és az  állam nevében gyakorolja az  általa alapított 
szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmények feletti fenntartói irányítási hatásköröket,

b) ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze felhasználásával kapcsolatos feladatokat,
c) kiadja a  képzési és kimeneti követelményeket és a  programtantervet a  Kormány adott ágazatért felelős 

tagjának egyetértésével,
d) vezeti a  szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítések programkövetelményeinek 

nyilvántartását,
e) – a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével –

ea) kidolgoztatja a szakképzési tankönyveket, digitális tananyagokat és egyéb tanulmányi segédleteket,
eb) gondoskodik a  szakmai vizsga központi vizsgatevékenysége és interaktív vizsgatevékenysége 

tartalmának meghatározásáról, értékelési útmutatóinak és egyéb dokumentumainak kidolgozásáról 
és rendelkezésre állásáról,

f ) gondoskodik a Szakképzési Innovációs Tanács működéséhez szükséges feltételek biztosításáról,
g) működteti a szakképzési tájékoztatási és információs központot,
h) ellátja a  szakképzéshez kapcsolódó kutató és fejlesztő-szolgáltató feladatokat és kidolgozza az  oktatók 

értékelésének módszertanát,
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i) gondoskodik a  regisztrációs és tanulmányi alaprendszer és annak részeként a  korai iskolaelhagyás 
megelőzését támogató rendszer, valamint a  zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer 
működtetéséről,

j) végzi a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.
 (2) A szakképzésért felelős miniszter a könyvkiadást folytató jogi személy, illetve egyházi jogi személy kérelme alapján 

– a  Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével – dönt a  tankönyvvé nyilvánításról és a  tankönyvvé 
nyilvánítás megszüntetéséről. A szakképzési államigazgatási szerv a szakképzésért felelős miniszter döntése alapján 
veszi fel a szakképzési tankönyvet a tankönyvjegyzékre. A tankönyvjegyzék szakképzési tantárgyanként legfeljebb 
kettő szakképzési tankönyvet tartalmazhat. A tankönyvellátásra egyebekben az Nkt.-t kell alkalmazni.

97. §  [A szakképzési államigazgatási szerv feladata]
A szakképzési államigazgatási szerv
a) vezeti a szakképző intézmények nyilvántartását és dönt a működési engedéllyel kapcsolatos ügyekben,
b) elektronikus felületet működtet a  szakmai vizsgához kapcsolódóan és elbírálja a  szakmai vizsgával 

összefüggő jogorvoslati kérelmeket,
c) vezeti a  szakmai vizsgák adatainak, továbbá a  kiadott oklevelek, szakmai bizonyítványok, képesítő 

bizonyítványok és a vizsgatörzslapok központi nyilvántartását,
d) kezeli a  szakképzési tankönyvjegyzéket és végzi a  szakképzési tankönyvvé nyilvánítással és 

tankönyvjegyzékkel kapcsolatos döntés-előkészítő feladatokat,
e) működteti a pedagógiai-szakmai szolgáltatásnyújtási tevékenységet,
f ) működteti a szakképzés információs rendszerét,
g) működteti a nemzeti referencia- és koordináló központot,
h) koordinálja az életpálya-tanácsadás és a pályaorientáció ellátásában részt vevő személyek tevékenységét,
i) a szakképzés ellenőrzése keretében végzi a  szakképző intézmény minőségirányítási rendszerének külső 

értékelését,
j) végzi a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

XVI. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE

98. §  [A Szakképzési Innovációs Tanács]
 (1) A szakképzés országos stratégiai kérdéseinek érdekegyeztetése a  Szakképzési Innovációs Tanács keretei között 

valósul meg. A  Szakképzési Innovációs Tanács szakmai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő országos 
testületként segíti a szakképzésért felelős miniszter szakképzéssel kapcsolatos feladatainak ellátását.

 (2) A Szakképzési Innovációs Tanács
a) véleményt nyilvánít

aa) a szakképzési rendszer fejlesztését érintő stratégiai kérdésekről,
ab) a szakképzési támogatási rendszer elveiről,
ac) a szakképzést érintő jogszabályok tervezetéről,

b) javaslatot tesz szakmai követelmények, tananyagok, valamint új eljárások kifejlesztésére,
c) értékeli a  szakképzés eredményességét, valamint a  szakképzési tananyagok és a  szakmai követelmények 

alkalmazását,
d) ajánlásokat tesz a szakmát szerzett pályakezdő szakemberek elhelyezkedési lehetőségeinek tapasztalataival, 

különös tekintettel az állástalan fiatalok helyzetével összefüggésben.

99. §  [Az ágazati készségtanács]
 (1) Az egyes gazdasági ágazatok gazdálkodó szervezeteinek a  szakképzés tartalmi szerkezetének folyamatos 

fejlesztését és korszerűsítését, a  munkaerő-piaci igények és a  képzési kínálat összehangolását szolgáló szakmai 
javaslatait az ágazati készségtanácsok képviselik.
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 (2) Az ágazati készségtanács folyamatosan figyelemmel kíséri a  saját ágazatában a  szakképzési szerkezet fejlesztését, 
a gazdasági, munkaerő-piaci, technikai-technológiai folyamatokat, és ennek alapján
a) szakvéleményt ad a szakmai képzés programkövetelményének nyilvántartásba vételével összefüggésben,
b) kidolgozott javaslatot tesz

ba) a szakmai oktatás időtartamára, a  képzési és kimeneti követelményekre, a  tankönyvek és egyéb 
tanulmányi segédletek tartalmára,

bb) a szakképzés képzési rendszerének működtetésére,
bc) az ágazati alapoktatás szakmai tartalmának meghatározására és

c) előrejelzést készít a szakképzés rövid és középtávú fejlesztése irányainak, céljainak tervezése, meghatározása 
érdekében.

 (3) Az ágazati készségtanács tesz javaslatot a  szakmajegyzék meghatározására. Az  ágazati készségtanács javaslata 
hiányában a  szakmajegyzéket a  Kormány a  szakképzésért felelős miniszter – a  Kormány adott ágazatért felelős 
tagjának egyetértésével tett – javaslatára állapítja meg.

100. §  [A gazdasági kamara]
 (1) A gazdasági kamara

a) véleményt nyilvánít a  szakképzési alapfeladat nem állami szakképző intézmény általi végzésének 
indokoltságára vonatkozóan,

b) javaslatot tesz a  szakképzésért felelős miniszter számára a  szakképző intézménybe történő beiskolázás 
irányaira,

c) a szakirányú oktatással összefüggésben
ca) kidolgozza a duális képzőhely nyilvántartásba vételére vonatkozó minőségi feltételeket,
cb) vezeti a duális képzőhelyek nyilvántartását,
cc) elősegíti a  szakképzési munkaszerződések megkötését, ennek érdekében ösztönzi a  gazdálkodó 

szervezeteket a szakképzésben való részvételre,
cd) minősíti és ellenőrzi a duális képzőhelyek szakirányú oktatási tevékenységét,

d) a szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes területi szerve útján delegálja az  ágazati alapvizsga elnökét és 
a szakmai vizsga vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját,

e) – a szakképzésért felelős miniszter jóváhagyásával – kialakítja a kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga 
képzési és vizsgakövetelményeit és szervezi a kamarai gyakorlati oktatói képzést és vizsgát,

f ) – az  országos gazdasági érdekképviseleti szervekkel együttműködve – szervezi a  mestervizsgára felkészítő, 
a szakmai tevékenység mesterszintű gyakorlásához szükséges mesterképzést és -vizsgáztatást,

g) a tanulmányi versenyekkel összefüggésben
ga) – a  Kormány adott ágazatért felelős tagja által szervezett tanulmányi versenyek kivételével – 

gondoskodik az országos tanulmányi versenyek szervezéséről, kidolgozza a versenyszabályzatot és 
versenyfelhívást,

gb) ellátja a  nemzetközi tanulmányi versenyek, így különösen a WorldSkills és az  EuroSkills versenyre 
történő előkészítéssel, felkészítéssel és az  azon való részvétellel kapcsolatos feladatokat, továbbá 
megszervezi és koordinálja azok előválogató versenyét,

h) ellátja az ágazati készségtanács titkársági feladatait, ennek keretében az ágazati készségtanács működésének 
koordinálását és a működés feltételeinek biztosítását,

i) közreműködik az életpálya-tanácsadási és a pályaorientációs feladatok ellátásában,
j) végzi a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

 (2) A gazdasági kamara a  szakképzésben való közreműködésről, a  területi szervezetei közötti együttműködésről 
írásbeli megállapodást köt az  országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel. Azokkal a  szakmákkal 
kapcsolatban, amelyek nem tartoznak egyetlen gazdasági kamara vagy országos gazdasági érdekképviseleti 
szervezet hatáskörébe sem, a  gazdasági kamara az  e  törvényben meghatározott feladatok ellátásának módjáról 
megállapodást köt a szakmai szervezettel vagy szakmai kamarával.

 (3) A gazdasági kamara feladatait – az  (1)  bekezdés g)  pont gb)  alpontjában és h)  pontjában meghatározott feladat 
kivételével –
a) a 27.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatok esetében 

az agrárkamara,
b) az egészségügyért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatok esetében az egészségügy területén 

működő, az adott ágazat tekintetében jogszabály alapján köztestületi tevékenységet végző szakmai kamara
látja el.
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101. §  [A képzési tanács]
A szakképző intézményben
a) a tanulók jogainak érvényesítése és kötelességük teljesítésének elősegítése érdekében,
b) a nevelő-oktató munka támogatása,
c) az oktatói testület, a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek és kiskorú tanuló esetében a kiskorú 

tanulók törvényes képviselői, a  fenntartó, továbbá a  szakképző intézmény működésében érdekelt más 
szervezetek együttműködésének előmozdítása, és

d) a helyi közösségek érdekeinek képviselete
céljából a Kormány rendeletében meghatározott tagokból álló, a szakképző intézmény működését, munkáját érintő 
kérdésekben véleményező és javaslattevő testületként működő képzési tanács hozható létre.

XVII. FEJEZET
ELLENŐRZÉS

102. §  [Az ellenőrzések rendszere]
A szakképzés ellenőrzési rendszere
a) hatósági ellenőrzésből és
b) a minőségirányítási rendszer külső értékeléséből
áll.

103. §  [Az ellenőrzés végzésének követelményei]
 (1) A hatósági ellenőrzést a  jogszabályban foglalt rendelkezések betartásának és a végrehajtható döntésben foglaltak 

teljesítésének ellenőrzése céljából kell végezni.
 (2) A minőségirányítási rendszer külső értékelése keretében kell értékelni a  szakmai tevékenységet és a  szakképző 

intézmény alkalmazottjának munkáját. A  külső értékelés eredményét a  szakképző intézmény a  honlapján 
nyilvánosságra hozza.

HETEDIK RÉSZ
A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE

XVIII. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSA

23. A szakképzési hozzájárulás

104. §  [A szakképzési hozzájárulás célja]
A szakképzési hozzájárulás célja a szakképzés és az Nftv. szerinti duális képzés támogatása.

105. §  [A szakképzési hozzájárulásra kötelezett]
 (1) Szakképzési hozzájárulásra kötelezett a  gazdálkodó szervezet, ha belföldön székhellyel, telephellyel vagy 

fiókteleppel rendelkezik vagy üzletvezetésének helye belföld.
 (2) Szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség nem terheli

a) a költségvetési szervet,
b) a civil szervezetet,
c) az egyházi jogi személyt, a vallási egyesületet,
d) a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, az iskolaszövetkezetet és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetet,
e) a víziközmű-társulatot,
f ) a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetet,
g) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a  továbbiakban: Eütv.) 3.  § f )  pontjában meghatározott 

egészségügyi szolgáltatót – feltéve, hogy az  egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött és nem 
költségvetési szervként működik – az  Eütv. 3.  § e)  pontjában meghatározott, részben vagy egészben 
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az  államháztartás terhére támogatott egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő 
szociális hozzájárulási adó alapja után,

h) az egyéni vállalkozót a  szociális hozzájárulási adó alapja után, ide nem értve az  általa foglalkoztatottra 
tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját,

i) az egyéni cég, a  végrehajtó iroda, a  szabadalmi ügyvivő iroda, az  ügyvédi iroda vagy a  közjegyzői iroda 
tevékenységében személyesen közreműködő tagot a  szociális hozzájárulási adó alapja után, ide nem értve 
az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját,

j) a közhasznú nonprofit gazdasági társaságot a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény 6. számú melléklet E) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával 
összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után.

 (3) Nem keletkezik szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha a  szakképzési hozzájárulásra kötelezettet 
a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alapján adófizetési kötelezettség nem terheli.

106. §  [A szakképzési hozzájárulás alapja]
 (1) A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.
 (2) A szakképzési hozzájárulás alapjának megállapításához

a) a számvitelről szóló törvény (a  továbbiakban: Számv. tv.) hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak 
az  őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a  Számv. tv. szerint megállapított éves árbevétele és 
az egészségbiztosítási szervtől származó árbevétele arányában,

b) az a)  pont hatálya alá nem tartozó szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek az  őt terhelő szociális 
hozzájárulási adó alapját az éves bevétele és az egészségbiztosítási szervtől származó bevétele arányában,

c) a közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak az  őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a  Számv. 
tv. szerint megállapított éves árbevételéből a  105.  § (2)  bekezdés j)  pontja szerinti kedvezményezett 
tevékenysége és a vállalkozási tevékenysége árbevétele arányában

kell megosztania.

107. §  [A szakképzési hozzájárulás mértéke]
 (1) A szakképzési hozzájárulás mértéke a szakképzési hozzájárulás alapjának másfél százaléka (a továbbiakban: bruttó 

kötelezettség).
 (2) A bruttó kötelezettség csökkenthető

a) a fenntartói megállapodással rendelkező szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, 
illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a  szakirányú oktatás 
arányosított önköltsége alapján az  egynapi mérték és – a  szakképző intézményben teljesített oktatási nap 
kivételével – az adóév munkanapjai számának szorzataként,

b) hallgatónként az  Nftv. szerinti duális képzés arányosított alapnormatívája alapján az  egynapi mérték és 
az adóévben ténylegesen teljesített képzési napok számának szorzataként

számított összegével. Az  önköltség és az  alapnormatíva mértékét a  központi költségvetésről szóló törvény, 
az  önköltség szakmánként alkalmazandó és az  alapnormatíva képzési területenként alkalmazandó súlyszorzóját 
a Kormány rendeletben határozza meg.

 (3) A bruttó kötelezettség csökkenthető a  szakképzési munkaszerződésre tekintettel az  (1)  bekezdés alapján igénybe 
vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy 
sikeres szakmai vizsgát tett.

 (4) A (2) és (3)  bekezdés szerinti adókedvezményt az  a  szakképzési hozzájárulásra kötelezett érvényesítheti, aki 
a  tanulóval, illetve a  képzésben részt vevő személlyel szakképzési munkaszerződést, illetve a  hallgatóval hallgatói 
munkaszerződést kötött. A  bruttó kötelezettséget meghaladó adókedvezmény adó-visszaigénylés keretében 
érvényesíthető.

108. §  [A szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése]
 (1) A szakképzési hozzájárulásra kötelezett

a) a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét,
b) a 107. § (2) bekezdése szerinti adókedvezmény éves összegét,
c) az éves bruttó kötelezettség és a  b)  pont szerinti összeg különbözeteként megállapított éves nettó 

kötelezettségét
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a naptári évre maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg az  adóévet követő év január hónap 
tizenkettedik napjáig az  állami adóhatóságnak, vagy igényli vissza. Nem kell adóbevallást benyújtani, ha 
a  szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek nem keletkezik szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettsége vagy 
adókedvezményt nem érvényesít.

 (2) A szakképzési hozzájárulásra kötelezett az  év első tizenegy hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési 
hozzájárulási előleget fizet. Az előleg mértéke a  tárgyhavi bruttó kötelezettség azzal, hogy a 107. § (2) bekezdése 
szerinti adókedvezmény az  előleg befizetésénél figyelembe vehető és visszaigényelhető. Az  előleget havonta 
a  szakképzési hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a  tárgyhót 
követő hónap tizenkettedik napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára, illetve igényli vissza. A befizetett 
előleg és az  éves nettó kötelezettség különbözetét az  adóévet követő év január hónap tizenkettedik napjáig kell 
befizetni, illetve visszaigényelni.

 (3) A szakképzési hozzájárulásra kötelezett a  visszaigényelhető összeg kiutalását vagy átvezetését legkorábban 
a  bevallás esedékességének napjától kezdeményezheti. Az  állami adóhatóság a  visszaigénylés tekintetében 
az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény szerint jár el.

24. A szakképzés támogatása

109. §  [A szakképzéshez biztosított támogatás]
 (1) A szakképzésialapfeladat-ellátás fedezetét a  fenntartó saját költségvetése terhére biztosítja. A  szakképző 

intézményben szervezett szakirányú oktatás költségei a  fenntartót, a  duális képzőhely által szervezett szakirányú 
oktatás költségei az e törvényben meghatározottak szerint a duális képzőhelyet terhelik.

 (2) A fenntartói megállapodással rendelkező fenntartó a  központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
támogatásra jogosult az  általa fenntartott szakképző intézményben ellátott szakképzési alapfeladatra tekintettel. 
A támogatást az állami szakképző intézmény támogatásával azonos mértékben kell megállapítani
a) a bevett egyház és
b) a szakképzésialapfeladat-ellátásra kiterjedő együttműködési megállapodással rendelkező más fenntartó
számára. A  Magyar Katolikus Egyház az  állami szakképző intézmény támogatásával azonos mértékű támogatásra 
a Magyarország és az Apostoli Szentszék között létrejött nemzetközi szerződés alapján jogosult.

 (3) Együttműködési megállapodás
a) az állammal a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 9. § (2) bekezdése szerinti átfogó megállapodást kötött 
jogi személyiséggel rendelkező vallási közösséggel – az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért 
felelős miniszter egyetértésével –,

b) a nemzetiségi önkormányzattal – a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter egyetértésével – és
c) társadalmi támogatottsága vagy kiemelkedő jelentőségű közfeladatellátása alapján más nem állami 

fenntartóval
köthető. Az  együttműködési megállapodást az  állam nevében a  szakképzésért felelős miniszter írja alá. 
Az  együttműködési megállapodásban meg kell határozni azt a  keretszámot, ami után a  központi költségvetés 
támogatást biztosít.

 (4) Az állam a  szakképzési alapfeladatok ellátásához a  (2)  bekezdés szerinti támogatás mellett további támogatást is 
biztosíthat.

110. §  [A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének felhasználása]
 (1) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze tartalmazza

a) a szakképzéshez kapcsolódó feladatok ellátására, a  szakképzés megszervezéséhez, működtetéséhez és 
fejlesztéséhez nyújtható támogatások, valamint a  szakképző intézmény tanulója számára járó ösztöndíj, 
egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás kifizetésének,

b) az Nftv. szerinti duális képzés finanszírozásának
előirányzati fedezetét. A  Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze felhasználható az  Fktv. szerinti 
felnőttképzési tevékenység megszervezéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás biztosítására.

 (2) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze tekintetében a szakképzésért felelős miniszter
a) dönt a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze terhére egyedi döntés alapján nyújtható 

támogatásokról,
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b) felelős a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze
ba) felhasználásának jogszerűségéért és ellenőrzéséért,
bb) bevételei beszedésének elrendeléséért,
bc) követeléseinek behajtásáért, a pénzügyi garanciák érvényesítéséért,

c) ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott egyéb 
feladatokat.

 (3) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására 
a szakképzésért felelős miniszter a Kormány rendeletében meghatározott kezelő szervet vehet igénybe.

XIX. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE

25. A szakképzés információs rendszere

111. §  [A szakképzés információs rendszere]
A szakképzés információs rendszere hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, 
adatállományok, dokumentációk adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultságalapú adatszolgáltatási 
rendszer, amely szakmai rendszerekből, azokat kiszolgáló, támogató segédprogramokból és alrendszerekből, 
továbbá a szakképzésért felelős miniszter által használt alkalmazásokból épül fel.

26. Az életpálya-tanácsadás és a pályaorientáció

112. §  [Az életpálya-tanácsadás és a pályaorientáció keretében nyújtható szolgáltatások és azok végzésének rendje]
 (1) Az életpálya-tanácsadás olyan egyéni vagy csoportos tevékenység, amely segíti az  egyén készségeit, érdeklődési 

köreit, meggyőződéseit, értékeit, munkavégzési szokásait és személyes tulajdonságait felismerni. A pályaorientáció 
olyan tevékenységek összessége, amely segíti az  egyén személyes adottságainak és érdeklődésének megfelelő 
oktatással, képzéssel és foglalkoztatással kapcsolatos észszerű döntések meghozatalát és sikeres egyéni életút 
kialakítását.

 (2) Életpálya-tanácsadás és pályaorientáció során a tanácskérő
a) egyéni tanácsadás keretében,
b) csoportos tanácsadás keretében,
c) távtanácsadás keretében és
d) az elérő program keretében
pályainformáció-nyújtást, pályaválasztási tanácsadást, továbbtanulási tanácsadást, professzionális pályatanácsadást, 
foglalkoztatási és munkába állási tanácsadást, pályakorrekciós tanácsadást és kompetenciafejlesztő szolgáltatást és 
ezekkel összefüggő tájékoztatási szolgáltatást vehet igénybe.

 (3) Az alapfokú iskolai oktatást nyújtó köznevelési intézmény tanulója, valamint a  szakképző intézményben tanuló, 
illetve képzésben részt vevő személy részére egyenlő hozzáférést kell biztosítani az  életpálya-tanácsadás és 
a  pályaorientáció keretében nyújtható szolgáltatásokhoz. Ennek keretében biztosítani kell, hogy a  jogosult 
a  szakképző intézményi előmenetel során, a  továbbtanulási, iskolaváltási, iskolatípus-váltási, továbbá 
szakmaválasztási vagy szakmaváltási döntést megelőzően legalább egyszer személyre szabott életpálya-tanácsadás, 
illetve a pályaorientáció keretében nyújtható szolgáltatásban részesüljön.

27. A korai iskolaelhagyás megelőzését támogató rendszer

113. §  [A korai iskolaelhagyás megelőzését támogató rendszer]
A korai iskolaelhagyás megelőzését támogató rendszer a  Kormány rendeletében meghatározott tanulók 
(a  továbbiakban: korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanuló) komplex, rendszerszintű pedagógiai támogatása 
céljából a  korai iskolaelhagyás megelőzésének támogatására működtetett rendszer, amelyhez kapcsolódóan 
a szakképzési államigazgatási szerv pedagógiai-szakmai támogatást nyújt a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett 
tanuló, az oktató, a szakképző intézmény és a fenntartó számára.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 191. szám 8187

XX. FEJEZET
SZAKKÉPZÉSI ADATKEZELÉS

28. A szakképző intézmény adatkezelése

114. §  [A szakképző intézmény adatkezelése]
 (1) A szakképző intézmény a szakmai oktatással összefüggésben a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony 

létesítése és fenntartása céljából kezeli
a) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy

aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) nemét,
ac) állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a  Magyarország területén való tartózkodás 

jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezését és számát,
ad) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,
ae) társadalombiztosítási azonosító jelét,
af ) adóazonosító jelét,

b) a kiskorú tanuló törvényes képviselője
ba) természetes személyazonosító adatait,
bb) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,

c) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében
ca) a felvételi eljárással kapcsolatos adatokat,
cb) a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatokat, ideértve annak 

időpontját és okát,
cc) a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatokat,
cd) a tanulóbalesetre vonatkozó adatokat,
ce) a tanuló oktatási azonosító számát,
cf ) az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatokat,
cg) a tanuló tudásának értékelésével és minősítésével, valamint a  tanuló által tett vizsgákkal 

kapcsolatos adatokat,
ch) az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,
ci) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatokat,
cj) a tanuló diákigazolványának sorszámát,
ck) a tankönyvellátással kapcsolatos adatokat,
cl) az évfolyamismétlésre vonatkozó adatokat,

d) a felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében a  c)  pont cb)–cf ) és ci)–ck)  alpontjában 
meghatározott adatokat,

e) jogszabályban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges 
olyan adatokat, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.

 (2) A szakképző intézmény az  alkalmazottja foglalkoztatása, számára a  juttatások, kedvezmények, kötelezettségek 
megállapítása és teljesítése, továbbá az e törvényben meghatározott nyilvántartások vezetése céljából kezeli
a) az alkalmazott

aa) családi és utónevét és születési családi és utónevét,
ab) nemét,
ac) születési helyét és idejét,
ad) anyja születési családi és utónevét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén 

a  Magyarország területén való tartózkodás jogcímét és a  tartózkodásra jogosító okirat 
megnevezését és számát,

ae) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,
af ) végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével kapcsolatos 

adatokat,
ag) oktatási azonosító számát,
ah) pedagógusigazolványának számát,
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ai) társadalombiztosítási azonosító jelét,
aj) adóazonosító jelét,
ak) fizetésiszámla-számát,

b) az alkalmazott valamennyi korábbi foglalkoztatásával kapcsolatosan
ba) a munkahely megnevezését,
bb) a jogviszony típusát, kezdő és záró dátumát, valamint megszűnésének módját,
bc) a beosztását és a munkakörének megnevezését,
bd) bér- és bérjellegű juttatásai mértékét, valamint az  azok kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamot,
c) az alkalmazott szakképző intézménnyel fennálló jogviszonyával kapcsolatosan

ca) a b) pontban meghatározott adatokat,
cb) a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány számát és keltét,
cc) a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatait,
cd) munkaidejének mértékét, munkából való távollétének jogcímét és időtartamát,
ce) kirendelésének adatait,
cf ) értékelésének eredményét,
cg) továbbképzési kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos adatokat,
ch) vétkes kötelezettségszegésével, illetve kártérítési felelősségével összefüggő adatokat.

115. §  [A kezelt adatok továbbítása]
 (1) A szakképző intézmény köteles a  jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a  szakképzés információs 

rendszerébe bejelentkezni, a  regisztrációs és tanulmányi alaprendszert használni, valamint az  országos statisztikai 
adatfelvételi program keretében előírt és a  korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulókról összesített adatot 
szolgáltatni.

 (2) A 114. § (1) bekezdésében meghatározott adatok közül
a) a tanuló családi és utóneve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, törvényes képviselője 

családi és utóneve, lakcíme és telefonszáma, a  tanulói jogviszony kezdete, szünetelésének ideje, 
megszűnése, az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatok, a  tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok 
a  tartózkodásának megállapítása, a  tanítási napon a  foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének 
ellenőrzése és a  törvényes képviselővel való kapcsolatfelvétel céljából, a  tanulói jogviszony fennállásával, 
a  tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a  fenntartó, a  bíróság, a  rendőrség, az  ügyészség, 
a települési önkormányzat jegyzője, a közigazgatási szerv és a nemzetbiztonsági szolgálat részére,

b) a tanuló felvételével, átvételével kapcsolatos adatok az  érintett iskola, szakképző intézmény, felsőoktatási 
intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézmény részére,

c) a tanuló családi és utóneve, születési helye és ideje, lakcíme, levelezési címe, társadalombiztosítási azonosító 
jele, törvényes képviselője családi és utóneve, lakcíme, levelezési címe és telefonszáma, a  szakképző 
intézményi egészségügyi dokumentáció, a  tanulóbalesetre vonatkozó adatok az  egészségi állapotának 
megállapítása céljából az  egészségügyi intézmény és az  iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény 
részére,

d) a tanuló családi és utóneve, születési helye és ideje, lakcíme, levelezési címe, törvényes képviselője családi 
és utóneve, lakcíme, levelezési címe és telefonszáma, a  tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a  sajátos 
nevelési igényű tanulóra, illetve képzésben részt vevő személyre, a  beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulóra, a  hátrányos helyzetű és a  halmozottan hátrányos helyzetű tanulóra, illetve 
képzésben részt vevő személyre vonatkozó adatok a  veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése 
céljából a  családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel 
foglalkozó szervezet, intézmény részére,

e) a tanuló igényjogosultsága elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az  igénybe vehető támogatás 
igénylése céljából a fenntartó részére,

f ) a tanuló állami vizsgája alapján kiadott oklevelének, illetve bizonyítványának adatai a  szakképzési 
államigazgatási szervnek az  oklevél, illetve a  bizonyítvány nyilvántartása céljából, továbbá a  szakképzési 
államigazgatási szervtől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez,
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g) a honvédelmi szakképző intézményben tanuló honvéd altiszt-jelöltek adatai közül az  őket megillető jogok 
gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából a  114.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti adatot a  Magyar 
Honvédség központi személyügyi szerve részére

továbbítható.
 (3) A 114.  §-ban meghatározott adatok – az  e  törvényben meghatározottak szerint, a  személyes adatok védelmére 

vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával – továbbíthatók a  fenntartónak, a  kifizetőhelynek, a  bíróságnak, 
a  rendőrségnek, az  ügyészségnek, a  szakképzési államigazgatási szervnek, a  munkavégzésre vonatkozó 
rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak és a  nemzetbiztonsági szolgálatnak. A  pedagógusigazolványra 
jogosultak esetében a  pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a  pedagógusigazolvány 
elkészítésében közreműködők részére továbbítható.

 (4) A tanuló
a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére 

vonatkozó adata a pedagógiai szakszolgálat intézményei részére és a szakképző intézmények között,
b) értékelésével és minősítésével kapcsolatos adata az  érintett osztályon vagy csoporton belül, az  oktatói 

testületen belül, a  kiskorú tanuló törvényes képviselőjének, a  duális képzőhelynek, ha az  értékelés nem 
a  szakképző intézményben történik, a  szakképző intézmények között, iskolaváltás esetén az  új szakképző 
intézmény vagy köznevelési intézmény részére,

c) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a  diákigazolvány elkészítésében közreműködők 
részére

továbbítható.
 (5) A képzésben részt vevő személy 114.  § (1)  bekezdésében meghatározott adatainak továbbítására  

az (1)–(4) bekezdést kell alkalmazni.
 (6) A szakképző intézmény – a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy kötelezettségei teljesítésének 

nyilvántartása céljából – hozzáférést biztosít a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerhez a duális képzőhelynek.
 (7) A szakmai vizsga adatait a Központi Statisztikai Hivatal részére – a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 

(a  továbbiakban: Stt.) 28.  §-ával összhangban a  statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az  ahhoz szükséges 
mértékben – statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni és azok a Központi 
Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletes szabályait 
az Stt. 28. §-a szerinti megállapodásban kell rögzíteni.

 (8) A szakképzési alapfeladattal kapcsolatos adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára 
személyazonosításra alkalmatlan módon, a Kormány rendeletében meghatározottak szerint továbbíthatók.

116. §  [Titoktartási kötelezettség]
 (1) A szakképző intézmény alkalmazottját, továbbá azt, aki közreműködik a  tanuló felügyeletének az  ellátásában, 

hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a tanulóval, illetve a képzésben 
részt vevő személlyel kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a  tanulóval, 
illetve képzésben részt vevő személlyel, kiskorú tanuló esetén a  kiskorú tanuló törvényes képviselőjével való 
kapcsolattartás során szerzett tudomást. E  kötelezettség a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnése után 
is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az oktatói testület tagjainak egymás közti, 
valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre.

 (2) A kiskorú tanuló törvényes képviselőjével a kiskorú valamennyi személyes adata közölhető, kivéve, ha a személyes 
adat közlése súlyosan sértené a kiskorú tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.

 (3) Nincs szükség az érintett és az adattal egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezésére, ha a szakképző intézmény 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bekezdése alapján jár el.

117. §  [Az adatkezelés időtartama]
 (1) A szakképző intézmény 114.  § (1)  bekezdésében meghatározott adatokat a  tanulói jogviszony megszűnésétől 

számított tizedik év utolsó napjáig, a 114. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat a  foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony megszűnésétől számított ötödik év utolsó napjáig kezeli.

 (2) A szakképző intézmény a  41.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott feltétel ellenőrzése céljából kezeli 
az  alkalmazott vagy a  szakképző intézményben alkalmazni kívánt személy azon személyes adatait, amelyeket 
a  bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz. A  megismert személyes adatokat 
a  szakképző intézmény az  alkalmazás létesítésével összefüggésben meghozott döntés időpontjáig vagy 
– alkalmazás esetén – annak megszűnésétől számított ötödik év utolsó napjáig kezeli.
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118. §  [Adatkezelési szabályzat]
A szakképző intézmény adatkezelési szabályzatában kell meghatározni az  adatkezelés és -továbbítás intézményi 
rendjét. Az  adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az  irattári őrzési időt. Az  adatkezelési szabályzat 
elkészítésénél, módosításánál szakképző intézményben a képzési tanácsot és a diákönkormányzatot véleményezési 
jog illeti meg. Adattovábbításra az  igazgató és – a meghatalmazás keretei között – az általa meghatalmazott más 
személy jogosult.

NYOLCADIK RÉSZ
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

119. §  [Külföldi szakképző intézmény működése Magyarország területén]
 (1) Magyarország területén külföldi szakképző intézmény akkor működhet és akkor adhat ki külföldi bizonyítványt, ha

a) abban az  államban, ahonnan származik, az  intézményt az  e  törvény szerinti szakképző intézménynek 
megfelelő feltételekkel, az  általa kiadott bizonyítványt pedig az  e  törvény szerint kiadott oklevélnek vagy 
bizonyítványnak jogszerűen elismerik és az  elismerést hitelt érdemlően bizonyították vagy elismerésre 
tekintet nélkül a szakképzési államigazgatási szerv nyilvántartásba vette, és

b) a külföldi szakképző intézmény működése nem ellentétes az Alaptörvényben foglaltakkal.
 (2) Az (1)  bekezdést a  nemzetközi iskolák tekintetében is alkalmazni kell azzal az  eltéréssel, hogy az  elismerést 

a  nemzetközi iskolát akkreditáló nemzetközi szervezetnek kell kiadnia. A  külföldi szakképző intézmény 
Magyarországon nemzetközi szerződés alapján is létrejöhet és működhet.

 (3) A szakképzési államigazgatási szerv a külföldi szakképző intézményt – a fenntartó kérelme alapján – nyilvántartásba 
veszi és engedélyezi a  működését, a  nemzetközi szerződés alapján létrejött és működő külföldi szakképző 
intézményt hivatalból nyilvántartásba vesz. A külföldi szakképző intézményekről vezetett nyilvántartás tartalmazza
a) a szakképző intézmény adatait,
b) a szakképző intézmény és fenntartója törvényes képviseletére jogosult személy nevét és
c) a Kormány rendeletében meghatározott további, személyes adatnak nem minősülő adatokat.

 (4) A külföldi szakképző intézmény alapítására, az  általa ellátott nevelő és oktató munkára, valamint annak 
ellenőrzésére, a  tanulókkal összefüggő ügyekre és döntésekre annak az  államnak az  előírásait kell alkalmazni, 
amelyik a külföldi szakképző intézményt sajátjának elismerte.

 (5) A külföldi szakképző intézmény és a  nemzetközi iskola fenntartójával a  szakképzésért felelős miniszter fenntartói 
megállapodást köt.

120. §  [Magyar szakképző intézmény működése külföldön]
 (1) Ha a  működés helye szerinti állam belső joga vagy nemzetközi szerződés ezt lehetővé teszi, magyar szakképző 

intézmény külföldön a szakképzésért felelős miniszter engedélyével alapítható. Ha a magyar szakképző intézmény 
székhelye külföldön, magyar külképviseleten van, a szakképzési államigazgatási szerv veszi nyilvántartásba.

 (2) Ha a  működés helye szerinti állam belső joga vagy nemzetközi szerződés ezt lehetővé teszi, Magyarországon 
működő magyar szakképző intézmény intézményegysége külföldön folytathat szakképzést a szakképzésért felelős 
miniszter engedélyével. Az intézményegység nyilvántartásba vételére az (1) és (3) bekezdést kell alkalmazni.

 (3) A külföldön működő magyar szakképző intézmény alapításához és működéséhez adott engedélyben meg kell 
határozni az  alapítás és működés feltételeit. A  külföldön működő magyar szakképző intézményt a  szakképzési 
államigazgatási szerv nyilvántartásba veszi.

121. §  [A nem magyar állampolgár tankötelezettségének szakképző intézményben történő teljesítése]
A nem magyar állampolgár kiskorú tankötelezettségére és annak szakképző intézményben történő teljesítésére 
az  Nkt.-t kell alkalmazni azzal, hogy köznevelési intézmény alatt szakképző intézményt, oktatásért felelős 
miniszter alatt szakképzésért felelős minisztert kell érteni. A tankötelezettség teljesítésének feltételeit a szakképző 
intézménybe történő felvételnél igazolni kell.

122. §  [Szakképzési közokirat külföldön történő felhasználása]
A szakképzési közokirat külföldön történő felhasználásához – ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – 
a szakképzési közokiratot hitelesíteni kell és felülhitelesítéssel kell ellátni. A hitelesítést a szakképzési államigazgatási 
szerv végzi el és a külpolitikáért felelős miniszter hitelesíti felül.
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KILENCEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XXI. FEJEZET
FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK

123. §  [A Kormány számára adott felhatalmazások]
 (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

 1. a szakképzési államigazgatási szervet rendeletben jelölje ki és a feladatait meghatározza,
 2. a szakképzési intézményfenntartó központot rendeletben jelölje ki és a feladatait meghatározza,
 3. kijelölje a Kormánynak az állami szakképző intézmény állam nevében történő fenntartására jogosult tagját és 

megállapítsa ezek feltételeit.
 (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

 1. a szakmajegyzéket,
 2. a képzési és kimeneti követelmények, a programtanterv és a szakmai program meghatározásának szabályait,
 3. a programkövetelmény és a  képzési program meghatározásának szabályait és nyilvántartásba vételének 

rendjét,
 4. a szakképző intézmény alapításának, a nem állami szakképző intézmény működési engedélye kiadásának és 

a  szakképző intézmények nyilvántartásának részletes szabályait, a  szakképző intézmény létesítő okiratának 
kötelező tartalmi elemeit, a  szakképző intézmények névhasználatának szabályait, valamint a  szakképző 
intézmény belső szabályzatainak kötelező tartalmi elemeit,

 5. a szakképzés kísérleti jelleggel történő megszervezésének szabályait,
 6. a szakképző intézmény ügyintézésének, iratkezelésének általános szabályait, az  általa használt 

nyomtatványok körét, azok használatának részletes szabályait,
 7. a szakképzési minőségirányítási keretrendszert és a  szakképző intézmény külső értékelésére, valamint 

a szakképző intézmény és a duális képzőhely ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat,
 8. a szakképzés szakképző intézményben és duális képzőhelyen történő folytatásának rendjét,
 9. a fenntartói megállapodás tartalmát és megkötésének részletes szabályait,
10. a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeit, ideértve az  előkészítő évfolyam, a  két tanítási 

nyelvű oktatás és a műhelyiskola megszervezésének eseteit és feltételeit, valamint a térítési díj, illetve a tandíj 
ellenében nyújtható szolgáltatásokat,

11. a szakképzési centrum működésének szabályait, a  főigazgató, az  igazgató és a  kancellár feladat- és 
hatásköreit,

12. a honvédségi szakképző intézményre és a  rendvédelmi szakképző intézményre vonatkozó sajátos 
szabályokat,

13. a fenntartó feladatait és irányítási hatásköreit, valamint a nemzetiségi önkormányzat által alapított szakképző 
intézménnyel kapcsolatosan az érintett nemzetiségi önkormányzat egyetértése vagy véleményének kikérése 
esetköreit,

14. az intézményvezető megbízási feltételeit és a megbízással kapcsolatos eljárást,
15. a szakképző intézmény alkalmazottjának végzettségi és szakképzettségi, illetve gyakorlati követelményeit, 

munkaidő-beosztásának és szabadsága kiadásának részletes szabályait,
16. az oktató továbbképzési kötelezettsége teljesítésének rendjét,
17. az oktatói testület és a szakmai munkaközösség döntési jogköreit,
18. a tanulói jogviszony létesítésének feltételeit,
19. a tanuló és a kiskorú tanuló törvényes képviselője e törvényben foglalt jogainak és kötelességeinek részletes 

szabályait,
20. a tanulókkal, a képzésben részt vevő személyekkel kapcsolatos fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait,
21. a foglalkozások megszervezésének rendjét, a  közösségi szolgálat végzésének megszervezésére vonatkozó 

részletes szabályokat, a mindennapos testnevelés megszervezésére és a diáksport-tevékenységre vonatkozó 
részletes szabályokat,

22. a tanulók egészségügyi ellátására és egészségfejlesztésére vonatkozó részletes szabályokat,
23. a tehetség kibontakoztatására, a  hátrányos helyzetű tanuló, illetve képzésben részt vevő személyek 

felzárkóztatására, valamint a  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló számára 



8192 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 191. szám 

biztosított differenciált fejlesztés részletes szabályait, a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt 
vevő kiskorú személy szakmai oktatásával kapcsolatos részletes szabályokat,

24. a tanuló heti kötelező foglalkozásainak számát,
25. a tanítási idő e törvényben meghatározott szabályaitól az e törvény által megengedett eltérések tartalmát és 

igénybevételük rendjét,
26. a tanuló értékelésének és minősítésének, valamint a tanulmányok alatti vizsga részletes szabályait,
27. a szakképző intézmény tanulója számára járó ösztöndíj, az  egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás 

mértékére, feltételeire, folyósítására és az  ezzel összefüggésben felmerült költségek térítésére vonatkozó 
szabályokat,

28. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a balesetek kivizsgálásával, 
nyilvántartásával és jelentésével összefüggő tevékenységet,

29. a diákönkormányzat működésére vonatkozó részletes szabályokat,
30. a képzési hitel igénybevételének feltételeit,
31. a duális képzőhelyek nyilvántartásának – személyes adatnak nem minősülő – adattartalmát, 

a nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályait, a szakirányú oktatási célt szolgáló tanműhelyként történő 
nyilvántartásba vétel feltételeit, a duális képzőhely felelősségbiztosításának mértékét és a duális képzőhelyek 
ellenőrzésének részletes szabályait,

32. a szakirányú oktatásról való mulasztás igazolásának, pótlásának módját, az  igazolatlan mulasztás 
következményeit, az igazolatlan mulasztások esetén követendő eljárás szabályait,

33. a foglalkozási napló vezetése és ellenőrzése rendjének megszegéséért kiszabható bírság mértékét és 
a bírságkiszabás szempontjait,

34. a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit,
35. a szakképzési munkaszerződésre tekintettel járó munkabér mértékét és a tanulókat, illetve a képzésben részt 

vevő személyeket megillető egyéb juttatások részletes szabályait,
36. az ágazati alapvizsga megszervezésének és lebonyolításának, a vizsgabizottság kialakításának és díjazásának 

szabályait,
37. az akkreditált vizsgaközpont akkreditálásának, működésének feltételeit,
38. a szakmai vizsga rendjét, a  szakmai vizsga megszervezésének és lebonyolításának, a  vizsgabizottság 

kialakításának, a  szakmai vizsga – személyes adatnak nem minősülő – adatait tartalmazó központi 
nyilvántartás vezetésének, a  szakmai vizsgával kapcsolatos adatszolgáltatásnak és a  szakmai vizsga 
ellenőrzésének részletes szabályait, valamint a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteit,

39. az oklevelek, a szakmai bizonyítványok és a képesítő bizonyítványok központi elektronikus nyilvántartásának 
részletes szabályait,

40. a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható támogatás mértékére, feltételeire, 
folyósítására, valamint a  támogatás felhasználásáról történő elszámolásra és ellenőrzésre vonatkozó 
szabályokat,

41. a Szakképzési Innovációs Tanács összetételét és működésének részletes szabályait,
42. az ágazati készségtanácsok számát, azokat az ágazatokat, amelyekben ágazati készségtanács működtethető, 

az  ágazati készségtanács összetételét, az  ágazati készségtanács elnökének és tagjainak megbízására, 
megbízatásának megszűnésére és díjazására, valamint az  ágazati készségtanács működésére vonatkozó 
szabályokat,

43. az életpálya-tanácsadással, a  pályaorientációval és a  tanulmányi versenyek szervezésével összefüggő 
feladatokat, a  pályaorientációval és az  egész életen át tartó életpálya-tanácsadással és pályaorientációval 
kapcsolatos adatszolgáltatások részletes szabályait, a pályaorientációval és az egész életen át tartó életpálya-
tanácsadási és pályaorientációs szolgáltatásokat koordináló szervezet, valamint az  életpálya-tanácsadást és 
a pályaorientációt nyújtó szervezetek feladatait,

44. a képzési tanács összetételét és működésének részletes szabályait,
45. az önköltség szakmánként, illetve a  128.  § (5)  bekezdése tekintetében szakképesítésenként, 

részszakképesítésenként alkalmazandó és az  alapnormatíva képzési területenként alkalmazandó 
súlyszorzóját,

46. a szakképzés információs rendszerében tárolt – személyes adatnak nem minősülő – adatok körét, azok 
közzétételének és továbbításának módját,
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47. a korai iskolaelhagyás megelőzését támogató rendszer működtetésének szabályait és az  abba történő 
adatszolgáltatás rendjét,

48. a külföldi szakképző intézmény Magyarországon történő és a magyar szakképző intézmény külföldön történő 
működésének és nyilvántartásának részletes szabályait.

XXII. FEJEZET
HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

124. §  [Hatályba léptető rendelkezések]
 (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 104–108. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

XXIII. FEJEZET
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

125. §  [A szakképzés megszervezésére vonatkozó szabályozási átmenet]
 (1) Az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti

a) szakgimnáziumi nevelés-oktatást technikumban,
b) szakközépiskolai nevelés-oktatást szakképző iskolában
kell kifutó jelleggel megszervezni.

 (2) A tanuló tanulói jogviszonyára 2020. szeptember 1-jétől – a  (3)–(5)  bekezdésben meghatározott kivétellel – 
e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (3) A 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony és a  tanulói jogviszonyból fakadó, vagy arra 
tekintettel jogszabály alapján a  tanulót megillető, illetve terhelő jogok és kötelességek teljesítése tekintetében 
– a  2019/2020.  tanévben az  Nkt. e  törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti 
szakgimnázium nyelvi előkésztő évfolyamán, illetve szakközépiskola előkészítő évfolyamán részt vevő tanuló 
kivételével – az Nkt., a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: régi Szkt.) és a szakképzési 
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény és más jogszabály e törvény 
hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni
a) a tanuló tanulmányai befejezésére,
b) a gyakorlati képzésben tanulószerződéssel való részvételre,
c) a szintvizsga és az érettségi vizsga megszervezésére és teljesítésére, valamint
d) a tanuló juttatásaira.

 (4) Az a tanuló, aki a 2019/2020. tanévben az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései 
szerinti szakgimnázium nyelvi előkésztő évfolyamán vesz részt – választása szerint – a tizenkettedik évfolyam végén 
tehet érettségi vizsgát, amire a technikum biztosítja a felkészülés lehetőségét.

 (5) A 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony keretében a  szakmai vizsgát az  e  törvényben 
meghatározott rend szerint kell megszervezni és a  tanulóra irányadó szakmai és vizsgakövetelmény szerinti 
tartalommal kell teljesíteni oly módon, hogy a  szóbeli és a  gyakorlati vizsgatevékenységet együttesen 
a  projektfeladat keretében, az  írásbeli vizsgatevékenységet az  interaktív vizsgatevékenység keretében 
a szakképzésért felelős miniszter által a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével kiadott központi 
írásbeli vizsgatétel alapján kell lebonyolítani.

 (6) 2020. szeptember 1-jét követően a  régi Szkt. szerinti gyakorlati képzés folytatására a  szakképző intézmény és 
a  duális képzőhely jogosult. A  gazdasági kamara 2022. augusztus 31-éig hivatalból felülvizsgálja a  régi Szkt. 
szerinti gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartását és azt, aki a  duális 
képzőhelyre e törvényben meghatározott szabályoknak megfelel, a duális képzőhelyek nyilvántartásába felveszi. Aki 
e törvény hatálybalépésekor a régi Szkt. szerinti gyakorlati képzést folytató szervezetként a gazdasági kamara ilyen 
nyilvántartásában szerepel, az  e  bekezdésben határozott határnapig duális képzőhelyként – nyilvántartásba vétel 
nélkül is – részt vehet a szakirányú oktatásban.

 (7) A képzési és kimeneti követelményeket először 2020. március 31-éig kell közzétenni.
 (8) Ágazati alapoktatást és ágazati alapvizsgát a 2020/2021. tanévtől a változással érintett legalacsonyabb évfolyamon 

kezdve felmenő rendszerben kell megszervezni.
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 (9) A szakmai vizsgát 2025. december 31-éig a szakképző intézményben az e törvényben meghatározott feltételekkel 
kell megszervezni azzal, hogy akkreditált vizsgaközpont alatt a szakképző intézményt kell érteni. 2026. január 1-jétől 
a  szakképző intézmény akkor szervezhet szakmai vizsgát, ha rendelkezik a  nemzeti akkreditálásról szóló törvény 
szerinti akkreditáló szerv által az  adott szakmára, illetve szakképesítésre vonatkozó személytanúsításra kiadott 
akkreditált státusszal. A 2025. december 31-éig a szakképző intézményben szervezett szakmai vizsga lefolytatásával 
kapcsolatos jogszabálysértés megállapítására és jogkövetkezményeinek alkalmazására a  régi Szkt. e  törvény 
hatálybalépését megelőző napon hatályos 17.  §-át kell alkalmazni azzal, hogy a  hivatal helyett a  szakképzésért 
felelős miniszter jár el.

 (10) Ha valamely szakma vagy szakképesítés tekintetében nincs szakmai vizsgát vagy képesítő vizsgát szervező 
akkreditált vizsgaközpont, a  szakmai vizsga és képesítő vizsga megszervezéséről a  szakképzésért felelős miniszter 
az akkreditált vizsgaközpontra e törvényben előírt szabályok szerint gondoskodik.

 (11) A szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény régi Szkt. szerinti felnőttoktatási tevékenységének 
2019/2020. tanévre vonatkozó normatív támogatását az  e  törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos 
szabályok szerint kell igényelni, megállapítani, folyósítani, felhasználni, azzal elszámolni és azt ellenőrizni. 
A normatív támogatás lebonyolítását úgy kell megszervezni, hogy a normatív támogatás elszámolása a támogató 
által ellenőrzött módon legkésőbb 2020. december 31-éig megtörténhessen.

126. §  [A korábbi képesítések elismerése]
A bizonyítványban vagy e  törvény hatálybalépését megelőzően rá irányadó szabályozásban meghatározott 
végzettséget és szakképzettséget tanúsít a  2020. szeptember 1-jét megelőzően megszerzett államilag elismert 
szakképesítést igazoló bizonyítvány. A  bizonyítványban vagy e  törvény hatálybalépését megelőzően rá irányadó 
szabályozásban meghatározott végzettséget és szakképesítést tanúsít a  2020. szeptember 1-jét megelőzően 
megszerzett államilag elismert részszakképesítést igazoló bizonyítvány.

127. §  [A szakképző intézményre vonatkozó szabályozási átmenet]
 (1) A technikum az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnáziumként, 

a  szakképző iskola az  Nkt. e  törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti 
szakközépiskolaként működik 2020. június 30-áig. A  fenntartó 2020. július 1-jével gondoskodik az  Nkt. e  törvény 
hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium, illetve szakközépiskola 
e  törvénynek megfelelő működése előkészítéséről és alapító okiratának módosításáról azzal, hogy a  több 
különböző típusú szakképző intézmény, illetve köznevelési intézmény feladatait is ellátó, valamint nem köznevelési 
alapfeladatot ellátó intézménnyel összevont szerv jogállását az  általa ellátott alapfeladat nagyságrendje alapján 
kell meghatározni. A  többcélú nevelési-oktatási intézményt szakképző intézményként akkor kell átalakítani, ha 
alaptevékenysége alapján szakképzési alapfeladatot lát el a Kormány rendeletében meghatározott arányban.

 (2) Az e  törvény hatálybalépését megelőzően megkötött és e  törvény hatálybalépésekor hatályos szakképzési 
megállapodás alatt az  e  törvény szerinti fenntartói megállapodást kell érteni azzal, hogy annak módosítására és 
megszüntetésére e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az e törvény szerinti új fenntartói megállapodást először 
a 2021/2022. tanévre vonatkozóan kell kötni. Az e törvény hatálybalépésekor hatályos szakképzési megállapodások 
a fenntartói megállapodás megkötésével, de legkésőbb 2021. augusztus 31-én hatályukat vesztik.

 (3) A szakképző intézmény a minőségirányítási rendszerét 2022. augusztus 31-éig alakítja ki.
 (4) A többcélú szakképző intézményre, alkalmazottaira és tanulóira e  törvényt és az  e  törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a többcélú szakképző intézmény által ellátott, nem az e törvény hatálya 
alá tartozó alapfeladat tekintetében az  alapfeladatot szabályozó jogszabálynak kizárólag az  ilyen alapfeladat 
megszervezése szakmai tartalmát és annak oktatásához szükséges végzettségi, képesítési és munkaköri 
követelményeket meghatározó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha az  alkalmazandó jogszabály vagy jogszabályi 
rendelkezés nem állapítható meg, az  ilyen alapfeladat tekintetében a  szakképző intézményre vonatkozóan 
e törvényt és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 (5) Az Nkt. e  törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium, illetve 
szakközépiskola alkalmazottja 2020. június 30-áig az  e  törvény hatálybalépését megelőző napon fennálló 
jogviszonyában végez feladatot. Az  alkalmazott e  törvénynek megfelelő jogállásváltozását, munkabérének 
e  törvény szerinti megállapítását 2020. június 30-áig 2020. július 1-jei határnappal kell végrehajtani úgy, hogy 
a  munkabért nem lehet alacsonyabban megállapítani az  alkalmazott 2019. március 1. és 2020. május  31.  közötti 
időtartamra járó illetményének számtani közepénél. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
hatálya alá tartozó közalkalmazott jogállásváltozására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
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25/A–25/C.  §-t kell alkalmazni. Nem jogosult végkielégítésre a  jogállásváltozásra tekintettel az, akinek 
közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá alakul át, továbbá az, aki további foglalkoztatásához nem járul hozzá 
és a  közalkalmazotti jogviszony megszűnését követő hatvan napon belül nevelési-oktatási intézménnyel vagy 
szakképző intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít. Az  Nkt. e  törvény hatálybalépését megelőző 
napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium, illetve szakközépiskola e  törvény hatálybalépésekor 
foglalkoztatott alkalmazottjának jogállásváltozása az  e  törvény szerinti alkalmazási feltételekre tekintettel 
létrejön azzal, hogy az  ilyen alkalmazottnak legfeljebb 2022. augusztus 31-éig meg kell felelnie az  e  törvény 
szerinti alkalmazási feltételeknek, ennek hiányában a  szakképző intézménnyel fennálló jogviszonya e  törvény 
erejénél fogva 2022. augusztus 31-én megszűnik. Az  alkalmazott munkaviszonya időtartamába a  végkielégítés 
tekintetében be kell számítani a  szakképző intézmény jogelődjében közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött 
időt is. Az  alkalmazott továbbképzését az  utolsó továbbképzésben való részvételétől kell számítani, ha ez  az 
idő az  e  törvény hatálybalépésekor már eltelt, az  alkalmazott 2021. december 31-éig köteles a  továbbképzési 
kötelezettségét az e törvény szerint teljesíteni. A pedagógus-szakképzettséggel rendelkező oktató e törvény szerinti 
jogállásváltozása nem akadálya annak, hogy önkéntes elhatározásból a pedagógus előmeneteli rendszerben részt 
vegyen. Ez esetben a pedagógus alatt az e törvény alapján a szakképző intézmény munkaviszonyban foglalkoztatott 
oktatóját is érteni kell.

 (6) A munkáltatói jogkör gyakorlója a  szakképző intézmény alkalmazottjával megállapodhat a  szakképző 
intézményben eltöltött legalább tizenötéves munkaviszony esetére jubileumi jutalom biztosításában. Az  Nkt. 
e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium, illetve szakközépiskola 
alkalmazottja esetében az  ilyen megállapodás a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti feltételekkel 
kötelező azzal, hogy a  jubileumi jutalomra jogosító időszakban a  közalkalmazotti jogviszony és a  szakképző 
intézménnyel fennálló munkaviszony időtartamát egybe kell számítani. A  jubileumi jutalom alapja a  szakképző 
intézmény alkalmazottjának a jubileumi jutalom kifizetésekor fennálló munkabére.

 (7) Az e  törvény hatálybalépésekor az Nkt. 2019. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerinti szakgimnáziumban, 
illetve szakképző iskolában az Nkt. szerint működő szülői szervezetet, iskolaszéket, intézményi tanácsot legkésőbb 
2020. augusztus 31-éig lehet képzési tanáccsá átalakítani. 2020. szeptember 1-jén e  törvény erejénél fogva 
megszűnik az  Nkt. 2019. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerinti szakgimnáziumban, illetve szakképző 
iskolában működő szülői szervezet, iskolaszék és intézményi tanács.

128. §  [Egyéb átmeneti rendelkezések]
 (1) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos és e törvénnyel 

a  szakképzésért felelős miniszter, illetve a  szakképzési államigazgatási szerv feladatkörébe átkerülő feladatok 
átadását 2020. június 30-áig átadás-átvétel keretében kell végrehajtani a  központi államigazgatási szervekről, 
valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5/A.  §-a és az  annak 
végrehajtására kiadott kormányrendeletnek a  központi államigazgatási szervek közötti átadás-átvétel általános 
rendjére vonatkozó szabályai szerint. A  munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásra a  kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 114. §-át kell alkalmazni.

 (2) Az (1)  bekezdés szerinti feladatok átadás-átvétele a  feladatot átadó szervvel szemben fennálló követeléseket 
nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással a  feladatot átvevő szervvel szemben szerződésszegésre alapított 
igényt nem lehet érvényesíteni. A  feladatot átvevő szerv az  átvett feladatokkal összefüggő jogviszonyok 
vonatkozásában jogosult belépni a fennálló jogviszonyokba és a folyamatban lévő hatósági és bírósági eljárásokba. 
Az  átadás-átvétellel érintett feladatok ellátásával összefüggő, a  feladatot átadó szerv javára kiadott hatósági 
engedélyek jogosultjának 2020. július 1-jétől a  feladatot átvevő szerv minősül. A  hatósági engedélyek ennek 
megfelelő módosítását a  feladatot átvevő szerv kezdeményezi. Az  átadás-átvétellel érintett feladatok ellátásához 
szükséges vagyonelemeket a  feladatot átvevő szerv részére 2020. július 1-jével kell átadni és a  könyvviteli, 
nyilvántartási számlák és részletező nyilvántartások lezárása nélkül, a  folyamatos könyvelés keretében a  feladatot 
átadó szerv könyveiből 2020. június 30-ával kivezetni és ugyanezen napi állapotnak megfelelő értéken a feladatot 
átvevő szerv könyveiben nyilvántartásba venni.

 (3) Az a kedvezményezett, akit az e  törvény hatálybalépését megelőzően létrejött támogatási jogviszonyból a kapott 
támogatásra tekintettel fenntartási kötelezettség, illetve elidegenítési és terhelési tilalom terhel, e kötelezettségét 
az e törvény szerinti feltételek alapján vagy a támogató jóváhagyásával más módon teljesíti.

 (4) A Szakképzési Innovációs Tanács és az  ágazati készségtanács szervezetének és működésének e  törvény szerinti 
feltételeit az e törvény hatálybalépését követő első ülés berekesztéséig kell megteremteni.
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 (5) A 2021. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettséget a  szakképzési 
hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény és az  abban kapott 
felhatalmazás alapján kiadott jogszabály 2020. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell teljesíteni, 
megállapítani és bevallani. A  szakképzési hozzájárulásra kötelezett e  törvény szerinti szakképzésihozzájárulás-
fizetési kötelezettségét 2021. január 1-jétől teljesíti akként, hogy
a) a szakképzési munkaszerződéssel szakirányú oktatásban részt vevő tanuló, képzésben részt vevő személy 

esetében a szakmához kapcsolódóan a Kormány rendeletében meghatározott súlyszorzót kell alkalmazni,
b) a tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részt vevő tanuló esetében

ba) a régi Szkt. szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítéshez, illetve 
részszakképesítéshez kapcsolódóan a  Kormány rendeletében meghatározott súlyszorzót kell 
alkalmazni,

bb) a 104–108.  § alkalmazásában szakirányú oktatás alatt a  régi Szkt. szerinti gyakorlati képzést, 
szakma alatt régi Szkt. szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést, 
részszakképesítést, szakképzési munkaszerződés alatt a  régi Szkt. szerinti tanulószerződést kell 
érteni.

 (6) A 109.  § (3)  bekezdése szerinti együttműködési megállapodásban meghatározott keretszám nem lehet kevesebb 
az  egyházi jogi személy esetében a  2019/2020. tanévre beiskolázott tanulói létszám huszonöt százalékkal növelt 
mértékénél.

 (7) A nem állami szakképző intézmény fenntartója a 2020. költségvetési évre vonatkozóan a köznevelési intézményekre 
meghatározott szabályok szerint jogosult a központi költségvetésről szóló törvény alapján a köznevelési intézmény 
számára járó támogatásra azzal, hogy a  bevett egyháznak a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján biztosított működési támogatás megállapítása és felhasználása tekintetében 
nevelési-oktatási, illetve köznevelési intézmény alatt szakképző intézményt, köznevelési feladat alatt szakképzési 
alapfeladatot kell érteni.

 (8) Szakképző intézmény alapítására az  alapítvány általi alapításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi 
LXV. törvény alapján e törvény hatálybalépésekor működő közalapítványok tekintetében.

 (9) Regisztrációs és tanulmányi alaprendszerként a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer szakképzési 
és felnőttképzési modulját kell használni.

XXIV. FEJEZET
A TÖRVÉNY HIVATALOS RÖVID MEGJELÖLÉSE

129. §  [A törvény hivatalos rövid megjelölése]
E törvénynek más jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése: Szkt.

XXV. FEJEZET
AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS

130. §  [Jogharmonizációs záradék]
 (1) E törvény

a) a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló, 1994. június 22-i, 94/33/EK tanácsi irányelvnek,
b) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 

2003. november 25-i, 2003/109/EK tanácsi irányelv 11. cikk (1) bekezdés b) pontjának és 21. cikkének,
c) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 

való jogáról, valamint az  1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a  64/221/EGK, a  68/360/EGK, 
a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i, 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
24. cikkének,

d) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 
2013. június 26-i, 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikk (1) és (2) bekezdésének,
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e) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására 
vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a  harmadik országból 
származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 
2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikk (1) bekezdés c) pontjának,

f ) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való 
elismerésére, az  egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a  nyújtott 
védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i, 2011/95/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 27. cikk (1) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.
 (2) E törvény az  európai statisztikákról és a  titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak 

az  Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek 
statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. március 11-i, 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2019. évi LXXXI. törvény
a törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról*

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 39.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  illeték alapja a  polgári peres eljárásban a  per tárgyának, polgári nemperes eljárásban az  eljárás tárgyának 
az  eljárás megindításakor fennálló értéke (a továbbiakban együtt: az  eljárás tárgyának értéke) a  jogorvoslati 
eljárásban pedig a vitássá tett követelés vagy követelésrész értéke.”

2. §  Az Itv. 42. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 39–41. §-ban meghatározott illetékalap után – ha e törvény másként nem rendelkezik – az illeték mértéke:)
„d) a végrehajtási eljárásban 1%, de legalább 5000 forint, legfeljebb 350 000 forint;”

3. §  Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Illetékmentes a polgári és közigazgatási ügyekben:)
„a) az  eljárás, ha a  bíróság az  eljárást (ideértve a  fellebbezési és a  felülvizsgálati eljárást is) megindító 
beadványt – cégbírósági eljárás esetén hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül – visszautasítja, vagy az  eljárást  
a Pp. 259. §-ában foglalt okokból megszünteti, vagy a Csődtv. 29. § (3) bekezdése alapján hivatalból megszünteti, 
illetve az  elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok megszegése miatt vagy azért szünteti meg, mert 
az eljárást megindító beadvány visszautasításának lett volna helye, továbbá az ezen eljárásban hozott döntés elleni 
fellebbezés és felülvizsgálat;”

4. §  Az Itv. „Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések” című alcíme a következő 99/U. §-sal egészül ki:
„99/U. § Az 57. § (1) bekezdés a) pontjának a törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról 
szóló 2019. évi LXXXI. törvénnyel (a továbbiakban: Mód1tv.) megállapított rendelkezését azokban a  Mód1tv. 
hatálybalépése napján folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben a  bíróság 
az eljárást a Mód1tv. hatálybalépését követően szüntette meg.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. november 19-i ülésnapján fogadta el.
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5. §  Az Itv.
a) 44.  § (1)  bekezdésében az  „1991. évi XLIX. törvény” szövegrész helyébe az  „1991. évi XLIX. törvény  

(a továbbiakban: Csődtv.)” szöveg,
b) 45.  § (3a)  bekezdésében, 62.  § (1)  bekezdés v)  pontjában a „csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló  

1991. évi XLIX. törvény” szövegrész helyébe a „Csődtv.” szöveg
lép.

2. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

6. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 4.  §-a a  következő (3)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdésben foglalt esetben, ha a  közigazgatási végrehajtás bűnügyi követelés behajtására 
irányul, a  végrehajtás során az  adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény eltérő 
rendelkezéseit is alkalmazni kell.”

7. §  A Vht. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § A  bírósági végrehajtást (a továbbiakban: végrehajtás) végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. 
A végrehajtható okiratok a következők:
a) a bíróság és a közjegyző által kiállított végrehajtási lap,
b) az olyan okirat, amelyet a bíróság vagy a közjegyző végrehajtási záradékkal látott el,
c) a bíróság végrehajtást elrendelő, letiltó, illetve átutalási végzése, továbbá közvetlen bírósági felhívást tartalmazó 
határozata,
d) a  bíróság rendbírságról szóló értesítése, ha a  végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság behajtását a  45/A.  § 
(5) bekezdése alapján az önálló bírósági végrehajtó végzi, valamint
e) a  4/2009/EK tanácsi rendelet alapján kijelölt hazai központi hatóság által a  tartásra kötelezett adatainak 
beszerzésére kiállított megkeresés.”

8. § (1) A Vht. 57/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A végrehajtó hivatali elektronikus aláírásaként – ha jogszabály a végrehajtó számára az elektronikus aláírás használatát 
előírja – csak olyan minősített elektronikus aláírás használható, amely megfelel a következő feltételeknek:)
„a) az elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítványban a bizalmi szolgáltató feltüntette, hogy az aláíró önálló bírósági 
végrehajtó vagy önálló bírósági végrehajtó-helyettes;”

 (2) A Vht. 57/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önálló bírósági végrehajtó és önálló bírósági végrehajtó-helyettes részére a Kar hivatali szerve rendszeresít 
hivatali elektronikus aláírást.”

9. §  A Vht. 139. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Ha az ingatlan olyan, a büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel tényével terhelt, amelyet az ingatlan elkobzása, 
nem pénzösszegre irányuló vagyonelkobzás vagy ilyen polgári jogi igény biztosítására rendeltek el, az  ingatlan 
értékesítése iránt a büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel tényének törlését követően lehet intézkedni.
(6) Ha az  ingatlan olyan, a  büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel tényével terhelt, amelyet a  jogi személlyel 
szemben kiszabható pénzbírság, pénzfizetésre irányuló vagyonelkobzás vagy ilyen polgári jogi igény biztosítására 
rendeltek el, és annak bejegyzésére a  végrehajtási jogot követően került sor, az  ingatlan értékesítése iránt lehet 
intézkedni. Sikeres értékesítést követően a büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel jogcímre jutó befolyt összeget 
az  állami adó- és vámhatóságnál a  végrehajtási kényszer eredményeként befizetett összegek fogadására és 
kezelésére elkülönített számlára kell átutalni.
(7) Ha az  ingatlan olyan, a  büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel tényével terhelt, amelyet a  jogi személlyel 
szemben kiszabható pénzbírság, pénzfizetésre irányuló vagyonelkobzás vagy ilyen polgári jogi igény biztosítására 
rendeltek el, és annak bejegyzésére a  végrehajtási jogot megelőzően került sor, az  ingatlan értékesítése iránt 
kizárólag akkor lehet intézkedni, ha a végrehajtási jog, a büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel jogcíme szerinti 
követelések és a végrehajtási költségek várhatóan megtérülnek. Sikeres értékesítést követően a büntetőeljárásban 
elrendelt zár alá vétel jogcímre jutó befolyt összeget az  állami adó- és vámhatóságnál a  végrehajtási kényszer 
eredményeként befizetett összegek fogadására és kezelésére elkülönített számlára kell átutalni.”
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10. §  A Vht. 300. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„300.  § A  végrehajtási ügyintéző elleni fegyelmi eljárásra és a  vele szemben kiszabható fegyelmi büntetésekre 
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló szabályokat kell alkalmazni.”

11. §  A Vht. a következő 304/E. §-sal egészül ki:
„304/E.  § (1) E  törvény alapján az  állam a  törvényszéki végrehajtók hatáskörébe tartozó 2019. január 1-jét 
megelőzően kiállított azon végrehajtható okiratokkal érintett, 2019. december 31-én még fennálló, az  államot 
megillető követelésekről – a  (3)  bekezdésben foglaltak kivételével – lemond, amelyek elévültek, vagy amelyeket 
behajthatatlanná nyilvánítottak.
(2) E  törvény alapján az  állam a  törvényszéki végrehajtók hatáskörébe tartozó, 2019. január 1-jét megelőzően 
kiállított azon végrehajtható okiratokkal érintett, 2019. december 31-én még fennálló, 200 000 forintot el nem 
érő, valamint a  2010. január 1. napja előtt indult ügyekben az  államot közvetlenül megillető követelésekről  
– a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – lemond.
(3) A  bűnügyi követelés esetén, a  büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétellel, valamint az  Európai Unió és  
az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintett ügyek esetén 
az állam nem mond le a követeléséről.
(4) E  törvény alapján a  bírósági titkár elvégzi a  2019. december 31. napját követően a  korábban a  törvényszéki 
végrehajtó hatáskörébe tartozó, de törvény alapján még az állami adó- és vámhatóságnak át nem adott végrehajtási 
ügyekben felmerülő valamennyi szükséges intézkedést.”

12. §  A Vht.
a) 32. § (1) bekezdésében a „c)–l)” szövegrész helyébe a „c)–d)” szöveg,
b) 32. § (1) bekezdésében a „c)–g) pontjaiban” szövegrész helyébe a „c)–d) pontjában” szöveg,
c) 137/B. §-ában a „bűnügyi zárlat” szövegrészek helyébe a „büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel” szöveg
lép.

13. §  Hatályát veszti a Vht.
a) 34. § (5) bekezdésében az „a törvényszéki végrehajtó helyszíni eljárása, illetve” szövegrész,
b) „Elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása” című alcíme,
c) „Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása” című alcíme,
d) „Bűnügyi zárlat” című alcíme,
e) „Zárlat az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedés végrehajtására” című alcíme,
f ) XIII. Fejezete,
g) „Egyéb jogorvoslatok”című alcíme,
h) 225. § (1) bekezdés b) és d) pontja, valamint (3) bekezdése,
i) 225. § (6) bekezdésében az „ , illetve azon törvényszék székhelye szerinti járásbíróságot, amely törvényszékre 

a  törvényszéki végrehajtót kinevezték, fővárosi törvényszéki végrehajtó esetében pedig a  Pesti Központi 
Kerületi Bíróságot” szövegrész,

j) 229.  § (2)  bekezdésében a  „törvényszéki végrehajtó esetében a  törvényszék elnöke, önálló bírósági 
végrehajtó esetében pedig” szövegrész,

k) 229. § (4) bekezdésében az „ , illetve a törvényszék elnöke” szövegrész,
l) 230. § (5) bekezdése,
m) 230. § (6) bekezdésében a „– a törvényszéki végrehajtókra vonatkozóan az Országos Bírósági Hivatal elnökét is –” 

szövegrész,
n) XX. Fejezete, valamint
o) 317. § (1) bekezdés a) pontjában a „10. §-ának d) pontja” szövegrész.

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

14. §  Hatályát veszti az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a  hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 31. § (1) bekezdés n) pontja.
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4. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

15. §  Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.)  
16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A végrehajtási ügyintéző esküjének a szövegét az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló  
2008. évi XXVII. törvény tartalmazza.”

16. §  Az Iasz. 6. § (1) bekezdésében az „a végrehajtási ügyintéző, továbbá a törvényszéki végrehajtó, végrehajtó-helyettes 
és a végrehajtójelölt” szövegrész helyébe a „továbbá a végrehajtási ügyintéző” szöveg lép.

17. §  Hatályát veszti az Iasz.
a) 1.  § (4)  bekezdésében az  „a törvényszéki végrehajtó, végrehajtó-helyettes, végrehajtójelölt, valamint” 

szövegrész,
b) 95. § (2) bekezdése.

5. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

18. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 73/A.  § (2) és (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(2) Személyük azonosítására alkalmas módon végrehajtói irodában, illetve végrehajtók közös irodájában működő 
végrehajtók az (1) bekezdésben foglalt célra közös számítástechnikai eszközt is működtethetnek.
(3) A  bírósági végrehajtói szolgálat fennállásáról, annak adataiban történt változásról (áthelyezés, tartós helyettes 
kirendelése stb.), illetve megszűnéséről a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar értesíti az ingatlanügyi hatóságot, amely 
az értesítés alapján a bírósági végrehajtó hozzáférési jogosultságát visszavonja.”

6. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 
módosítása

19. §  A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény (a továbbiakban: 
Jszbt.)
a) 6. § (4) bekezdésében az „a bírósági végrehajtás” szövegrész helyébe az „az adóhatóság által foganatosítandó 

végrehajtási eljárásokról szóló törvény” szöveg,
b) 11. § (5) bekezdésében a „bírósági végrehajtónak” szövegrész helyébe az „állami adó- és vámhatóságnak és 

a felszámolónak” szöveg,
c) 26.  § (6)  bekezdésében az „a letéti számlán elhelyezett összegnek” szövegrész helyébe az „az állami adó- 

és vámhatóságnál a  végrehajtási kényszer eredményeként befizetett összegek fogadására és kezelésére 
elkülönített számlán a pénzbírság behajtását követően fennmaradó összegnek” szöveg

lép.

20. §  Hatályát veszti a Jszbt.
a) 26. § (2) bekezdésében a „bírósági” szövegrész,
b) 26. § (5) bekezdése.

7. A regisztrációs adó részleges visszatérítéséről szóló 2006. évi CXXX. törvény módosítása

21. §  A regisztrációs adó részleges visszatérítéséről szóló 2006. évi CXXX. törvény 2. § 6. pontjában az „a)–b) pontjaiban” 
szövegrész helyébe az „1. és 2. pontjában” szöveg lép.

8. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

22. §  A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 136.  § (8)  bekezdésében a „bűnügyi zárlat elrendelése” szövegrész 
helyébe a „büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel” szöveg lép.
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9. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

23. §  Hatályát veszti az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 18. § (1) bekezdés j) pontja.

10. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

24. §  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 411. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Aki)
„a) olyan ügyletet köt, megbízást ad, visszavon vagy módosít, saját számlás kereskedés során olyan ajánlatot rögzít, 
visszavon vagy módosít, vagy más olyan magatartást tanúsít, amely az  adott pénzügyi eszköz vagy kapcsolódó 
azonnali árutőzsdei ügylet keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyamáról vagy áráról hamis vagy félrevezető 
jelzéseket ad, azt mesterséges vagy rendellenes szinten rögzíti,”
(bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.)

11. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 
módosítása

25. §  Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: 
EUtv.) 140/D. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A tagállami határozatban kiszabott pénzbüntetés átváltoztatásának nincs helye, ha
a) a tagállami hatóság az átváltoztatáshoz nem járult hozzá,
b) a  végrehajtás átvételére a  140/A.  § (3)  bekezdése alapján, vagy a  137.  § (1)  bekezdés 1.  pont b)–d)  pontban 
meghatározottak vonatkozásában került sor.
(2a) A  (2) bekezdésben meghatározott esetben, ha a pénzbüntetést nem fizették meg – a sértett javára fizetendő 
jóvátétel kivételével – a  végrehajtást az  adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény 
alapján az állami adó- és vámhatóság folytatja le.”

26. §  Az EUtv. 178/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E  törvénynek a  140/D.  § (2a)  bekezdése szerinti, a  pénzbüntetés meg nem fizetése esetén alkalmazandó 
végrehajtásra vonatkozó szabályait a  2019. december 31. napját követően elrendelt végrehajtások esetén kell 
alkalmazni. A  2020. január 1. napját megelőzően megindult végrehajtás esetén a  pénzbüntetés adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősül, amelynek behajtása az állami adó- és vámhatóság feladata.”

27. §  Hatályát veszti az EUtv. 145/B. §-a.

12. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

28. §  A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló  
2013. évi CCXL. törvény
a) 5.  § (2)  bekezdésében az „a végrehajtási ügyintéző, a  bírósági végrehajtói szervezet” szövegrész helyébe  

az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
b) 69/A.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, 324.  § (4)  bekezdésében a  „pénzbírság” szövegrész helyébe 

a „rendbírság” szöveg,
c) 318. § (1) bekezdés c) pontjában, 321. § (1) bekezdésében, 323. §-ában, 324. § (1), (2) és (4a) bekezdésében 

az „a bírósági végrehajtó” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” szöveg,
d) 323.  §-ában az  „a bírósági végrehajtásról szóló törvény” szövegrész helyébe az  „az adóhatóság által 

foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény” szöveg,
e) 324. § (2) bekezdésében a „pénzbírságot” szövegrészek helyébe a „rendbírságot” szöveg,
f ) 324. § (3) bekezdésében a „pénzbírságot” szövegrész helyébe a „rendbírságot” szöveg,
g) 324. § (3) bekezdésében a „pénzbírság” szövegrészek helyébe a „rendbírság” szöveg
lép.



8202 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 191. szám 

13. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

29. §  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
a) 8. § (1) bekezdés k) pontjában a „bűnügyi zárlatot rendeltek el a vagyonára, vagy vagyonelkobzást rendeltek 

el vele szemben” szövegrész helyébe a  „vagyonelkobzást rendeltek el vele szemben, vagy a  vagyonára 
a büntetőeljárásban zár alá vételt rendeltek el” szöveg,

b) 33.  § (1)  bekezdés j)  pontjában a „vagyonát bűnügyi zárlat alá vonták” szövegrész helyébe a „vagyonára 
a büntetőeljárásban zár alá vételt rendeltek el” szöveg,

c) 36.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a „vagyonát bűnügyi zárlat alá vették” szövegrész helyébe a „vagyonára 
a büntetőeljárásban zár alá vételt rendeltek el” szöveg

lép.

14. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

30. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 542.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  büntetőeljárásban meghozott határozattal megállapított, az  adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 
eljárásokról szóló törvényben meghatározott bűnügyi követelés – ideértve az  ilyen követelések biztosítására 
a  büntetőeljárásban elrendelt zár alá vételt is – végrehajtása esetén az  igénypert az  állam nevében a  követelés 
jogosultjaként eljárni jogosult ellen kell megindítani.”

31. §  A Pp. 542. § (3) bekezdésében a „bűnügyi zárlatot” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásban a zár alá vételt” szöveg 
lép.

15. Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény módosítása

32. §  Az Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Pvkit.) 6.  § (3) és (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti zárlatot a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyával szemben, a pénzügyi és 
vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozó befagyasztandó vagyonra kell elrendelni. A  zárlat végrehajtása 
az Avt. alapján az állami adó- és vámhatóság feladata.
(4) Az állami adó- és vámhatóság a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtásáról, illetve a végrehajtás 
befejezéséről három munkanapon belül értesíti a  hatóságot, a  bíróságot, továbbá az  adópolitikáért felelős 
minisztert.”

33. §  A Pvkit.
a) 1.  §-ában a  „bírósági végrehajtásról szóló törvény (a továbbiakban: Vht.)” szövegrész helyébe a  „bírósági 

végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) és az  adóhatóság által foganatosítandó 
végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.)” szöveg,

b) 12. § (6) bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „miniszternek, továbbá a zárlat feloldása esetén 
az állami adó- és vámhatóságnak” szöveg

lép.

16. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

34. §  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 327. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az  ingatlan zár alá vételére a  Btk. 75.  § (1)  bekezdésében meghatározott vagyonelkobzás biztosítása 
vagy kártérítésre, illetve pénz fizetésére irányuló polgári jogi igény biztosítása érdekében került sor, a  határozat 
rendelkező részében fel kell tüntetni a zár alá vétellel biztosítandó pénzkövetelés összegét is.”
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35. §  A Be. 632. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A vádlottat nem lehet kötelezni a megismételt eljárásban felmerült bűnügyi költség viselésére, kivéve, ha az az ő 
mulasztása folytán merült fel.”

36. §  A Be. 855. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1) és (2)  bekezdés alapján az  igazságügyért felelős miniszter kezelheti a  polgári jogi igénnyel, 
a  vagyonelkobzással, a  fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbüntetéssel és a  bűnügyi költséggel kapcsolatos 
adatokat, az  adatkérésre vonatkozó rendelkezések alapján a  bírósági végrehajtótól, illetve az  állami adó- és 
vámhatóságtól adatok szolgáltatását kérheti, továbbá a  bírósági végrehajtó a  polgári jogi igény, illetve az  állami 
adó- és vámhatóság a  vagyonelkobzás, a  fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbüntetés és a  bűnügyi költség 
végrehajtása érdekében a  kártalanítási eljárással kapcsolatos személyes adatokat megismerheti, illetve azokat 
kezelheti.”

37. §  A Be.
a) 101.  § (1)  bekezdésében a „bírósági végrehajtó” szövegrész helyébe a „bírósági végrehajtó, állami adó- és 

vámhatóság” szöveg,
b) 332. § (2) bekezdésében az „a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján értékesítették, az értékesítésből 

befolyt összegnek a  bírósági végrehajtásról szóló törvényben” szövegrész helyébe az „az adóhatóság által 
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény, vagy a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján 
értékesítették, az értékesítésből befolyt összegnek az ott” szöveg,

c) 820. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „a bírósági végrehajtó” szövegrész helyébe az „az állami adó- és 
vámhatóság” szöveg,

d) 820. § (3) bekezdésében az „a végrehajtót” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóságot” szöveg,
e) 821.  § (4)  bekezdésében az  „a bírósági végrehajtónak” szövegrész helyébe az  „az állami adó- és 

vámhatóságnak” szöveg,
f ) 855.  § (2)  bekezdésében a  „pénzbüntetést szabtak ki, vagyonelkobzást rendeltek el” szövegrész helyébe 

a  „vagyonelkobzást rendeltek el, fiatalkorúval szemben pénzbüntetést szabtak ki” szöveg, az  „a bírósági 
végrehajtót” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóságot” szöveg

lép.

38. §  Hatályát veszti a Be.
a) 403. § (1) bekezdésében az „Az ötvenezer forintot meghaladó bűnügyi költség esetében a halasztás, illetve 

a  részletfizetés a  bírósági végrehajtó által foganatosított foglalás után engedélyezhető, ha a  foglalási 
jegyzőkönyvet a végrehajtó az ügyészséghez beterjesztette. Az ötvenezer forintot meg nem haladó bűnügyi 
költség esetén az  ügyészség foglalási cselekmény bevárása nélkül, a  rendelkezésre álló adatok alapján 
legfeljebb két hónapi halasztást, illetve három hónapi részletfizetést engedélyezhet.” szövegrész,

b) 443.  § (1)  bekezdésében az  „Az ötvenezer forintot meghaladó rendbírság esetében a  halasztás, illetve 
a  részletfizetés a  bírósági végrehajtó által foganatosított foglalás után engedélyezhető, ha a  foglalási 
jegyzőkönyvet a végrehajtó a bírósághoz beterjesztette. Az ötvenezer forintot meg nem haladó rendbírság 
esetén az egyesbíró vagy a tanács elnöke foglalási cselekmény bevárása nélkül, a rendelkezésre álló adatok 
alapján legfeljebb két hónapi halasztást, illetve három hónapi részletfizetést engedélyezhet.” szövegrész,

c) 843. § (1) bekezdésében az „Az ötvenezer forintot meghaladó bűnügyi költség esetében a halasztás, illetve 
a  részletfizetés a  bírósági végrehajtó által foganatosított foglalás után engedélyezhető, ha a  foglalási 
jegyzőkönyvet a  végrehajtó a  bírósághoz beterjesztette. Az  ötvenezer forintot meg nem haladó bűnügyi 
költség esetén foglalási cselekmény bevárása nélkül, a  rendelkezésre álló adatok alapján legfeljebb két 
hónapi halasztás, illetve három hónapi részletfizetés engedélyezhető.” szövegrész.

17. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

39. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) a következő 74/A. §-sal egészül ki:
„74/A. § [Hatósági átvezetés]
(1) Az adózót megillető túlfizetés összegét az adóhatóság hivatalból elszámolhatja az általa nyilvántartott, az adózót 
terhelő tartozásra, ideértve az  adók módjára behajtandó köztartozást, az  adóhatóság által foganatosítandó 
végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 29.  § (1)  bekezdés 6. és 9–21.  pontja szerinti megkeresésen 
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alapuló pénzkövetelést, az általános közigazgatási rendtartás alapján behajtandó köztartozást és az önkormányzati 
adóhatóság megkeresésében közölt – önkormányzati adóhatóságot megillető – tartozást is.
(2) Az elhalálozás napját megelőző napon fennálló túlfizetés összegét az adóhatóság hivatalból számolja el az általa 
nyilvántartott, az adózót terhelő tartozásra.
(3) Az  e  §-ban foglalt elszámolás a  75.  §-ban meghatározott sorrend szerint történik, és arról az  adóhatóság 
az adózót végzéssel értesíti. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.”

40. §  Az Art. 76. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  állami adó- és vámhatóság az  általa felülvizsgált, az  adózót megillető költségvetési támogatást 
(visszaigénylést, visszatérítést), az általa nyilvántartott adó- és vámtartozás, adók módjára behajtandó köztartozás, 
az  általános közigazgatási rendtartás alapján behajtandó köztartozás, az  adóhatóság által foganatosítandó 
végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 29.  § (1)  bekezdés 6. és 9–21.  pontja szerinti megkeresésen 
alapuló pénzkövetelés és az  önkormányzati adóhatóság megkeresésében közölt – önkormányzati adóhatóságot 
megillető – tartozás összegéig visszatarthatja, és ezzel ennek erejéig a tartozás megfizetettnek minősül.”

41. §  Az Art. 275. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E  törvénynek a  törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló  
2019. évi LXXXI. törvénnyel megállapított 76.  § (2)  bekezdése az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló,  
2013. október 9-i  952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 113. cikkének a végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.”

42. §  Az Art.
a) 7. § 17. pontjában a „behajthatatlansága” szövegrész helyébe az „ideiglenesen eredménytelen végrehajtása” 

szöveg,
b) 76. § (4) és (6) bekezdésében az „(adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés)” szövegrész helyébe a „(visszaigénylés, 

visszatérítés)” szöveg
lép.

43. §  Hatályát veszti az Art.
a) 75.  §-ában az  „Az adóhatóság az  átvezetésekről az  adózót azok elvégzésével egyidejűleg értesíti.” és  

az „Az adók módjára behajtandó köztartozásra történő átvezetésről az  adóhatóság az  adózót végzéssel 
értesíti.” szövegrész,

b) 260. § (1) bekezdés b) pontja.

18. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

44. §  Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 122. § (3) bekezdése a következő 
m) ponttal egészül ki:
(Önálló fellebbezésnek van helye az első fokon hozott,)
„m) a hatósági átvezetésről rendelkező”
(végzés ellen.)

45. §  Az Air.
a) 122. § (3) bekezdés k) pontjában az „elrendelő, valamint” szövegrész helyébe az „elrendelő” szöveg,
b) 122. § (3) bekezdés l) pontjában a „rendelkező” szövegrész helyébe a „rendelkező, valamint” szöveg
lép.

19. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

46. §  Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 88.  § (3)  bekezdésében a „vagyonának egészére 
elrendelt bűnügyi zárlatnak” szövegrész helyébe a „vagyonára büntetőeljárásban elrendelt zár alá vételnek” szöveg 
lép.
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20. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 
módosítása

47. §  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 
13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően, az  állami adó- és vámhatóság által folytatott végrehajtási eljárásban behajtott 
összeget – a  végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek, és a  végrehajtási költségátalány 
elszámolását követően – elsőként a  büntetőeljárásban a  fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbüntetésre, 
a  vagyonelkobzásra, a  büntetőeljárásban a  jogi személlyel szemben kiszabott pénzbírságra – ideértve az  Európai 
Unió tagállamában büntetőeljárásban bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott pénzösszeget, jogi személlyel 
szemben kiszabott pénzbírságot vagy köz javára fizetendő jóvátételt és az  Európai Unió tagállamai közé nem 
tartozó államban vagy az  Európai Unió tagállamában büntetőeljárásban alkalmazott vagyonelkobzást –, ezt 
követően a  természetes személy jövedelemadójának előlegére, a  levont jövedelemadóra vagy a  kifizető által 
a természetes személytől levont járulékokra esedékességük sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások 
arányában kell elszámolni. A  még fennmaradó összeget elsőként az  Európai Uniót megillető hagyományos saját 
forrásból fennálló követelésre, ezt követően az  egyéb, az  állami adó- és vámhatóság alapfeladataihoz kötötten 
nyilvántartott tartozásokra az  esedékességük sorrendjében, azonos esedékesség esetén a  tartozások arányában, 
az ezt követően fennmaradt összeget pedig az elkülönített számlán nyilvántartott tartozásokra, több tartozás esetén 
a tartozások esedékességének sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások arányában kell elszámolni.”

48. §  Az Avt. 15. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a  végrehajtandó követelést egy másik követelés biztosítására büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel 
foganatosítása során lefoglalták és az  adós a  követelés összegének a  végrehajtási kényszer eredményeként 
befizetett összegek fogadására és kezelésére elkülönített számlára történt megfizetését az adóhatóságnál igazolja, 
az  adóhatóság az  igazolás adóhatósághoz történő megérkezésétől számított 3 munkanapon belül a  követelés 
végrehajtását a követelés összegének a beérkezéséig felfüggeszti.”

49. §  Az Avt. 11. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A végrehajtási eljárás megszüntetése, megszűnése
18. § (1) Végzéssel meg kell szüntetni a végrehajtási eljárást, ha
a) az adós a tartozását maradéktalanul megfizette,
b) a tartozást az adóhatóság teljes egészében behajtotta,
c) a tartozást az adóhatóság teljes egészében elengedte,
d) a tartozások végrehajtásához való jog a rá vonatkozó szabályok szerint elévült,
e) valamennyi adótartozás vonatkozásában a végrehajtáshoz való jog megszüntetésére került sor,
f ) a végrehajtható okirat visszavonásra vagy megsemmisítésre került,
g) megkeresésre folytatott végrehajtás esetén a behajtást kérő, illetve a behajtást kérő hatóság ezt kérte,
h) az  adós meghal, vagy jogutód nélkül megszűnik és a  végrehajtás a  XII. Fejezet alapján van folyamatban  
– ide nem értve a  büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel és a  vagyonelkobzás, valamint az  Európai Unió és  
az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés céljából folyamatban lévő 
végrehajtási eljárást –, vagy
i) törvény így rendelkezik.
(2) Megszűnik a végrehajtási eljárás, ha
a) az (1) bekezdés h) pontja szerinti esetet kivéve, az adós meghal, vagy
b) e törvény így rendelkezik.
(3) Az  adóhatóság végzéssel megszünteti a  végrehajtási eljárást, ha a  végrehajtandó követelést egy másik 
követelés biztosítására büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel foganatosítása során lefoglalták és a  lefoglalás 
eredményeként annak összegét az  adóhatóság a  végrehajtási kényszer eredményeként befizetett összegek 
fogadására és kezelésére elkülönített számlájára befizették.”

50. §  Az Avt. 13. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás
20. § (1) A végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóság az adós és – ha sor kerül kötelezésre – az adó megfizetésére 
kötelezett személy végrehajtható vagyona hiányában az adós tartozását, állami kezességvállalásból eredő, állammal 
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szemben fennálló tartozását – alakszerű döntés meghozatala nélkül – ideiglenesen eredménytelen végrehajtással 
érintett tartozásnak minősítheti és a tartozás végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog elévüléséig 
ezen a jogcímen tarthatja nyilván. Ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozásként tartható nyilván 
a végrehajtási eljárás során meg nem térülő tartozásrész is.
(2) Az  ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintettnek minősített tartozás esetén az  utolsó végrehajtási 
cselekménytől számított egy évig az  adós újabb tartozását az  adóhatóság az  (1)  bekezdés szerint kezeli, kivéve,  
ha az adóhatóság nyilvántartása vagy egyéb módon rendelkezésére álló adatok alapján az adósnak végrehajtás alá 
vonható vagyona vagy jövedelme keletkezik.
(3) Az  ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintettként nyilvántartott tartozásokat az  adóhatóság 
évente felülvizsgálja abból a  célból, hogy az  (1) és (2)  bekezdés szerinti tartozások nem váltak-e végrehajthatóvá. 
Végrehajtható vagyon vagy jövedelem hiányában a  felülvizsgálattól számított egy évig az  adós tartozását 
az  adóhatóság az  (1)  bekezdés szerint kezeli. Az  ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintettként 
nyilvántartott tartozást az  adóhatóság ismét végrehajthatónak minősíti, ha a  végrehajtáshoz való jog elévülési 
idején belül a tartozás végrehajthatóvá válik.
21.  § A  végrehajtási eljárást lefolytató állami adó- és vámhatóság a  10 ezer forintot meghaladó, de a  központi 
költségvetésről szóló törvényben megállapított értékhatárt meg nem haladó, kis összegű követelés esetében  
– az  Európai Uniót megillető hagyományos saját forrásból fennálló követelés, a  pénzösszegben kifejezett 
vagyonelkobzás és a  jogi személlyel szemben a  büntetőeljárásban kiszabott pénzbírság kivételével – kizárólag 
hatósági átutalási megbízást és jövedelem-letiltást foganatosít a  behajtás érdekében. Ezek eredménytelensége 
esetén a  tartozást – alakszerű döntés meghozatala nélkül – ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett 
tartozásnak minősítheti és a  tartozás végrehajthatóvá válásáig, illetve a  végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen 
a jogcímen tarthatja nyilván.”

51. §  Az Avt. 28. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  adós a  büntetőeljárásról szóló törvény szerint élhet jogorvoslattal a  végrehajtási eljárást kezdeményező 
megkeresés alapjául szolgáló büntetőeljárásban hozott határozat ellen.”

52. §  Az Avt. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A végrehajtási eljárásban végrehajtható okirat:
1. a fizetési kötelezettséget megállapító, véglegessé vált hatósági döntés,
2. önadózás esetén a fizetendő adót, adóelőleget, adóelőleg-kiegészítést tartalmazó bevallás,
3. az adózóval közölt adóhatósági adómegállapítás,
4. az  állami adó- és vámhatóság javára fizetési kötelezettséget megállapító jogerős bírósági határozat, bíróság 
által jogerősen jóváhagyott egyezség, továbbá a bírósági eljárási illetéket megállapító bírósági határozat, valamint 
a bírósági eljárási illeték tárgyában küldött bírósági megkeresés és értesítés,
5. az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget tartalmazó bejelentés,
6. a  büntetőeljárásban a  fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbüntetésről, a  vagyonelkobzásról, az  elektronikus 
adat végleges hozzáférhetetlenné tételéről, valamint a  büntetőeljárásban a  jogi személlyel szemben kiszabott 
pénzbírságról szóló végrehajtható határozat – ideértve az  Európai Unió tagállamában büntetőeljárásban 
bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott pénzösszeg, jogi személlyel szemben kiszabott pénzbírság vagy köz 
javára fizetendő jóvátétel és az Európai Unió tagállamai közé nem tartozó államban (a továbbiakban: külföldi állam) 
vagy az  Európai Unió tagállamában büntetőeljárásban alkalmazott vagyonelkobzás végrehajtásának átvételéről 
szóló határozatot is – (a továbbiakban együtt: bűnügyi követelés) esetén a behajtást kérő megkeresése,
7. az  általános közigazgatási rendtartáson alapuló végrehajtás esetén a  behajtást kérő hatóság megkeresésének 
mellékletét képező, annak alapjául szolgáló döntés – ide értve a meghatározott cselekmény végrehajtását is –,
8. az adók módjára behajtandó köztartozás esetén a behajtást kérő megkeresése,
9. a  bíróság pénzbírságról, teljesítési bírságról, rendbírságról – kivéve, ha a  végrehajtási eljárásban kiszabott 
rendbírság behajtását a  Vht. 45/A.  § (5)  bekezdése alapján az  önálló bírósági végrehajtó végzi – szóló értesítése 
esetén a behajtást kérő megkeresése,
10. a büntetőeljárásról szóló törvény alapján
a) elrendelt elővezetés költségének,
b) az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság által kiszabott rendbírságnak,
c) a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság által a bűnügyi költségnek
a megállapításáról szóló értesítés esetén a behajtást kérő megkeresése,
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11. a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló  
2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) alapján
a) elrendelt elővezetés költségének,
b) az  elítélt vagy a  kényszergyógykezelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyészség vagy 
végrehajtásért felelős szerv elé állítása költségének, továbbá
c) az  elítélt vagy az  egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére és költségére történő előállítás során felmerült 
költségnek
a megállapításáról szóló értesítés esetén a behajtást kérő megkeresése,
12. fegyelmi eljárásban a  végrehajtóval, végrehajtó-helyettessel és végrehajtójelölttel szemben kiszabott 
pénzbírságról szóló értesítés esetén a behajtást kérő megkeresése,
13. az  alapos kifogás esetén a  végrehajtót az  állam felé terhelő befizetési kötelezettségről szóló értesítés esetén 
a behajtást kérő megkeresése,
14. a bírósági gazdasági hivatalnak a közjegyző által kiszabott pénzbírságról szóló értesítése esetén a behajtást kérő 
megkeresése,
15. a  pártfogó felügyelői szolgálat által a  közvetítői eljárásban megállapított, az  állam által előlegezett és 
visszatérítendő költségről szóló értesítés esetén a behajtást kérő megkeresése,
16. a büntetőeljárásban a zár alá vétel elrendeléséről, az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételéről, 
illetve visszaállításáról, valamint az  elektronikus adat megőrzésére kötelezésről szóló határozat esetén a  behajtást 
kérő megkeresése,
17. az  Európai Unió és az  Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedés végrehajtására zárlatot elrendelő végzés esetén a behajtást kérő megkeresése,
18. a polgári ügyben az állam által előlegezett költséget tartalmazó megkeresés,
19. a bíróság által előlegezett gyermektartásdíjat tartalmazó megkeresés,
20. a bíróságot, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, az Országos Bírósági Hivatalt, a minisztériumot, az igazságügyi 
szakértői intézményt vagy az államot egyéb jogcímen megillető igazságügyi követelést tartalmazó megkeresés,
21. a büntetés-végrehajtási szervezetet a fogvatartottal – illetve a volt fogvatartottal – szemben megillető követelést 
tartalmazó megkeresés,
22. a termékdíjátalány fizetésére jogosult mezőgazdasági termelő termékdíj kötelezettségét tartalmazó bejelentés, és
23. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 7. § (1) bekezdése 
szerinti bejelentés, a 7. § (5) bekezdése szerinti változás bejelentés és a 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentés.”

53. §  Az Avt. 58. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adóhatóság a lefoglalt ingóság értékesítése iránt a foglalást, illetve a vízi, légi jármű lajstromának, valamint 
az  egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dologként jogszabályban meghatározott vagyontárgy 
foglalása esetén a  zálogjogi nyilvántartás adatainak beszerzését követő 30 nap eltelte után, 8 napon belül 
intézkedik. Ha az  ingóság a  közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti 
közfoglalkoztatási program keretében beszerzett és használt ingóság, akkor a  becsértékének megállapítása iránt 
csak a támogatási időszak befejezése után lehet intézkedni.”

54. §  Az Avt. 59. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti közfoglalkoztatási 
programban használt ingatlan becsértékének megállapítása iránt csak a  támogatási időszak befejezése után lehet 
intézkedni.
(6) Az  ingatlan elkobzása, nem pénzösszegre irányuló vagyonelkobzás vagy ilyen polgári jogi igény biztosítására 
büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel tényével terhelt ingatlan értékesítése iránt a büntetőeljárásban elrendelt 
zár alá vétel tényének törlését követően lehet intézkedni.
(7) Ha az  ingatlan olyan, a  büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel tényével terhelt, amelyet a  jogi személlyel 
szemben kiszabható pénzbírság, pénzfizetésre irányuló vagyonelkobzás vagy ilyen polgári jogi igény biztosítására 
rendeltek el, és annak bejegyzésére a  végrehajtási jogot követően került sor, az  ingatlan értékesítése iránt lehet 
intézkedni.
(8) Ha az  ingatlan olyan, a  büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel tényével terhelt, amelyet a  jogi személlyel 
szemben kiszabható pénzbírság, pénzfizetésre irányuló vagyonelkobzás vagy ilyen polgári jogi igény biztosítására 
rendeltek el, és annak bejegyzésére a  végrehajtási jogot megelőzően került sor, az  ingatlan értékesítése iránt 
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kizárólag abban az  esetben lehet intézkedni, ha a  végrehajtási jog, a  büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel 
jogcíme szerinti követelések és a végrehajtási költségek várhatóan megtérülnek.”

55. §  Az Avt. 82. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35.  § (7)  bekezdése szerinti 
esetben a  mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésére az  adóhatóság az  általa foganatosított végrehajtási 
eljárás során a Vht., az  ingatlan folyamatos árverezése iránti hirdetményre vonatkozó szabályai szerint teszi közzé 
az  árverési hirdetményt. Ha vételi ajánlat érkezik a  megkereséssel érintett ingatlanra, az  adóhatóság az  árverés 
lefolytatása érdekében ismételten megkeresi a  mezőgazdasági igazgatási szervet. Földek esetén az  ingatlan 
folyamatos árverezése iránti hirdetmény közzétételét követően az  ingatlanra írásban az  árverést lebonyolító 
adóhatóságnál tehető vételi ajánlat.”

56. §  Az Avt. 49. alcíme a következő 97/A. §-sal egészül ki:
„97/A.  § A  biztosítási intézkedés végrehajtására irányuló eljárást nem lehet foganatosítani vagy azt meg kell 
szüntetni, ha a biztosítási intézkedés tárgyára a büntetőeljárásban zár alá vételt vagy lefoglalást rendeltek el.”

57. §  Az Avt. 122. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  állami adó- és vámhatóság az  elvégzendő cselekmény pontos meghatározása, valamint közreműködő 
szervezet kirendelése érdekében, valamint az eljárás minden szakaszában igénybe veheti a behajtást kérő hatóság  
– különösen személyes megjelenéssel vagy soron kívüli adatszolgáltatással megvalósuló – 
közreműködését. A  behajtást kérő hatóság köteles az  állami adó- és vámhatóság felhívásában foglaltaknak  
– költség felszámítása nélkül – eleget tenni.
(8) Az  állami adó- és vámhatóság az  elvégzendő cselekmény pontos meghatározása, valamint közreműködő 
szervezet kirendelése, illetve a  szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítése érdekében szakértőt vehet 
igénybe, ha a (7) bekezdésben foglalt eljárás nem vezetett vagy aránytalanul hosszú idő múlva vezetne eredményre. 
A szakértő költségét a behajtást kérő hatóság előlegezi.”

58. §  Az Avt. 123. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha a  közreműködő szervezetek névjegyzékében nem található a  meghatározott cselekmény elvégzéséhez 
szükséges szakértelemmel rendelkező közreműködő szervezet, az állami adó- és vámhatóság bírósági vagy hatósági 
nyilvántartásból hív fel ajánlattételre legalább három olyan gazdálkodó szervezetet, amely a  meghatározott 
cselekmény elvégzésére alkalmas. Az  állami adó- és vámhatóság az  adós számára a  legkisebb költség 
felszámításával járó gazdálkodó szervezetet rendelheti ki.”

59. §  Az Avt. 123/B. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a  kiürítendő építményben lévő ingóságok értéke nem éri el a  tárolás várható költségét, a  végrehajtó 
az  ingóságokat az adós veszélyére az  ingatlan területén is elhelyezheti. Az adós az  ingóságokat az eljárás bármely 
szakaszában elszállíthatja.
(9) Ha a végrehajtható okirat vagy a végrehajtó által a helyszínen felvett jegyzőkönyv tartalmából megállapítható, 
hogy a kiürítendő építmény élet- vagy balesetveszélyes, a benne lévő ingóságok elhelyezése iránt az állami adó- és 
vámhatóság nem intézkedik.
(10) Az (1) bekezdés szerinti határidő elteltét követően, ha az építményben már nem tartózkodik személy, az állami 
adó- és vámhatóság a meghatározott cselekményt az adós veszélyére elvégzi vagy elvégezteti.”

60. §  Az Avt. 57/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„57/A. A  29.  § (1)  bekezdés 6. és 9–21.  pontja szerinti megkeresésen alapuló pénzkövetelések 
végrehajtásának szabályai
125/A.  § (1) A  29.  § (1)  bekezdés 6. és 9–21.  pontja szerinti megkeresésen alapuló pénzkövetelések végrehajtását 
az  állami adó- és vámhatóság az  53. alcím szabályai szerint foganatosítja azzal, hogy a  megkeresés időpontjára, 
a tartozás összegére vonatkozó előírás és a hatásköri szabályozás nem alkalmazható.
(2) A  29.  § (1)  bekezdés 6. és 9–21.  pontja szerinti megkereséshez a  behajtást kérő csatolja a  végrehajtható 
határozatot vagy jogszabályban meghatározottak szerint a  határozat záradékkal ellátott rendelkező részét, 
határozat hiányában a fizetési kötelezettséget megalapozó közokiratot.
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(3) A  végrehajtási eljárás elrendelését követően benyújtott fizetési kedvezmény iránti kérelem elbírálása során 
– a  (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az állami adó- és vámhatóság a 109. § alapján jár el azzal, hogy a  tartozás 
mérséklésének nincs helye.
(4) A  végrehajtási eljárás elrendelését követően fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbüntetés, a  bűnügyi költség, 
valamint a büntetőeljárásban a bíróság által kiszabott rendbírság vonatkozásában benyújtott fizetési kedvezmény 
iránti kérelem elbírálása során az állami adó- és vámhatóság a 110. § alapján jár el.
(5) A  29.  § (1)  bekezdés 6. és 9–21.  pontja szerinti megkeresésen alapuló pénzkövetelések végrehajtása során  
– a  (8)  bekezdésben meghatározott kivétellel – az  állami adó- és vámhatóság a  108.  §-ban foglaltaktól eltérően 
a pénzköveteléseket ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozásként nyilvántarthatja.
(6) A  29.  § (1)  bekezdés 6. és 9–21.  pontja szerinti megkeresésen alapuló pénzkövetelések végrehajtása során 
felmerült ki nem egyenlített költségeket az állami adó- és vámhatóság állapítja meg és viseli.
(7) A 29. § (1) bekezdés 6. és 9–21. pontja szerinti megkeresésen alapuló pénzkövetelések végrehajtásához való jog 
a végrehajtandó követeléssel együtt évül el, a végrehajtáshoz való jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény 
megszakítja.
(8) Ha a  fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbüntetés behajtása eredménytelen, az  állami adó- és vámhatóság 
a végrehajtási eljárást megszünteti.
(9) Ha a  jogi személlyel szemben a  büntetőeljárásban kiszabott pénzbírság vagy vagyonelkobzás ideiglenesen 
eredménytelen végrehajtása állapítható meg, az  állami adó- és vámhatóság a  követelést az  állam nevében 
felszámolási eljárás kezdeményezésével, vagy a  folyamatban lévő csőd-, felszámolási, végelszámolási, 
kényszertörlési, adósságrendezési eljárásban hitelezői igényként érvényesíti.”

61. §  Az Avt. 57/B. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„57/B. A 29. § (1) bekezdés 6. és 9–21. pontja szerinti megkeresésen alapuló meghatározott cselekmények 
végrehajtásának szabályai
125/B.  § (1) A  29.  § (1)  bekezdés 6. és 9–21.  pontja szerinti megkeresésen alapuló meghatározott cselekmény 
végrehajtását az állami adó- és vámhatóság az  I–XI. Fejezet rendelkezései szerint, a  jelen alcímben meghatározott 
eltérésekkel foganatosítja.
(2) A  29.  § (1)  bekezdés 6. és 9–21.  pontja szerinti megkereséshez a  behajtást kérő csatolja a  végrehajtható 
határozatot vagy jogszabályban meghatározottak szerint a  határozat záradékkal ellátott rendelkező részét, 
határozat hiányában a kötelezettséget megalapozó közokiratot.
(3) A  29.  § (1)  bekezdés 6. és 9–21.  pontja szerinti megkeresésen alapuló meghatározott cselekmények 
végrehajtására a 125/A. § (6)–(7) bekezdése alkalmazandó.
(4) A  büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel és a  nem pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzás, valamint 
az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés esetén 
fedezetcsere nem engedélyezhető.
125/C.  § (1) A  pénzösszegben elrendelt vagyonelkobzás végrehajtása során az  állami adó- és vámhatóság 
az adós vagyontárgyait a pénzkövetelés végrehajtásának szabályai szerint, a  jelen §-ban foglalt eltérésekkel vonja 
végrehajtás alá.
(2) Az  adós meghatározott vagyontárgyára – így különösen az  adós ingóságára, az  adóst megillető, pénzforgalmi 
szolgáltatónál kezelt összegre, elektronikus pénzre, dematerializált értékpapírra – nem pénzösszegben elrendelt 
vagyonelkobzás végrehajtása során az  állami adó- és vámhatóság az  ingóságot – a  mentesség szabályaitól 
függetlenül – haladéktalanul lefoglalja és intézkedik az  ingóság elszállítása iránt, a  pénzösszeget, az  elektronikus 
pénzt és a  dematerializált értékpapírt teljes összegben végrehajtás alá vonja. Ha az  elszállítás akadályba ütközik, 
a zár alá vétel szabályait kell alkalmazni.
(3) Ha a  pénzösszegben elrendelt vagyonelkobzás végrehajtása során az  állami adó- és vámhatóság megállapítja, 
hogy a vagyonhoz ingóság, adóst megillető pénzösszeg is tartozik, az adós valamennyi ingóságát – ide nem értve 
a  végrehajtás alól mentes és a  96.  § (6)  bekezdésében szereplő vagyontárgyakat – haladéktalanul lefoglalja, és 
intézkedik a  lefoglalt ingóságok elszállítása iránt. Ha az  elszállítás akadályba ütközik, a  zár alá vétel szabályait kell 
alkalmazni. Zár alá kell venni azt a dolgot is, amelyre nézve már korábban igénypert indítottak.
(4) Ingatlanra kimondott vagyonelkobzás esetén, továbbá ha a  pénzösszegben elrendelt vagyonelkobzás 
végrehajtása során megállapították, hogy a  vagyonhoz ingatlan is tartozik az  állami adó- és vámhatóság 
haladéktalanul megkeresi az  ingatlanügyi hatóságot, hogy az  ingatlanra az  állam tulajdonjogát jegyezze 
be. Az  ingatlanra kimondott vagyonelkobzás esetén a  megkeresésben az  állam tulajdonosi jogait gyakorló 
szervezetként a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t (a továbbiakban: MNV Zrt.) kell megjelölni és egyúttal 
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értesíteni. Ha pénzösszegben elrendelt vagyonelkobzás végrehajtása során ingatlanra vezetnek végrehajtást, 
a  végrehajtási jog bejegyzése iránti megkeresésben behajtandó követelésként a  pénzösszegben elrendelt 
vagyonelkobzást a pénzösszeg megjelölésével, végrehajtást kérőként pedig az államot kell megjelölni.
(5) A  (4)  bekezdés szerint kell eljárni akkor is, ha a  másik tagállamban vagy külföldi államban elrendelt 
vagyonelkobzásra vonatkozó határozat végrehajtása nemzeti kulturális örökséghez tartozó ingatlanra történik.
(6) Ha a  vagyonelkobzás végrehajtása nem vezetett eredményre végrehajtás alá vonható vagyontárgy vagy 
a  lefoglalt vagyontárgy sikertelen értékesítése miatt, az  állami adó- és vámhatóság értesíti az  ügyészséget 
a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti vagyonelvonásra irányuló eljárás lefolytatása érdekében.
125/D.  § (1) Ha a  másik tagállamban vagy külföldi államban a  vagyonelkobzást ingatlanra rendelték el, és azt 
a  magyar bíróság nem pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzásként rendelte el, és a  másik tagállammal vagy 
külföldi állammal kötött nemzetközi szerződés nem zárja ki a  vagyonelkobzásból származó állami bevétel 
megosztását, a vagyonelkobzást a (2)–(8) bekezdés szerint kell végrehajtani.
(2) Az  állami adó- és vámhatóság a  pénzkövetelés behajtására irányadó szabályok szerint intézkedik az  ingatlan 
lefoglalása iránt, egyúttal megállapítja az ingatlan becsértékét. A végrehajtási jog bejegyzése iránti megkeresésben 
behajtandó követelésként a  vagyonelkobzást, végrehajtást kérőként pedig az  államot kell megjelölni, amelynek 
nevében az MNV Zrt. jár el.
(3) Az  állami adó- és vámhatóság a  becsértéket közli az  MNV Zrt.-vel, és nyilatkozattételre hívja fel arról, hogy 
a  vagyonelkobzás végrehajtásának keretében az  ingatlan tulajdonjogára vagy az  értékesítéséből befolyt vételárra 
tart igényt az állam.
(4) Ha az  állam az  ingatlan tulajdonjogára tart igényt, az  állami adó- és vámhatóság a  becsérték megállapításáról 
szóló döntés véglegessé válását követően a  125/C.  § (4)  bekezdés szabályainak alkalmazásával intézkedik 
a tulajdonjog bejegyzése iránt.
(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott esetben,
a) a  másik tagállamban elrendelt vagyonelkobzás esetében az  ingatlan becsértéke a  tízezer eurónak megfelelő 
forintösszeget meghaladja, vagy
b) a  külföldi államban elrendelt vagyonelkobzás esetében az  ingatlan becsértéke a  tízezer eurónak megfelelő 
forintösszeget meghaladja, és az összeg 50%-a a külföldi államot illeti
az állami adó- és vámhatóság felhívja az  MNV Zrt.-t a  végrehajtási költségek és a  becsérték 50%-ának az  ilyen 
jogcímen előírt kötelezettségekre befizetett összegek fogadására és kezelésére elkülönített számlára történő 
befizetésére.
(6) Ha a  külföldi államban elrendelt vagyonelkobzás végrehajtásából befolyt, a  végrehajtási költségek fejében 
behajtott összegek levonása után fennmaradó összeg megosztására a  magyar állam és a  külföldi állam 
eseti megállapodást kötött, az  eseti megállapodásban foglalt összeget kell befizetni a  végrehajtási kényszer 
eredményeként befizetett összegek fogadására és kezelésére elkülönített számlára.
(7) Az  (5)  bekezdés, vagy a  (6)  bekezdés szerinti összeg beérkezését követően az  állami adó- és vámhatóság 
intézkedik a tagállam, illetve a külföldi állam részére való átutalása iránt.
(8) Ha az  állam az  ingatlan értékesítéséből befolyt vételárra tart igényt, az  állami adó- és vámhatóság 
a  pénzkövetelés behajtásának szabályai szerint folytatja az  eljárást; és a  végrehajtási költségek, valamint 
a jelzálogjoggal biztosított követelések kielégítése után fennmaradó pénzösszeg illeti meg az államot.
125/E.  § (1) A  büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel végrehajtása során az  állami adó- és vámhatóság 
a  X. fejezetben foglaltak szerint jár el az  e  §-ban meghatározott eltérésekkel, azzal, hogy az  intézkedéseket 
haladéktalanul kell megtennie.
(2) A büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel végrehajtása során jövedelem-letiltásnak helye nincs.
(3) A büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel foganatosításakor fel kell hívni az adóst, hogy nem hozhat a zár alá 
vétel foganatosításával és céljával ellentétes döntést.
(4) Ha a  büntetőeljárásban az  ingatlan zár alá vételére pénzfizetésre irányuló vagyonelkobzás vagy ilyen polgári 
jogi igény biztosítása érdekében került sor, az állami adó- és vámhatóság a bejegyzési kérelemben a biztosítandó 
pénzösszeget is feltünteti.
(5) A  büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel bejegyzéséről szóló ingatlan-nyilvántartási határozat kézhezvétele 
után az állami adó- és vámhatóság az ingatlant zárgondnok kezelésébe adja, ha
a) az adós az ingatlan kezelésében hosszabb távollét miatt vagy más okból akadályozva van, vagy meghalt,
b) a  behajtást kérő zárgondnok kirendelését kérte, és ez  az ügy körülményeire tekintettel az  állami adó- és 
vámhatóság szerint indokolt, vagy
c) törvény így rendelkezik.
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(6) Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétele esetén, a  zárgondnok 
személyére történő javaslattétel érdekében nyilatkozattételre kell felhívni a  föld fekvése szerint illetékes járási 
hivatalt. Zárgondnoknak elsősorban a járási hivatal által javasolt személyt vagy szervet kell kirendelni.
(7) Ha a büntetőeljárásban elrendelt zár alá vételt ingatlanra rendelték el az  ingatlan zárgondnokául az MNV Zrt.-t 
kell kirendelni.
(8) A  zárgondnokot a  kirendelő végzésben tájékoztatni kell arról, hogy köteles az  ingatlant a  rendes gazdálkodás 
szerint kezelni, gazdálkodásáról és az ingatlan jövedelméről az állami adó- és vámhatóságnak elszámolni, valamint 
az ingatlan tiszta jövedelmét az ilyen jogcímen előírt kötelezettségekre befizetett összegek fogadására és kezelésére 
elkülönített számlára befizetni.
(9) A  bíróság vagy az  ügyészség büntetőeljárásban zár alá vett vagyon megváltásának elfogadásáról rendelkező, 
végrehajthatóvá vált határozatának kézhezvételét követően az  állami adó- és vámhatóság felhívja az  adóst 
a megváltás összegének megfizetésére. A megváltás összegének megfizetése esetén az állami adó- és vámhatóság 
erről haladéktalanul tájékoztatja a megváltásról rendelkező bíróságot vagy ügyészséget.
(10) Az  állami adó- és vámhatóság a  büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel feloldásáról rendelkező, a  bíróság 
jogerős vagy véglegessé vált, illetve az ügyészség vagy a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható 
határozatának kézhezvétele után haladéktalanul intézkedik a büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel törlése iránt.
125/F. § (1) Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés 
végrehajtása során az  állami adó- és vámhatóság a  vagyonelkobzás biztosítására elrendelt büntetőeljárásban 
elrendelt zár alá vétel szabályai szerint jár el azzal, hogy jövedelem-letiltásnak is helye van, valamint 
a  zárgondnoknak az  adós jogi személy vagyonából származó jövedelmet – a  felmerült költségek levonása után –  
az adós pénzforgalmi számláján kell elhelyeznie.
(2) A  zárlat feloldásának a  bíróság által engedélyezett mentesítésről vagy a  végrehajtás megszüntetéséről szóló 
határozata alapján van helye.
125/G. § (1) Az elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása során az állami 
adó- és vámhatóság jár el.
(2) A  végrehajtó az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételéről, illetve visszaállításáról szóló 
határozatot a  helyszínen adja át az  adósnak, egyúttal felhívja az  adóst, hogy az  abban foglalt kötelezettségét 
azonnal teljesítse. Ha az azonnali teljesítés feltételei nem állnak fenn, a végrehajtó legkésőbb a kézbesítést követő 
munkanapon ellenőrzi a helyszínen a teljesítést. Ha az adós, illetve képviselője nincs jelen, a végrehajtó az okiratot 
a jegyzőkönyv másolatával együtt kézbesíti az adósnak, illetve képviselőjének.
(3) Ha a végrehajtó az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a kötelezett nem teljesítette a kötelezettséget, erről 
haladéktalanul – a  teljesítési határidő lejártának napját is tartalmazó – jegyzőkönyvet készít, és azt legkésőbb 
a  jegyzőkönyv készítésének napját követő munkanapon beterjeszti a  végrehajtást kérő bírósághoz rendbírság 
kiszabása céljából.
(4) Ha az  adós a  kötelezettség teljesítéséről a  (3)  bekezdésben foglaltakat követően értesíti az  állami adó- és 
vámhatóságot, a  végrehajtó az  értesítés átvételét követő öt munkanapon belül ismételten – szükség esetén 
a  helyszínen – ellenőrzi a  teljesítést, melynek eredményéről haladéktalanul tájékoztatja a  végrehajtást kérő 
bíróságot.
(5) Az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása során a  végrehajtó az  elektronikus 
adat végleges hozzáférhetetlenné tételéről szóló – a  bíróság önkéntes teljesítésre történő felhívását tartalmazó –  
határozatot a helyszínen adja át az adósnak, és ellenőrzi a kötelezett azonnali teljesítését a helyszínen; a végrehajtó 
legkésőbb a kézbesítést követő munkanapon ellenőrzi a helyszínen a teljesítést, amennyiben az azonnali teljesítés 
feltételei nem állnak fenn.
(6) Ha a  végrehajtó az  ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a  kötelezett nem teljesítette a  meghatározott 
cselekményt, erről nyomban a  teljesítési határidő lejártának napját is tartalmazó jegyzőkönyvet készít és azt 
legkésőbb a  jegyzőkönyv készítésének napját követő munkanapon a  megállapított rendbírság kiszabása céljából 
beterjeszti a végrehajtást kérő bírósághoz.
(7) A  végrehajtó a  rendbírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő öt munkanapon belül ismételten  
– szükség esetén a helyszínen – ellenőrzi a kötelezett teljesítését.
(8) Ha a végrehajtó az ismételt ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a kötelezett nem teljesítette a meghatározott 
cselekményt a (6)–(7) bekezdés megfelelő, a teljesítés megtörténtéig ismételt alkalmazásával jár el.
(9) A végrehajtás megszűnik a megkeresés állami adó- és vámhatósághoz érkezésétől számított három év elteltével.
(10) Az  elektronikus adat ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása során adós alatt 
a tárhelyszolgáltatót kell érteni.”
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62. §  Az Avt. XII. Fejezete a következő 57/C. alcímmel egészül ki:
„57/C. A 29. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti pénzkövetelés végrehajtásának szabályai
125/H.  § (1) A  29.  § (1)  bekezdés 4.  pontja szerinti pénzkövetelés végrehajtását az  állami adó- és vámhatóság  
az I–XI. Fejezet rendelkezései szerint, a jelen alcímben meghatározott eltérésekkel foganatosítja.
(2) E  kötelezettségek végrehajtása során az  adóhatóság késedelmi pótlékot számít fel, azokkal összefüggésben 
felszámolási eljárást kezdeményez, a  folyamatban lévő csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, 
adósságrendezési eljárásban e  kötelezettségeket hitelezői igényként bejelenti, gyakorolja a  hitelezőket megillető 
jogokat, megfizeti a  nyilvántartásba-vételi díjat, a  követeléseket ideiglenesen eredménytelen végrehajtással 
érintett tartozásként nyilvántarthatja, a  végrehajtásukhoz való jog elévülését megállapítja, a  végrehajtási eljárás 
megindítását követően benyújtott fizetési kedvezményi kérelmeket elbírálja azzal, hogy ennek során kérelemre 
a tartozást is mérsékelheti.
(3) A  (2)  bekezdésben foglalt késedelmi pótlékot az  állami adó- és vámhatóság a  végrehajtás megindításának 
napjától a behajtás napjáig számítja fel. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet.
(4) Nem kell késedelmi pótlékot fizetni arra az  időszakra, amelyre az adós a késedelmét igazolta. Igazolásnak csak 
akkor van helye, ha a késedelmet elháríthatatlan külső ok idézte elő.
(5) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
kétszeresének 365-öd része.
(6) Az állami adó- és vámhatóság az 5 ezer forintot el nem érő késedelmi pótlékot nem írja elő.”

63. § (1) Az Avt. 131/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés szerinti, 2020. január 31-éig átadandó ügyekben szünetel a végrehajtási eljárás a végrehajtási 
ügy állami adó- és vámhatósághoz történt beérkezésétől számított 30 napig.”

 (2) Az Avt. 131/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  végrehajtást kezdeményező törvényszék a  (2)  bekezdés szerinti, az  államot közvetlenül megillető,  
200 ezer forintot el nem érő, 2019. december 31. napján fennálló követeléssel érintett, valamint az  államot 
közvetlenül megillető 2010. január 1. napja előtt indult törvényszéki végrehajtási ügyeket az  állami adó- és 
vámhatóságnak nem adja át.”

 (3) Az Avt. 131/A. §-a a következő (9)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  (2)  bekezdés szerinti ügyekben a  zár alá vett vagy bírósági letétbe helyezett ingó dolgot is át kell adni és 
a végrehajtói letéti számlán kezelt összeget is át kell utalni az állami adó- és vámhatóság részére.
(10) A  bűnügyi követelés, a  büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétellel, valamint az  Európai Unió és az  ENSZ 
Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintett ügyek esetén a (2) bekezdés 
szerinti ügyekre a (7)–(8) bekezdése nem alkalmazható, kivéve, ha a fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbüntetés 
behajthatatlan.”

64. §  Az Avt. 60. alcíme a következő 131/D. §-sal egészül ki:
„131/D.  § E  törvénynek a  törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló  
2019. évi LXXXI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.3.) megállapított 82.  § (8)  bekezdését a  Módtv.3. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell a még ki nem tűzött árverésekre.”

65. §  Az Avt. XIII. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„61/A. Az Európai Unió jogának való megfelelés
132/A. § E törvény
a) a  kölcsönös elismerés elvének a  pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló 2005. február 24-i 2005/214/IB 
tanácsi kerethatározatnak,
b) a  bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az  abból származó jövedelemnek az  Európai Unión belüli 
befagyasztásáról és elkobzásáról szóló 2014. április 3-i 2014/42/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a  büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló 2014. április 3-i 2014/41/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

66. §  Az Avt.
a) 7. § (1) bekezdés 3. pontjában a „29. § (1) bekezdés i)–u) pontjában” szövegrész helyébe a „29. § (1) bekezdés  

6. és 9–21. pontjában” szöveg,
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b) 17.  §-ában a „foganatosíthat.” szövegrész helyébe a „foganatosíthat, továbbá a  már foganatosított hatósági 
átutalási megbízás vagy jövedelem-letiltás esetén megfelelően alkalmazza a  16.  § (2) és (3)  bekezdését.” 
szöveg,

c) 19.  § (5)  bekezdésében az „adós vagyonának egészére elrendelt bűnügyi zárlatnak, továbbá” szövegrész 
helyébe az  „adós vagyonára a  büntetőeljárásban elrendelt lefoglalásnak vagy zár alá vételnek, továbbá” 
szöveg,

d) 30.  § (2)  bekezdésében a „követelés tekintetében – az  átvezetésen kívül” szövegrész helyébe a „követelés, 
a  fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbüntetés, a  jogi személlyel szemben büntetőeljárásban kiszabott 
pénzbírság és a pénzösszegben kifejezett vagyonelkobzás tekintetében –” szöveg,

e) 57.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az  „igényli,” szövegész helyébe az  „igényli és nincs mód zárgondnok 
kirendelésére,” szöveg,

f ) 57. § (3) bekezdés c) pontjában az „állatot,” szövegrész helyébe az „állatot és” szöveg,
g) 89.  § (8)  bekezdésben a  „módon meg nem fizeti.” szövegrész helyébe a  „módon meg nem fizeti, annak 

elmaradása esetén a  vételár vagy a  vételár-különbözet teljes összegének behajtásáig, vagy ezen összegek 
végrehajtásához való jog elévüléséig.” szöveg,

h) 90.  § (4)  bekezdésében a  „vagy megsemmisítheti.” szövegrész helyébe a  „vagy annak karitatív célú 
felhasználása, ennek hiányában megsemmisítése iránt intézkedhet.” szöveg,

i) 106.  § (1)  bekezdésében a „vagy az  e  célra rendszeresített elektronikus űrlapon a  hatáskörrel” szövegrész 
helyébe a „vagy az állami adó- és vámhatóság által kialakított elektronikus úton a hatáskörrel” szöveg,

j) 106.  § (6)  bekezdésében az „Az adóhatóság behajtási” szövegrész helyébe az „Az adóhatóság a  behajtási” 
szöveg,

k) 108.  §-ban és 119.  § (3)  bekezdésében a  „behajthatatlanként” szövegrész helyébe az  „ideiglenesen 
eredménytelen végrehajtással érintett tartozásként” szöveg,

l) 119.  § (3)  bekezdésében a „kezdeményez, a  folyamatban lévő csőd-,” szövegrész helyébe a „kezdeményez, 
a behajtást kérő hatóság által megküldött megkeresést követően elrendelt csőd-,” szöveg,

m) 123.  § (2)  bekezdésében a  „Ha a  beszerzés” szövegrész helyébe a  „Ha a  122.  § (6)  bekezdés szerinti 
végrehajtáshoz olyan szakértelem, hatósági engedély vagy eszköz szükséges, amellyel a  végrehajtást 
foganatosító adóhatóság nem rendelkezik és a beszerzés” szöveg,

n) 123. § (7) bekezdésében az „azt a szervezet, amely” szövegrész helyébe az „azt a szervezetet, amely” szöveg,
o) 127. § (2) bekezdésében az „i)–p)” helyébe a „9–16.” szöveg,
p) 131/A. § (1) és (2) bekezdésében a „29. § (1) bekezdés i)–u) pontja” szövegrész helyébe a „29. § (1) bekezdés  

6. és 9–21. pontja” szöveg
lép.

67. §  Hatályát veszti az Avt.
a) 31. § (3) bekezdése,
b) 19. alcíme,
c) 57. § (3) bekezdés d) pontja,
d) 111.  § (1)  bekezdésében az  „Az adós elhalálozása esetén az  adóhatóság az  adók módjára behajtandó 

köztartozás érvényesítése tárgyában folyamatban lévő behajtási eljárást a 18. § h) pont alapján megszünteti.” 
szövegrész,

e) 113. § (2) bekezdésében az „a kötelezettséget nem minősíti behajthatatlannak,” szövegrész.

21. Záró rendelkezések

68. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 15. §, 16. § és 17. § 2020. január 31-én lép hatályba.

69. § (1) A  24.  § a  piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv) szóló 2014. április 16-i  
2014/57/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (2) bekezdés a) pontjának való megfelelést szolgálja.

 (2) A  41.  § az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 113. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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 (3) A 65. §
a) a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB 

tanácsi kerethatározatnak,
b) a  bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az  abból származó jövedelemnek az  Európai Unión belüli 

befagyasztásáról és elkobzásáról szóló 2014. április 3-i 2014/42/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a  büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló 2014. április 3-i 2014/41/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2019. évi LXXXII. törvény
az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények 
módosításáról*

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

1. §  Hatályát veszti az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a  hiteles tulajdonilap-másolat 
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/C. § (1) bekezdés u) pontja.

2. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

2. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 14. § a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Az ingatlan-nyilvántartás az ingatlan következő adatait tartalmazza:)
„a) a  település nevét, az  ingatlan fekvését (belterület, külterület megjelölése), a  KCR-ből automatikus adatátvétel 
útján átvett, valamint – közterület ingatlan esetén – az ingatlanügyi hatóság által átvezetett címadatokat, a helyrajzi 
számát és területnagyságát,”

3. §  Az Inytv. 28. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Művelési ág változása esetén nem kell változási vázrajzot benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz, ha)
„d) egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik.”

4. §  Az Inytv. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozata alapján a  jogügylet akkor kerülhet bejegyzésre, ha 
a jognyilatkozat megfelel a 32. § (3) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:7. § (4) bekezdésében előírt feltételeknek.”

5. §  Az Inytv.
a) 34. § (3) bekezdésében a „Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény” szövegrész helyébe a „polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény” szöveg,
b) 61/C. §-ában a „g) pontja” szövegrész helyébe a „h) pontja” szöveg,
c) 72. § (1) bekezdésében az „az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózaton (a  továbbiakban: EKG)” szövegrész 

helyébe az „a Nemzeti Távközlési Gerinchálózaton (a továbbiakban: NTG)” szöveg,
d) 74. § (3) bekezdésében az „EKG-kapcsolattal” szövegrész helyébe az „NTG-kapcsolattal” szöveg
lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. november 19-i ülésnapján fogadta el.
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6. §  Hatályát veszti az Inytv.
a) 72. § (4)–(6) bekezdése,
b) 89/A. §-a és az azt megelőző „Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása” alcím címsor.

3. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

7. §  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 31. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért, valamint a kulturális örökség védelméért 
felelős miniszter a területrendezési, a településfejlesztési és településrendezési, valamint a kulturális örökségvédelmi 
és világörökségi feladataival összefüggő feladatai ellátása érdekében térítésmentesen és korlátlanul hozzáférhet 
a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszernek a  területrendezési és településrendezési, valamint a  kulturális 
örökségvédelmi és világörökségi feladatok ellátásához szükséges adattartalmú felszínborítási rétegéhez, az érintett 
területre a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer programszerű felújításához használt legfrissebb évjárat 
szerinti ortofotóihoz.
(5) A megyei önkormányzat a megyei területrendezési terv készítése érdekében a Mezőgazdasági Parcella Azonosító 
Rendszernek a  területrendezési feladatok ellátásához szükséges adattartalmú felszínborítási rétegéhez, az  érintett 
területre a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer programszerű felújításához használt legfrissebb évjárat 
szerinti ortofotóihoz térítésmentesen hozzáférhet.
(6) A települési önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata és a kerületi önkormányzat a településrendezési 
eszköz, a  településfejlesztési koncepció, az  integrált településfejlesztési stratégia készítése és a  településképi 
követelmények meghatározása érdekében az  érintett területre a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer 
programszerű felújításához használt legfrissebb évjárat szerinti ortofotóihoz térítésmentesen hozzáférhet.
(7) A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
a) az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti Országos Építésügyi Nyilvántartás, 
a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló törvény szerinti területfejlesztéssel és területrendezéssel 
kapcsolatos információs rendszer, valamint a  kulturális örökség védelméről szóló törvény szerinti központi, 
közhiteles nyilvántartás működtetéséhez szükséges Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer programszerű 
felújításához használt, az adott területre elérhető legfrissebb évjárat szerinti ortofotóihoz, és
b) a  területfejlesztési és területrendezési feladatainak ellátása érdekében a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító 
Rendszernek a  területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásához szükséges adattartalmú felszínborítási 
rétegéhez, valamint a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer programszerű felújításához használt, az  adott 
területre elérhető legfrissebb évjárat szerinti ortofotóihoz
térítésmentesen hozzáférhet.”

4. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

8. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. §-a a következő 
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  vizsgálat és záradékolási eljárást soron kívül kell lefolytatni, ha arról törvény rendelkezik. Törvényi 
rendelkezés hiányában az  ingatlanügyi hatóság az  ügyfél kérelmére, indokolt esetben a  beadvány soron kívüli 
elintézését írásban engedélyezheti.”

 (2) Az Fttv. 6. § (27) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(27) A területrendezésért, a településfejlesztésért és településrendezésért, valamint a kulturális örökség védelméért 
felelős miniszter a területrendezési, a településfejlesztési és településrendezési, valamint a kulturális örökségvédelmi 
és világörökségi feladataival összefüggő feladatai ellátása érdekében térítésmentesen és korlátlanul hozzáférhet 
a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által kezelt és üzemeltetett állami ingatlan-nyilvántartási 
térképi adatbázis adataihoz.”

 (3) Az Fttv. 6. §-a a következő (28)–(31) bekezdéssel egészül ki:
„(28) A  megyei önkormányzat a  megyei területrendezési terv készítése érdekében szükséges, a  földmérési és 
térinformatikai államigazgatási szerv által üzemeltetett és kezelt állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázishoz 
térítésmentesen hozzáférhet.
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(29) A települési önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata és a kerületi önkormányzat a településrendezési 
eszköz, a  településfejlesztési koncepció, az  integrált településfejlesztési stratégia készítése és a  településképi 
követelmények meghatározása érdekében szükséges, a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által 
üzemeltetett és kezelt állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázishoz térítésmentesen hozzáférhet.
(30) A települési önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata és a kerületi önkormányzat a településrendezési 
eszköz, a  településfejlesztési koncepció, az  integrált településfejlesztési stratégia készítése és a  településképi 
követelmények meghatározása érdekében az  1:10000 digitális szintvonalrajzhoz és domborzatmodellhez 
térítésmentesen hozzáférhet.
(31) Az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti Országos Építésügyi Nyilvántartás 
működtetéséhez, a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló törvény szerinti területfejlesztéssel 
és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer működtetéséhez, valamint a  területfejlesztési és 
területrendezési egyéb feladatok ellátásához, továbbá a  kulturális örökség védelméről szóló törvény szerinti 
központi, közhiteles nyilvántartás működtetéséhez szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis 
adataihoz ezek üzemeltetője térítésmentesen hozzáférhet.”

9. §  Az Fttv. 10. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  felsőrendű vízszintes alapponthálózat kiemelt pontjain létesített vasbeton mérőtornyok geodéziai 
építményeknek minősülnek.”

10. §  Az Fttv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti hiba kijavítása kizárólag a  térképi határvonalakat érinti, és nem változtatja meg 
a fennálló természetbeni határvonalat és a birtoklási viszonyokat.”

11. §  Az Fttv. 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  földmérési jel elmozdítása, megrongálódása, megsemmisülése esetén az  ingatlan tulajdonosa (jogszerű 
használója) mentesül a költségek megfizetése alól, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható és úgy járt 
el, ahogy az  adott helyzetben általában elvárható. A  deliktuális felelősség alóli mentesülés esetében a  költségek 
forrását a központi költségvetésből kell biztosítani.”

12. §  Az Fttv. 28. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7a) Az  ingatlanrendező földmérő minősítés a  megadást követő öt évig érvényes. Az  érvényesség 
meghosszabbításának feltétele:
a) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, illetve a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: kamara) 
által akkreditált szakirányú továbbképzéseken, konferenciákon vagy a  megyei kormányhivatalok földhivatali 
osztályai által szervezett szaktanfolyamon húsz továbbképzési pont megszerzése, és
b) a  felsőfokú szakirányú végzettség igazolása, vagy annak igazolása, hogy a  kérelmező 2013. január 1. előtt 
rendelkezett ingatlanrendező földmérő minősítéssel.”

13. §  Az Fttv. 40. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A 11. § (1) bekezdés m)–o) pontja, valamint a 13. § (2) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 15. § (1) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.”

14. §  Az Fttv.
a) 6. § (3) bekezdés d) pontjában a „kiadásáért” szövegrész helyébe a „kiadása iránti eljárásért” szöveg,
b) 6. § (22) bekezdésében az „ortofó” szövegrész helyébe az „ortofotó” szöveg,
c) 24.  § (5)  bekezdésében az „ , illetve megrendeléssel” szövegrész helyébe a „vagy vállalkozási szerződéssel” 

szöveg,
d) 25/A.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a „természetes személyazonosító adatait” szövegrész helyébe a „nevét” 

szöveg,
e) 27. § (5) bekezdésében az „az ingatlan mindenkori jogszerű használójának” szövegrész helyébe az „az igazolt 

károkozónak, ennek hiányában az ingatlan mindenkori jogszerű használójának” szöveg,
f ) 39.  §-ában a  „szóló 2006. december 16-i 2006/123/EK Irányelvnek” szövegrész helyébe a  „szóló,  

2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek” szöveg
lép.
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15. §  Az Fttv. 13.  § (2)  bekezdése az „Egyéb önálló ingatlanok” szövegrész helyett a „Társasház, illetve szövetkezeti ház” 
szöveggel lép hatályba.

16. §  Hatályát veszti az Fttv.
a) 1/A. alcíme,
b) 5. § (8) bekezdés a) pontjában a „ , poligonnal lehatárolt” szövegrész.

5. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

17. §  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a  továbbiakban: Ákr.) 120.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  hatóság megállapítja, hogy a  másodfokú hatóság, a  felügyeleti szerv vagy a  közigazgatási bíróság által 
el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 
szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a büntetőügyben hozott határozat közlésétől – számított 
egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja.”

18. §  Az Ákr. 121. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv legfeljebb egy ízben – a közigazgatási szabályszegések 
szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a büntetőügyben hozott határozat közlésétől 
számított egy éven belül, a  (3)  bekezdésben meghatározott időtartamon túl is – azt megváltoztatja vagy 
megsemmisíti, és szükség esetén a döntést hozó hatóságot új eljárásra utasítja.”

6. A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény eltérő szöveggel történő 
hatályba léptetése

19. §  A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a  továbbiakban: Szankciótv.) 5.  §-a 
a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(5) Ha az 5/B. § szerinti büntetőeljárás befejezésekor a (4) bekezdés szerinti elévülési idő már eltelt, vagy abból egy 
évnél kevesebb van hátra, a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság a büntetőeljárás befejezésétől számított egy 
évig alkalmazhat közigazgatási szankciót.”

20. §  A Szankciótv. I. Fejezete a következő 4/A. alcímmel kiegészülve lép hatályba:
„4/A. A közigazgatási szankciók alkalmazásának különös szabályai
5/A. § Ha a bíróság a jogsértő magatartást megvalósító természetes személyt ugyanazon tényállás alapján jogerős 
ügydöntő határozatban
a) elítélte és vele szemben büntetést szabott ki, illetve intézkedést alkalmazott, vagy
b) arra hivatkozással, hogy a bűncselekményt nem a vádlott követte el, felmentette,
nem alkalmazható a 2. § (3) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott közigazgatási szankció.
5/B. § Ha a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság tudomására jut, hogy az eljárása alapjául szolgáló jogsértő 
magatartás miatt büntetőeljárás van folyamatban és a  közigazgatási szankció alkalmazása – összhangban 
az  5/A.  §-ban foglaltakkal – e  büntetőeljárás kimenetelétől függ, az  eljárását a  büntetőeljárás befejezéséig 
felfüggeszti.”

21. §  A Szankciótv. 13. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Tevékenység végzésétől történő eltiltásnak kell tekinteni minden olyan közigazgatási szankciót, amellyel 
a  hatóság az  ügyfél valamilyen jogosultsága gyakorlását meghatározott időre vagy jogszabályban meghatározott 
feltétel bekövetkezéséig megvonja vagy korlátozza.”

22. §  A Szankciótv. 9. § (2) bekezdésének nyitó szövegrésze az „írja elő” szövegrész helyett a „teszi lehetővé” szöveggel lép 
hatályba.
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7. A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási 
eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény módosítása

23. §  A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával 
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi 
CLXXIX. törvény
a)  41. § (7) bekezdésében a „2020. január 1. napján” szövegrész helyébe a „2021. január 1. napján” szöveg,
b) 41. § (8) bekezdésében a „2020. január 2. napján” szövegrész helyébe a „2021. január 2. napján” szöveg
lép.

8. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével 
összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása

24. §  A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az  egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a  továbbiakban: Büromódtv.) 32.  § (3)  bekezdése a  következő 
szöveggel lép hatályba:
„(3) A Ttv. a következő 64/A. §-sal egészül ki:
„64/A.  § A  közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az  intézőbizottság elnöke a  közösség ügyintézését 
ellátó tevékenységet 2021. május 1. napjáig – nyilvántartásba vételtől függetlenül – elláthatja, ha a  tevékenység 
végzésére való jogosultságát hitelt érdemlő módon igazolja.””

25. §  A Büromódtv. 79. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 32. § (1)–(4) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.”

9. A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXIII. törvény hatályon kívül helyezése

26. §  Hatályát veszti a  közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXIII. törvény.

10. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–6. §, a 8–12. §, a 14. § és a 16. § 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 7. § 2020. január 2-án lép hatályba.
 (4) A 17–22. §, valamint a 24. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (5) A 15. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

28. §  A Szankciótv. 2021. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2019. évi LXXXIII. törvény
egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból történő, valamint jogharmonizációs célú 
módosításáról*

1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

1. §  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a  továbbiakban: Etv.) 1.  §-a 
a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E  törvényt kell alkalmazni a  szabályozott szakmákra vonatkozó arányossági értékelésre annak érdekében, 
hogy a szabályozott szakmákhoz való hozzáférést vagy azok gyakorlását korlátozó, bevezetni tervezett jogszabályi 
rendelkezések, vagy a  hatályos rendelkezésekhez fűzött módosítások alkalmasak legyenek az  elérni kívánt cél 
megvalósításának biztosítására, és ne lépjék túl az adott cél eléréséhez szükséges mértéket.”

2. §  Az Etv. 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem felsőoktatási képzésben történő továbbtanulásra való jelentkezésre jogosító hazai érettségi 
bizonyítványként ismerhető el az a külföldi bizonyítvány, amely azért nem tartozik az (1) vagy a (3) bekezdés hatálya 
alá, mert a  kérelmezőt nem jogosítja az  adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre, vagy 
kizárólag valamely külföldi felsőoktatási képzésre, képzési területre vagy felsőoktatási intézménytípusban történő 
továbbtanulásra való jelentkezésre jogosít, feltéve, hogy a  bizonyítvány jogosít nem felsőoktatási képzésben 
történő továbbtanulásra való jelentkezésre az adott országban.”

3. §  Az Etv. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (1)  bekezdés rendelkezéseitől eltérően a  külföldi oklevél által tanúsított szakképzettség a  hazai osztatlan 
mesterképzésben megszerezhető szakképzettségként ismerhető el, ha a külföldi oklevél végzettségi szintje a hazai 
felsőoktatási intézményben megszerezhető alapfokozat végzettségi szintjével egyenértékű, feltéve, hogy a külföldi 
képzés legalább ötéves időtartamú.”

4. §  Az Etv. 28. § (13) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(13) Alkalmazkodási időszaknak minősül valamely szabályozott szakma Magyarországon történő gyakorlása 
az adott szakma képesített szakemberének felügyeletével. Az eljáró hatóság előírhatja, hogy a kérelmező a szakma 
gyakorlása mellett képzésben is vegyen részt. Az  alkalmazkodási időszakot az  eljáró hatóság által meghatározott 
módon értékelni kell. Alkalmazkodási időszakot szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételével 
nem lehet teljesíteni. A felügyelet mellett folytatott gyakorlatát töltő személy magyarországi jogállását – különösen 
a  tartózkodási jog, a  kötelezettségek, a  szociális jogok és az  ellátások, juttatások és javadalmazás tekintetében – 
az eljáró hatóság az alkalmazandó közösségi joggal összhangban állapítja meg.
(14) Alkalmassági vizsgának minősül az  olyan, magyar nyelvű elméleti, illetve gyakorlati vizsga, amelyet az  eljáró 
hatóság abból a célból szervez vagy ismer el, hogy felmérje a kérelmező szakmai tudását, képességét és készségét 
a  szabályozott szakma Magyarországon történő gyakorlása szempontjából. Az  eljáró hatóság összeállítja 
azoknak a  tantárgyaknak a  jegyzékét, amelyek részét képezik a  Magyarországon előírt képesítés megszerzéséhez 
szükséges képzésnek, de a kérelmező képzésének nem voltak részei. Figyelemmel arra, hogy a kérelmező valamely 
tagállamban képesített szakember, a vizsga követelményei csak olyan ismeretek számonkérésére vonatkozhatnak, 
amelyek a  tevékenység Magyarországon történő folytatásához elengedhetetlenek. Alkalmassági vizsgát 
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételével nem lehet teljesíteni. Az  alkalmassági vizsga 
alkalmazásának részleteit, az  alkalmassági vizsgára készülő kérelmező magyarországi jogállását az  eljáró hatóság 
állapítja meg.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. november 19-i ülésnapján fogadta el.



8220 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 191. szám 

5. §  Az Etv. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni
a) a  VIII. Fejezetben meghatározott tevékenységek esetében, ha a  kérelmező nem felel meg a  VIII. Fejezetben 
meghatározott követelményeknek,
b) az  általános orvos, a  szakorvos, az  általános ápoló, a  fogorvos, a  fogszakorvos, az  állatorvos, a  szülésznő, 
a gyógyszerész és az okleveles építészmérnök esetében, ha a kérelmező tényleges és jogszerű szakmai gyakorlata 
az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg,
c) az olyan okleveles építészmérnök esetében, aki nem rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott 
jogszabályban meghatározott okleveles építészmérnöki oklevéllel,
d) a szakosított képesítése elismerése tekintetében az olyan általános orvos, ápoló, fogorvos, állatorvos, szülésznő, 
gyógyszerész és okleveles építészmérnök esetében, aki olyan előírt szakosított képesítés megszerzését tanúsító 
okirattal rendelkezik, amelynek a  kiállítására az  e  törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályban 
meghatározott valamely szakmai cím megszerzéséhez vezető képzést követően került sor,
e) az  olyan általános ápoló és szakápoló esetében, aki olyan előírt szakosított képesítés megszerzését tanúsító 
okirattal rendelkezik, amelynek kibocsátására az  e  törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályban 
meghatározott valamely szakmai cím megszerzéséhez vezető képzést követően került sor, feltéve, hogy a kérelmező 
képesítésének megfelelő szakmai tevékenységeket Magyarországon általános ápolói képzésben nem részesült 
szakápoló végzi,
f ) az  általános ápolói képzésben nem részesült szakápoló esetében, ha a  kérelmező képesítésének megfelelő 
szakmai tevékenységet Magyarországon általános ápolók, általános ápolói képzésben nem részesült szakápolók, 
vagy olyan szakápolók végzik, akik olyan előírt szakosított képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkeznek, 
amelynek kibocsátására az  e  törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályban meghatározott szakmai 
címek megszerzéséhez vezető képzést követően került sor, továbbá
g) ha a kérelmező harmadik országban szerzett képesítése a 28. § (5) bekezdésének hatálya alá tartozik.”

6. §  Az Etv. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az eljáró hatóság három évnél nem hosszabb alkalmazkodási időszakot vagy alkalmassági vizsgát írhat elő,
a) ha a  kérelmező által elvégzett képzés a  Magyarországon szükséges képesítés megszerzéséhez vezető képzés 
tantárgyaitól lényegesen eltérő tantárgyakat foglal magában, vagy
b) ha Magyarországon a szabályozott szakma egy vagy több olyan szabályozott szakmai tevékenységet is magában 
foglal, amely a  kérelmező tagállamában az  ennek megfelelő szakmában nem létezik, és a  Magyarországon 
szükséges képzés lényegesen eltérő tantárgyakat foglal magában a  kérelmező képzettségi tanúsítványának vagy 
előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratának megszerzéséhez vezető képzés tantárgyaitól.”

7. §  Az Etv. 38. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  szolgáltatásnyújtó akkor élhet a  szabad szolgáltatásnyújtás jogával, ha Magyarországra a  szakma átmeneti 
és alkalmi jellegű gyakorlása céljából érkezik. A  szolgáltatásnyújtás átmeneti és alkalmi jellegét esetenként kell 
megállapítani, különösen a  szolgáltatásnyújtás időtartamát, gyakoriságát, rendszerességét és folytonosságát véve 
figyelembe.”

8. §  Az Etv. 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére, illetve folytatására való 
jogosultságot szabályozó törvény a  38.  § (4)  bekezdésében meghatározott rendelkezések érvényesítése céljából 
a szolgáltatásnyújtónak valamely szakmai szervezet vagy testület általi ideiglenes nyilvántartásba vételét, vagy ilyen 
szervezet vagy testület tagjai közé való ideiglenes felvételét kötelezővé teheti, feltéve, hogy az ilyen nyilvántartásba 
vétel vagy ideiglenes felvétel nem késlelteti és semmilyen módon nem nehezíti a  szolgáltatás nyújtását, valamint 
nem ró további kötelezettséget a  szolgáltatásnyújtóra. Az  elismerésért felelős vagy az  előzetes ellenőrzést végző 
hatóság a  szolgáltatásnyújtó 40.  § (1)  bekezdése szerinti bejelentése és a  szolgáltatásnyújtó bejelentéséhez 
csatolandó iratok egy példányát az  előzetes ellenőrzés és a  IX. Fejezet hatálya alá tartozó szakmák esetében 
megküldi az érintett szakmai szervezetnek vagy testületnek. A bejelentés megküldése az érintett szakmai szervezet 
vagy testület automatikus, ideiglenes nyilvántartásba vételének, illetve szakmai szervezeti vagy testületi tagságnak 
minősül.”
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9. §  Az Etv. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltatásnyújtó a Kormány rendeletében meghatározott, közegészségügyi vagy közbiztonsági vonatkozású 
szakma gyakorlását – ide nem értve a VIII., a  IX. és a  IX/A. Fejezet hatálya alá tartozó szabályozott szakmát – csak 
azt követően kezdheti meg, hogy azt az  előzetes ellenőrzést végző hatóság a  40.  § szerinti bejelentés alapján 
Magyarország területén való, határon átnyúló szolgáltatási tevékenysége első alkalommal való megkezdése előtt 
az  ellenőrzés mellőzésével vagy a  szolgáltatásnyújtó szakmai képesítésének ellenőrzését követően engedélyezi 
(előzetes ellenőrzés). Az  előzetes ellenőrzés célja az, hogy megakadályozza a  szolgáltatás igénybe vevője 
egészségének vagy biztonságának – a szolgáltatásnyújtó szakmai képesítésének hiánya miatti – súlyos károsodását 
vagy sérelmét.”

10. §  Az Etv. a következő XI/B. Fejezettel egészül ki:
„XI/B. FEJEZET
A SZAKMÁK ÚJ SZABÁLYOZÁSÁNAK ELFOGADÁSÁT MEGELŐZŐ ARÁNYOSSÁGI ÉRTÉKELÉS SZABÁLYAI
60/J. § E fejezet alkalmazásában:
1. Fenntartott tevékenységek: egy szakma szabályozásának olyan formája, amelynek esetében egy szakmai 
tevékenység vagy szakmai tevékenységekhez való hozzáférés egy szabályozott szakma meghatározott szakmai 
képesítéssel rendelkező tagjai számára van fenntartva, beleértve azt az esetet is, amikor a tevékenység megosztott 
más szabályozott szakmákkal;
2. Védett szakmai cím: egy szakma szabályozásának olyan formája, amelynek esetében a  cím – valamely szakma 
vagy szakmák csoportjának gyakorlása során való – használatának feltétele egy meghatározott szakmai képesítés 
megléte, és amelynek esetében az adott cím nem megfelelő használata szankciókat von maga után.
60/K. § (1) A 28. § (3) bekezdésében meghatározott szabályozott szakmákhoz való hozzáférést vagy azok 
gyakorlását korlátozó új jogszabályi rendelkezések bevezetését, illetve a meglévő rendelkezések módosítását 
megelőzően az e fejezetben meghatározott szabályokkal összhangban a jogszabály előkészítője arányossági 
értékelést végez.
(2) Az  (1)  bekezdésben említett értékelés mértékének arányban kell állnia a  rendelkezés jellegével, tartalmával és 
hatásával.
(3) Az  (1)  bekezdésben említett bármely rendelkezéshez a  jogszabály előkészítője az  arányosság elvével való 
összhang megítélését lehetővé tevő részletes indokolást készít.
(4) A jogszabály előkészítője minőségi és – amennyiben ez lehetséges és releváns – mennyiségi elemekkel támasztja 
alá azokat az okokat, amelyek alapján eldönthető, hogy az (1) bekezdésben említett rendelkezés indokolt és arányos.
(5) A jogszabály előkészítője az (1) bekezdésben említett értékelést objektív és független módon végzi el.
(6) A jogszabály előkészítője figyelemmel kíséri a szabályozott szakmákhoz való hozzáférést vagy azok gyakorlását 
korlátozó, új vagy módosított jogszabályi rendelkezések megfelelését az  arányosság elvének azok elfogadását 
követően, tekintettel az érintett rendelkezések elfogadása óta bekövetkezett bármely fejleményre.
60/L. § A 60/K. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések se közvetlenül, se közvetetten nem tartalmazhatnak 
állampolgárság vagy lakóhely alapján történő megkülönböztetést.
60/M. § (1) A jogszabály előkészítője biztosítja, hogy a szabályozott szakmákhoz való hozzáférést vagy azok 
gyakorlását korlátozó azon jogszabályi rendelkezések, amelyeket bevezetni tervez, és a hatályos rendelkezések 
általa szándékolt módosításai közérdekű célok alapján indokoltak legyenek.
(2) A  jogszabály előkészítője mérlegeli, hogy az  (1)  bekezdésben említett rendelkezések objektív módon 
indokoltak-e a  közrend, a  közbiztonság, a  közegészségügy vagy a  közérdeken alapuló kényszerítő körülmények 
alapján.
(3) A  tisztán gazdasági jellegű indokok, illetve a  tisztán adminisztratív okok nem minősülnek olyan közérdeken 
alapuló kényszerítő körülménynek, amely indokolná a  szabályozott szakmákhoz való hozzáférésnek, illetve azok 
gyakorlásának a korlátozását.
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60/N. § (1) Az 1. § (6) bekezdésében szereplő rendelkezések elfogadása előtt a jogalkotónak a következőket kell 
mérlegelnie:
a) a kitűzött közérdekű célokhoz kapcsolódó kockázatok jellege;
b) a meglévő egyedi vagy általános jellegű előírások nem elegendők-e a kitűzött cél elérésére;
c) a rendelkezés alkalmas-e a kitűzött cél elérésére, valóban koherensen és szisztematikus módon tükrözi-e e célt, és 
így hasonló módon kezeli-e az azonosított kockázatokat, mint az összehasonlítható tevékenységek esetén;
d) az intézkedés által a személyek és a szolgáltatások Európai Unión belüli szabad mozgására, a fogyasztók választási 
lehetőségeire és a nyújtott szolgáltatás minőségére gyakorolt hatások;
e) kevésbé korlátozó eszközök használatának lehetősége a közérdekű cél elérése érdekében; és
f ) az  új vagy módosított rendelkezések hatása a  szakmához való hozzáférést vagy annak gyakorlását korlátozó 
egyéb rendelkezésekkel együtt.
(2) A  jogalkotó az  alábbi elemeket is mérlegeli, ha azok a  bevezetendő vagy a  módosított rendelkezés jellege és 
tartalma szempontjából relevánsak:
a) a kapcsolat a szakma által felölelt vagy annak fenntartott tevékenységek köre és a szükséges szakmai képesítés 
között;
b) a kapcsolat a szóban forgó feladatok komplexitása és a  feladatot végrehajtó személyek meghatározott szakmai 
képesítéssel való rendelkezésének szükségessége között;
c) a szakmai képesítés más módokon való megszerzésének lehetősége;
d) az, hogy a  csak bizonyos szakembereknek fenntartott tevékenységek megoszthatók-e vagy sem más 
szakemberekkel, és miért;
e) az autonómia mértéke egy szabályozott szakma gyakorlása során, valamint a szervezeti és felügyeleti szabályok 
hatása a kitűzött cél megvalósítására; és
f ) a  tudományos és technológiai fejlődés, amely ténylegesen csökkentheti vagy növelheti a  szakemberek és 
a fogyasztók közötti információs aszimmetriát.
(3) Az (1) bekezdés f ) pontjának alkalmazása során a jogalkotó
a) értékeli az új vagy módosított rendelkezés által a követelmények közül eggyel vagy többel együttesen kifejtett 
hatásokat, valamint
b) vizsgálja
ba) a fenntartott tevékenységeket és a védett szakmai címet;
bb) a folyamatos szakmai fejlődésre vonatkozó kötelezettséget;
bc) a szakma megszervezésére, a szakmai etikára és a felügyeletre vonatkozó szabályokat;
bd) a  kötelező szakmai szervezeti vagy testületi tagságot, illetve a  regisztrációs vagy engedélyezési rendszereket, 
különösen akkor, ha ezek a követelmények egy meghatározott szakmai képesítés birtoklását is előírják;
be) a mennyiségi korlátozásokat, különösen a tevékenységek gyakorlására feljogosító engedélyek számát korlátozó, 
vagy az  egy meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező alkalmazottak, vezetők, illetve képviselők minimális 
vagy maximális számát rögzítő követelményeket;
bf ) a meghatározott jogi formára vonatkozó követelményeket, vagy egy vállalatban való tulajdonosi részesedésre, 
illetve annak vezetésére vonatkozó követelményeket, amennyiben ezek a követelmények közvetlenül kapcsolódnak 
a szabályozott szakma gyakorlásához;
bg) a területi korlátozásokat, ideértve azt is, amikor a szakmát területileg eltérő módon szabályozzák;
bh) a  szabályozott szakma közösen vagy partnerségben való gyakorlását korlátozó követelményeket, valamint 
az összeférhetetlenségi szabályokat;
bi) a biztosítási fedezetre vagy a szakmai felelősséggel kapcsolatos egyéb egyéni vagy kollektív védelem formájára 
vonatkozó követelményeket;
bj) a nyelvismereti követelményeket, amennyiben ez a szakma gyakorlásához szükséges;
bk) a rögzített minimális és maximális díjszabási követelményeket;
bl) a reklámozásra vonatkozó követelményeket.
(4) Új követelmények bevezetése, illetve a  meglévő követelmények módosítása előtt a  jogalkotó biztosítja, 
hogy az  e  törvényben foglaltak szerinti, a  szolgáltatások ideiglenes vagy alkalmi nyújtásával kapcsolatos sajátos 
követelmények megfeleljenek az arányosság elvének.
(5) A (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az európai uniós jognak megfelelően alkalmazott, a hatályos 
foglalkoztatási szabályok és feltételek betartását célzó intézkedésekre.
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(6) Amennyiben az  (1)–(5) bekezdésben szereplő rendelkezések az egészségügyi szakmák szabályozását érintik és 
betegbiztonsági vonatkozással bírnak, a jogalkotó figyelembe veszi az emberi egészség magas szintű védelmének 
célját.”

11. §  Az Etv. 67. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Felhatalmazást kapnak a  miniszterek, hogy rendeletben állapítsák meg a  szabályozási feladatkörükbe 
tartozó szabályozott szakmák tekintetében az  elismerhető vagy figyelembe vehető szakmai gyakornoki időszak 
megszervezésére és idejére vonatkozó feltételeket, ideértve a  szakmai gyakornoki időszakot felügyelő személy 
szerepére vonatkozó iránymutatást is.”

12. §  Az Etv. 69. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„l) a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 
európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

13. §  Az Etv.
a) 38. § (2) bekezdésében az „a letelepedés szerinti” szövegrészek helyébe a „valamely”,
b) 38. § (3) bekezdésében az „a letelepedés szerinti” szövegrész helyébe a „valamely”,
c) 41.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az  „a szolgáltatásnyújtást előzetes ellenőrzést követően engedélyezi” 

szövegrész helyébe az „a szolgáltatásnyújtást előzetes ellenőrzést követően engedélyezi, vagy”,
d) NEGYEDIK RÉSZ címében az „A TÁJÉKOZTATÁS” szövegrész helyébe az „A SZAKMÁK ÚJ SZABÁLYOZÁSÁNAK 

ELFOGADÁSÁT MEGELŐZŐ ARÁNYOSSÁGI ÉRTÉKELÉS SZABÁLYAI, A TÁJÉKOZTATÁS”
szöveg lép.

14. §  Hatályát veszti az Etv.
a) 6.  § (2)  bekezdésében az  „ , illetve magyarországi lakóhelyét lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal” 

szövegrész,
b) 6. § (4) bekezdése,
c) 28. § (19) és (20) bekezdése,
d) 41. § (3) bekezdés c) pontjában a „vagy” szövegrész,
e) 41. § (3) bekezdés d) pontja.

2. Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi 
XXIX. törvény módosítása

15. § (1) Az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül 
helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: 
Eutv.) 140/C. § (2) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(A nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv az általa kezelt vagy nyilvántartott adatokat – ha törvény eltérően nem 
rendelkezik – az alábbi szervek részére, azok megkeresése vagy adatkérése alapján átadja:)
„i) az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája keretein belül elfogadott tagállami kötelezettségek teljesítése 
érdekében az Európai Unió illetékes szervei és az Európai Unió tagországai számára,
j) Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében nemzetközi szervezetek részére.”

 (2) Az Eutv. 140/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv az  általa kezelt vagy nyilvántartott adatokat – ha törvény 
eltérően nem rendelkezik – megkeresés vagy adatkérés alapján átadhatja:
a) az Európai Unió Tanácsa – az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája keretei között kiadott – határozatában 
meghatározott szerv részére,
b) Magyarország által vállalt nemzetközi non-proliferációs kötelezettség teljesítéséhez kormányrendeletben 
meghatározott kormányközi együttműködések és az azokban részt vevő államok részére.”
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3. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának 
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása

16. §  A haditechnikai termékek gyártásának és a  haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 
2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„c) haditechnikai termék, szolgáltatás: a  10.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti felhatalmazás alapján 
kormányrendeletben meghatározott termék és szolgáltatás;”

17. §  A Httv. 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Eltérő törvényi rendelkezés hiányában a  2.  § (3)  bekezdésében meghatározott szervek jogosultak 
az e törvényben meghatározott eljárás lefolytatása céljából a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet előtt folyó 
eljárásban kezelt adatok megismerésére.
(4) A  hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet a  kérelem kézhezvételétől a  kérelem végleges elutasítását vagy 
az  engedély visszavonását követő 6 hónapig jogosult az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti személyes adatok 
kezelésére. A kezelési idő lejárta után az adatokat meg kell semmisíteni.”

18. §  Hatályát veszti a Httv.
a) 4/A. § (2) bekezdése,
b) 5. § (5) bekezdése.

4. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

19. §  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  3.  § (4)  bekezdését nem érintve, a  nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására, 
illetve felvásárlására (a továbbiakban a nemesfémekre vonatkozóan együttesen: forgalmazására) irányuló szándékot 
a vállalkozás köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.”

5. Az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító 
rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló 2009. évi VII. törvény 
módosítása

20. §  Az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az  áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez 
kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló 2009. évi VII. törvény (a  továbbiakban: EKtv.) 2.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„2.  § (1) Az  Európai Unió másik tagállamában vagy Törökországban az  ott irányadó előírásoknak megfelelően 
előállított vagy forgalomba hozott, továbbá az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
–  az  előbbiektől eltérő – államban az  ott irányadó előírásoknak megfelelően előállított árura a  nemzeti műszaki 
szabályt csak akkor kell alkalmazni, ha az  adott államban irányadó előírások a  nemzeti műszaki szabály által 
érvényesíteni kívánt kényszerítő követelmény érvényesülése tekintetében nem nyújtanak a  nemzeti műszaki 
szabállyal egyenértékű védelmet.
(2) Ha a  védelem egyenértékűsége a  műszaki szabálynak csak egy része tekintetében állapítható meg, az  árunak 
meg kell felelnie a fennmaradó nemzeti műszaki szabálynak.”

21. §  Az EKtv. 4. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„b) a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. és 
5. cikke.”

22. §  Az EKtv. 1.  § c)  pontjában az „a 764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikkének (2)  bekezdése” 
szövegrész helyébe az „az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (2) bekezdése” szöveg 
lép.
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6. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény módosítása

23. §  A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 
1. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell alkalmazni e törvény rendelkezéseit)
„k) a  termékek forgalmazása tekintetében az  akkreditálás előírásainak megállapításáról és a  339/93/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, 
meghatározott termék forgalmazása körülményeinek feltételeire vonatkozó közösségi jogszabályok végrehajtását 
szolgáló jogszabályokban, továbbá a  valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös 
elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/515 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nemzeti műszaki szabálynak minősülő jogszabályokban foglaltakra.”

7. A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosítása

24. § (1) A  nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény (a  továbbiakban: Natv.) 5.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Akkreditálási, bővítési eljárás iránti kérelmet a természetes személy, vagy
a) a vizsgálólaboratórium,
b) a mintavevő szervezet,
c) a kalibrálólaboratórium,
d) a jártassági vizsgálatot szervező szervezet,
e) a terméket, folyamatot, szolgáltatást tanúsító szervezet,
f ) az irányítási rendszereket tanúsító szervezet,
g) a személytanúsító szervezet,
h) az ellenőrző szervezet, a hatóságok kivételével,
i) a referenciaanyag-gyártó szervezet,
j) a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezet vagy természetes személy,
k) az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló törvény szerinti hitelesítő szervezet,
l) az  (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 
43. cikke szerinti tanúsító szervezet (a továbbiakban: adatvédelmi tanúsító szervezet)
elektronikus úton köteles benyújtani az akkreditáló szervhez.”

 (2) A Natv. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  akkreditáló szerv az  eljárást legfeljebb három hónapra felfüggesztheti, ha az  eljárás határon átnyúló 
tevékenységet érint.”

25. §  A Natv. 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az  akkreditáló szerv az  akkreditálási eljárás és a  felügyeleti vizsgálati eljárás, valamint az  akkreditált 
státusz területének bővítési eljárása döntéshozatali szakaszában a  nemzeti akkreditálás rendszerébe tartozó 
szakterületeken szakértőként opponenst, szükség esetén opponenseket rendel ki.
(4) Opponens nem lehet olyan személy, aki ugyanazon eljárásban az értékelő csoport tagjaként járt el.”

26. § (1) A Natv. 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az akkreditáló szerv az  akkreditált szervezet vagy akkreditált természetes személy akkreditált státuszát részlegesen 
vagy teljeskörűen felfüggesztheti, ha az  akkreditált szervezet vagy akkreditált természetes személy a  jelentős változás 
bejelentését elmulasztja. Jelentős változásnak minősül:)
„a) az akkreditált szervezet elnevezésében, jogi, tulajdonosi vagy szervezeti formájában, felépítésében, vezetésében,”
(bekövetkezett változás.)

 (2) A Natv. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  akkreditáló szerv az  akkreditált szervezet, vagy akkreditált természetes személy akkreditált státuszát 
részlegesen, vagy teljeskörűen felfüggesztheti, ha az  akkreditált szervezet vagy akkreditált természetes személy 
az eljárás során hamis adatszolgáltatást teljesít.”
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 (3) A Natv. 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az akkreditáló szerv a felfüggesztő határozatban a felfüggesztés megszüntetésének feltételeiről és a feltételek 
teljesítésének határidejéről is dönt. Ha az  akkreditált szervezet, vagy akkreditált természetes személy az  előírt 
feltételeknek határidőben eleget tesz, az akkreditáló hatóság a felfüggesztő határozatot visszavonja.”

27. § (1) A Natv. 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„a) az  akkreditálási eljárásnak, a  felügyeleti vizsgálat eljárásának, a  külföldi akkreditált státusz elismerésére 
vonatkozó eljárásnak és az  akkreditált státusz alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett változás 
bejelentésének részletes szabályait és az  értékelő csoport összetételére, eljárására, díjazására vonatkozó 
szabályokat, továbbá az opponens eljárására, díjazására vonatkozó szabályokat, valamint”
(rendeletben határozza meg.)

 (2) A Natv. 14. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben)
„a) az  akkreditálási eljárásért, az  akkreditált státusz területének bővítési eljárásáért, a  kérelemre indult felügyeleti 
vizsgálati eljárásért, az  akkreditálási okirat kiállításáért, továbbá a  külföldi akkreditált státusz elismerési eljárásáért 
fizetendő”
[igazgatási szolgáltatási díj mértékét, a  díjak beszedésével, megosztásával, kezelésével, nyilvántartásával és 
visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat – a b) pontban meghatározottak tekintetében a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság elnöke véleményének kikérésével – rendeletben állapítsa meg.]

8. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
 (2) A 20–23. § 2020. április 19-én lép hatályba.
 (3) Az 1. §, a 10. §, a 12. §, a 13. § d) pontja, a 25. § és a 27. § 2020. július 30-án lép hatályba.

29. §  E törvény 2–9. §-ában, 13. § a) pontjában, valamint 14. §-ában foglalt rendelkezéseket e törvény hatálybalépése után 
indult eljárásokban kell alkalmazni.

30. § (1) E törvény a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36 EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) E  törvény a  szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a  belső piaci információs rendszer 
keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 
2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (3) E  törvény a  valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a  764/2008/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
foglaltak végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (4) E  törvény a  szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i  
(EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2019. évi LXXXIV. törvény
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával 
összefüggő törvények módosításáról*

1. A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének 
biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény módosítása

1. §  A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló  
2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„e) joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely megfelel az  e  törvényben, az  e  törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben és a  Nemzeti Eszközkezelő által az  e  törvény szerinti tulajdonszerzési 
lehetőségekről és a  bérleti jogviszony fenntartásának és fennmaradásának feltételeiről szóló tájékoztató levélben, 
valamint az ahhoz csatolt nyilatkozat-mintában meghatározott formai és tartalmi követelményeknek.”

2. §  A Törvény 2. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő részéről a  (3)  bekezdés szerinti tájékoztató levélre nem 
érkezik nyilatkozat 2019. december 1. napjáig a  Nemzeti Eszközkezelőhöz, a  Nemzeti Eszközkezelő az  e  törvény 
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott időpontig a  fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlőt 
ismételten tájékoztatja az e törvény szerinti tulajdonszerzési lehetőségekről és a bérleti jogviszony fenntartásának 
és fennmaradásának feltételeiről. A  Nemzeti Eszközkezelő a  bérlőtársakat egy levélben tájékoztatja. A  tájékoztató 
levél részletes tartalmát és kézbesítésének szabályait az e törvény végrehajtására kiadott rendelet határozza meg.
(5) Ha a fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő e törvény szerinti tulajdonszerzési lehetőségekről vagy a bérleti 
jogviszony fenntartásáról szóló joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozata 2020. március 31. napjáig nem érkezik 
meg a Nemzeti Eszközkezelőhöz, a bérlő meglévő lakásbérleti jogviszonya fennmarad, és a Nemzeti Eszközkezelő 
gondoskodik az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltaknak megfelelő, emelt lakásbérleti díj 
mértékét tartalmazó értesítés megküldéséről. E  bekezdés a  6.  § (10)–(14)  bekezdései szerinti tulajdonszerzés 
tekintetében nem alkalmazandó.”

3. § (1) A Törvény 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő és a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli 
hozzátartozója (a továbbiakban e § tekintetében: Vevő) a 2. § (3) bekezdése szerinti tájékoztató levél kézhezvételét 
követő 60 napon, a  2.  § (4)  bekezdés szerinti tájékoztató kézhezvételét követő 30 napon belül a  Nemzeti 
Eszközkezelő részére megküldött, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában nyilatkozhat arról, hogy a  bérlő 
által bérelt lakóingatlant vagy tartalék ingatlant e  törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint 
kiszámított vételáron, egy összegben megvásárolja. A  határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a  nyilatkozatot 
a  Vevő a  határidő utolsó napján a  Nemzeti Eszközkezelő székhelyén átadta vagy postára adta. A  Nemzeti 
Eszközkezelő abban az esetben köt adásvételi szerződést a Vevővel, ha az e bekezdés szerinti joghatás kiváltására 
alkalmas nyilatkozat legkésőbb a 2. § (5) bekezdése szerinti időpontig megérkezett a Nemzeti Eszközkezelőhöz.”

 (2) A Törvény 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Vevő a  lakóingatlan vagy tartalék ingatlan e  § szerinti megvásárlása érdekében a  Nemzeti Eszközkezelővel 
kötendő adásvételi szerződést legkésőbb e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott időpontig 
aláírja.”

 (3) A Törvény 6. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  adásvételi szerződés vevői aláírásának bármely okból történő meghiúsulása esetén a  fizetési 
kötelezettségeinek eleget tevő bérlőnek e törvény erejénél fogva 2020. április 1-jén a  lakóingatlan vagy a tartalék 
ingatlan tekintetében e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerinti kiszámított vételáron a lakóingatlanon 
vagy a  tartalék ingatlanon – bérlőtársak esetén egymásközti egyenlő arányban – tulajdonjoga keletkezik, amely 
vételárat a  Vevő a  végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint megállapított időpontokban és több 
részletben fizeti meg. A  Vevő e  bekezdés szerinti tulajdonszerzésére a  7.  §-ban foglaltakat kell megfelelően 
alkalmazni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. november 19-i ülésnapján fogadta el.
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 (4) A Törvény 6. §-a a következő (9)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a Vevő a vételárat az adásvételi szerződésben meghatározott határidőben nem teljesíti, és a Vevő a Nemzeti 
Eszközkezelő által a  teljesítésre biztosított megfelelő póthatáridőt is elmulasztja, a  Nemzeti Eszközkezelő jogosult 
elállni az adásvételi szerződéstől.
(10) A  Nemzeti Eszközkezelő az  adásvételi szerződéstől történő elállást követő 15 napon belül tájékoztatja 
a lakóingatlan vagy a tartalék ingatlan 6. § (1) bekezdése szerint nyilatkozattételre felhívott bérlőjét a (11) bekezdés 
szerinti részletvétellel történő tulajdonszerzési lehetőségről. A  Nemzeti Eszközkezelő a  bérlőtársakat egy levélben 
tájékoztatja. A tájékoztató levél részletes tartalmát és kézbesítésének szabályait az e törvény végrehajtására kiadott 
rendelet határozza meg.
(11) Ha a  bérlő a  (10)  bekezdés szerinti tájékoztató levél kézhezvételét követő 60 napon belül a  Nemzeti 
Eszközkezelő részére megküldött, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában részletvételre irányuló 
nyilatkozatot tesz, a  bérlőnek az  általa korábban bérelt ingatlanon a  joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozat 
Nemzeti Eszközkezelőhöz történő megérkezését követő második hónap első napján tulajdonjoga keletkezik. 
A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a nyilatkozatot a bérlő a határidő utolsó napján a Nemzeti Eszközkezelő 
székhelyén átadta vagy postára adta.
(12) A  (11)  bekezdés szerinti lehetőséggel az  ingatlan 6.  § (1)  bekezdése szerint nyilatkozattételre felhívott bérlői 
csak az egybehangzó vagy közös, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatuk alapján élhetnek.
(13) A  vételárat a  (11)  bekezdés szerinti lehetőséggel élő vevő az  e  törvény végrehajtási rendeletében 
meghatározottak szerint megállapított időpontokban és több részletben fizeti meg.
(14) A bérlő (10)–(14) bekezdés szerinti tulajdonszerzésére a 7. §-ban foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.”

4. § (1) A Törvény 7. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő a  2.  § (3)  bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő  
60 napon, a  2.  § (4)  bekezdés szerinti tájékoztató kézhezvételét követő 30 napon belül a  Nemzeti Eszközkezelő 
részére megküldött, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában nyilatkozhat arról, hogy az  általa bérelt 
lakóingatlant vagy tartalék ingatlant e  törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint részletvétellel 
megvásárolja. A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a nyilatkozatot a bérlő a határidő utolsó napján a Nemzeti 
Eszközkezelő székhelyén átadta vagy postára adta.
(2) Az (1) bekezdés szerinti részletvételre irányuló nyilatkozatot tevő fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlőnek 
(a 7. és a 13. § tekintetében a továbbiakban: Részletvevő), amennyiben a joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozat
a) 2019. szeptember 20. napjáig megérkezett a Nemzeti Eszközkezelőhöz, 2019. október 1-jén,
b) 2019. szeptember 21. és 2019. december 31. között érkezik meg a Nemzeti Eszközkezelőhöz, 2020. január 1-jén,
c) 2020. január 1. és 2020. február 28. között érkezik meg a Nemzeti Eszközkezelőhöz, 2020. március 1. napján,
a lakóingatlan vagy a tartalék ingatlan tekintetében e törvény erejénél fogva e törvény végrehajtási rendeletében 
foglaltak szerint kiszámított vételáron tulajdonjoga keletkezik, amely vételárat a  Részletvevő a  végrehajtási 
rendeletben meghatározottak szerint megállapított időpontokban és több részletben fizeti meg.”

 (2) A Törvény 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  ingatlanügyi hatóság az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. § (1) és (2) bekezdésétől 
eltérően az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonváltozást az  illetékességi területén található lakóingatlanok 
vonatkozásában a  Nemzeti Eszközkezelőnek a  tulajdonjogot keletkeztető jogszabályhelyet, helyrajzi számot, 
a  tulajdonosnak az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32.  §-ában meghatározott személyes 
adatait, a tulajdoni hányadot és a magyar állam javára szóló jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési 
tilalom bejegyzése iránti kérelmet tartalmazó okirata alapján jegyzi be.”

5. § (1) A Törvény 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő (a 8–13.  §, valamint a  19–20.  § tekintetében a  továbbiakban: 
bérlő) a  2.  § (3)  bekezdés szerinti tájékoztató levél kézhezvételét követő 60 napon, a  2.  § (4)  bekezdésben 
meghatározott tájékoztató levél kézhezvételét követő 30 napon belül a Nemzeti Eszközkezelő részére megküldött, 
teljes bizonyító erejű magánokirat formájában tett nyilatkozatával a  NET tv. 22.  § (1)  bekezdés a) vagy c)  pontja 
alapján létrejött lakásbérleti jogviszonyát e  törvény és végrehajtási rendelete rendelkezései figyelembevételével 
fenntarthatja. A  határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a  nyilatkozatot a  bérlő a  határidő utolsó napján 
a Nemzeti Eszközkezelő székhelyén átadta vagy postára adta. A bérlő akkor tarthatja fenn bérleti jogviszonyát, ha 
az  e  bekezdés szerinti joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozat legkésőbb a  2.  § (5)  bekezdése szerinti időpontig 
megérkezett a Nemzeti Eszközkezelőhöz.”
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 (2) A Törvény 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő a  2.  § (3)–(4)  bekezdései szerinti tájékoztató levél alapján 
a  2.  § (5)  bekezdése szerinti időpontig nem él nyilatkozattételi lehetőségével sem a  tulajdonszerzésre, sem 
a  lakásbérleti jogviszony fenntartására irányulóan, akkor a  meglévő lakásbérleti jogviszonya fennmarad, és 
a Nemzeti Eszközkezelő gondoskodik az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltaknak megfelelő, emelt 
lakásbérleti díj mértékét tartalmazó értesítés megküldéséről.”

6. § (1) A Törvény 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Annak a bérlőnek, akinek
a) a NET tv. végrehajtási rendeletében és a lakásbérleti szerződésében foglaltak alapján 2019. január 1-jét követően 
a  határozott idejű lakásbérleti szerződése határozatlan idejűvé alakul át, az  átalakulás napját követő 90. napon,  
de legkorábban 2019. október 1-jén,
b) az e törvény végrehajtási rendeletében és a  lakásbérleti szerződésében foglaltak alapján 2019. december 31-ét 
követően a határozott idejű lakásbérleti szerződése határozatlan idejűvé alakul át, a  joghatás kiváltására alkalmas 
nyilatkozat Nemzeti Eszközkezelőhöz történő megérkezését követő második hónap első napján
e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerinti kiszámított vételáron az általa bérelt ingatlanon tulajdonjoga 
keletkezik, ha a bérlő a (4) bekezdésben foglalt, határidőn belül részletvételre irányuló nyilatkozatot tesz. A határidőt 
megtartottnak kell tekinteni, ha a nyilatkozatot a bérlő a határidő utolsó napján a Nemzeti Eszközkezelő székhelyén 
átadta vagy postára adta.”

 (2) A Törvény 13. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1) és (4) bekezdés szerinti lehetőséggel a bérlőtársak csak az egybehangzó vagy közös, teljes bizonyító erejű 
magánokiratban foglalt nyilatkozatuk alapján élhetnek.
(6) Ha a  fizetési kötelezettségeinek eleget tevő bérlő a  (3)  bekezdés szerinti tájékoztató levél alapján nem tesz 
joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozatot sem a  tulajdonszerzésre, sem a  lakásbérleti jogviszony fenntartására 
irányulóan, akkor a  bérlő meglévő lakásbérleti jogviszonya fennmarad, és a  Nemzeti Eszközkezelő gondoskodik 
az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltaknak megfelelő, emelt lakásbérleti díj mértékét tartalmazó 
értesítés megküldéséről.
(7) Az (1) bekezdés szerinti bérlő e § szerinti tulajdonszerzésére a 7. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”

7. §  A Törvény 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  Önkormányzat az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanokra vonatkozó lakásbérleti díjat a  (2)  bekezdésben 
foglaltakra is tekintettel rendeletben állapítja meg.”

8. § (1) A Törvény 20. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„a) a 2. § (3)–(4) bekezdés, a 6. § (10) bekezdés és a 13. § (3) bekezdés szerinti tájékoztató levél részletes tartalmát, 
megküldésének határidejét, valamint az érintettek tájékoztatásának egyéb módját;”

 (2) A Törvény 20. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„d) az e törvény szerinti lakásbérleti szerződés részletes feltételeit és szabályait, különösen a lakásbérleti szerződés 
bérbeadó általi felmondására vonatkozó részletes, a  lakásbérleti jogviszonyból eredő követelések számlázásával 
kapcsolatos szabályokat, valamint a  2.  § (5), 8.  § (3)  bekezdés és a  13.  § (6)  bekezdése szerinti nyilatkozattétel 
hiányában történő lakásbérleti jogviszony fennmaradásának feltételeit;”

9. §  A Törvény a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A.  § Felhatalmazást kap az  Önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a  19.  § (1)  bekezdés szerinti 
ingatlanokra vonatkozó lakásbérleti díjat.”

10. § (1) A Törvény 22. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  2019. január 1-jét megelőzően, a  Kormány rendeletében a  Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolható 
lakóingatlanokra vonatkozóan benyújtott azon jogszabályi feltételeknek megfelelő szándéknyilatkozatok esetében, 
amelyek alapján 2019. január 1-ig a  Nemzeti Eszközkezelő a  hiteladós vagy zálogkötelezett lakóingatlanára 
vonatkozóan adásvételi szerződést nem kötött, a  Nemzeti Eszközkezelő e  törvény hatálybalépését követő  
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30 napon belül tájékoztatja a  hiteladóst vagy zálogkötelezettet, hogy e  törvény alapján kizárólag egy összegben 
történő megvásárlás vagy részletvétel útján történő tulajdonszerzésre van lehetősége, új lakásbérleti jogviszony 
létesítésére nem kerülhet sor. Amennyiben a  hiteladós vagy zálogkötelezett fenntartja a  szándéknyilatkozatát 
a lakóingatlan Nemzeti Eszközkezelő által megvásárlására vonatkozóan, abban az esetben a NET tv. 18/A. §-át nem 
kell alkalmazni, és az e törvény szerinti egy összegben történő megvásárlás vagy részletvétel szabályait megfelelően 
alkalmazni kell. Ha a  Nemzeti Eszközkezelő általi ingatlanvásárlásra vonatkozó adásvételi szerződés kelte  
2019. október 1. és 2019. december 31. közötti napra esik, a hiteladós vagy zálogkötelezett részletvételre irányuló 
nyilatkozata szerinti tulajdonjog 2020. január 1-jén keletkezik.
(2) A  hiteladós vagy zálogkötelezett az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő 60 napon belül 
a  Nemzeti Eszközkezelő részére megküldött, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában nyilatkozhat arról, 
hogy fenntartja-e a  szándéknyilatkozatát a  lakóingatlan Nemzeti Eszközkezelő által történő megvásárlására 
vonatkozóan. A  határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a  nyilatkozatot a  nyilatkozatot tevő a  határidő utolsó 
napján a  Nemzeti Eszközkezelő székhelyén átadta vagy postára adta. A  Nemzeti Eszközkezelő abban az  esetben 
köti meg a  NET tv. szerinti adásvételi szerződést és jár el a  hiteladós vagy zálogkötelezett (1)  bekezdés szerinti 
tulajdonszerzése tekintetében, ha az  e  §-ban meghatározott, joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozat legkésőbb  
2019. szeptember 20. napjáig megérkezett a Nemzeti Eszközkezelőhöz.”

 (2) A Törvény 22. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E  törvénynek a  Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének 
biztosításával összefüggő törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) 
megállapított rendelkezéseit a Módtv. hatálybalépésekor
a) folyamatban lévő ügyekre és
b) az e törvény 6. §-a alapján már megkötött adásvételi szerződésekre
is alkalmazni kell.
(5) A  Nemzeti Eszközkezelő a  7.  § (6)  bekezdése szerinti bejegyzés alapjául szolgáló okiratot a  tulajdonjog 
keletkezésének napjától, de legkorábban a  Módtv. hatálybalépésétől számított 60 napon belül nyújtja be 
az ingatlanügyi hatósághoz.”

2. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

11. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 139. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben az  ingatlanon a  Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek 
otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény alapján keletkezett tulajdonjog és a részletvételhez 
kapcsolódóan a  magyar állam javára jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve, abban 
az  esetben az  ingatlan becsértékének megállapítása iránt csak a  tulajdonjog bejegyzéstől számított három év 
elteltével lehet intézkedni.”

3. Záró rendelkezések

12. §  Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 283/2019. (XI. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló  
2018. évi CIII. törvény 20. § a)–e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2018. (XII. 21.)  
Korm. rendelet] 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § (1) A Törvény 2. § (3) és (4) bekezdése szerinti tájékoztató levél tartalmazza
a) a tulajdonszerzési lehetőségeket, ideértve
aa) az egyösszegű vásárlás szabályait, az annak során igénybe vehető kedvezményeket és azok feltételeit,
ab) a részletvétel szabályait,
b) a lakásbérleti jogviszony fenntartásának feltételeit,
c) az arról való tájékoztatást, hogy amennyiben a bérlő nem él nyilatkozattételi jogával, akkor a bérleti jogviszonya 
milyen feltételek mellett marad fenn,
d) a bérlő által bérelt lakóingatlan vagy tartalék ingatlan vonatkozásában e  rendelet alapján kiszámított vételár, 
vételárrészlet és bérleti díj összegeket,
e) a nyilatkozattételi határidőre szóló felhívást és
f ) a nyilatkozattétel formai és tartalmi követelményeit.
(2) A Nemzeti Eszközkezelő a Törvény 2. § (3) bekezdése szerinti tájékoztató levelet 2019. március 31-ig, a Törvény 
2. § (4) bekezdése szerinti tájékoztató levelet 2019. december 15-ig küldi meg a fizetési kötelezettségeinek eleget 
tevő bérlőnek.
(3) A Törvény 6. § (10) bekezdése szerinti tájékoztató levél tartalmazza
a) a részletvétel szabályait,
b) az arról való tájékoztatást, hogy ha a Törvény 6. § (1) bekezdése szerint nyilatkozattételre felhívott bérlő nem él 
a nyilatkozattételi jogával, a lakóingatlan vagy a tartalék ingatlan feletti tulajdonjog megszerzésére a továbbiakban 
nincs lehetősége,
c) a nyilatkozattételi határidőre szóló felhívást és
d) a nyilatkozattétel formai és tartalmi követelményeit.”

2. §  A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Eszközkezelő
a) a 26.  § (1)  bekezdése szerinti tájékoztató levelet az  e  rendeletben foglalt határidőig, a  bérlő által bérelt 
lakóingatlan vagy tartalék ingatlan címére,
b) a 26.  § (3)  bekezdése szerinti tájékoztató levelet a Törvényben foglalt határidőig, a Törvény 6.  § (1)  bekezdése 
szerint nyilatkozattételre felhívott bérlőnek a  lakásbérleti szerződés megszűntetéséről szóló dokumentumban 
megadott értesítési címére,
c) a 27. § szerinti tájékoztató levelet a Törvényben foglalt határidőig, a bérlő által bérelt lakóingatlan vagy tartalék 
ingatlan címére
postai úton megküldi a (2) és (3) bekezdésben foglalt szabályok szerint.”

3. §  A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében a „2019. december 1-ig köti meg az adásvételi szerződést a Nemzeti Eszközkezelővel” 

szövegrész helyébe a „2020. február 28-ig írja alá a Nemzeti Eszközkezelővel kötendő adásvételi szerződést” 
szöveg,
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b) V. Fejezetének címében a  „8.  § (3) BEKEZDÉSE ÉS A” szövegrész helyébe a  „2.  § (5) BEKEZDÉSE, 8.  §  
(3) BEKEZDÉSE, ÉS” szöveg,

c) 15. § (1) bekezdésében a „Törvény” szövegrész helyébe a „Törvény 2. § (5) bekezdése és” szöveg, a „2020. január 1-től 
  a 2018. december 1-jén” szövegrész helyébe a „2020. június 1-jétől a 2020. március 1-jén” szöveg,
d) 15. § (2) bekezdésében a „2020. január 1-től” szövegrész helyébe a „2020. március 1-jétől” szöveg,
e) 16. § (1) bekezdésében az „(1) bekezdés szerinti összegét” szövegrész helyébe az „összegét” szöveg,
f ) 27. § nyitó szövegrészében a „13. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „13. § (3) bekezdése” szöveg,
g) 27. § e) pontjában a „formai” szövegrész helyébe a „formai és tartalmi” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

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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