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III. Kormányrendeletek

A Kormány 309/2019. (XII. 18.) Korm. rendelete
a légimentés integrációjával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 1.  § tekintetében a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100.  § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A légimentési feladatok végzésére a NEAK a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-vel köt finanszírozási szerződést 
a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén.”

2. § (1) Az  Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 4.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  főigazgató gyakorolja a  Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében 
az egészségügyi szakmai irányítási jogokat.”

 (2) Az R. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  Mentőszolgálat légi mentési feladatait az  általa alapított, a  Készenléti Rendőrség tulajdonosi 
joggyakorlásában levő és a Mentőszolgálat egészségügyi szakmai irányítása alatt álló Magyar Légimentő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el.”

3. §  A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
9. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Készenléti Rendőrség az  ORFK – közvetlenül az  országos rendőrfőkapitány útján ellátott – irányítása alatt önálló 
feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként)
„n) rendvédelmi repüléssel, valamint polgári repüléssel kapcsolatos légirendészeti hatósági feladatot lát el, továbbá 
gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében a tulajdonosi jogokat,”

4. §  Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 20/2019. (XII. 18.) NVTNM rendelete
a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok 
és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló 
gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló 
személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 2.  melléklet 
IX. táblázatában az „az Országos Mentőszolgálat” szövegrész helyébe az „a Készenléti Rendőrség” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

  Bártfai-Mager Andrea s. k.,
  nemzeti vagyon kezeléséért felelős
  tárca nélküli miniszter

Az agrárminiszter 58/2019. (XII. 18.) AM rendelete
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 9.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  országos és a  területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint az  országos és területi 
vízvédelmi hatóság (a továbbiakban együtt: hatóság) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi  
LIII. törvény 66.  § (3)  bekezdésében meghatározott hatósági nyilvántartást az  Országos Környezetvédelmi 
Információs Rendszerben (a továbbiakban: OKIR) vezeti.

 (2) A  hatósági nyilvántartásba való betekintésre és a  nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra az  adott ügyre 
vonatkozó betekintési és adatszolgáltatási szabályokat kell alkalmazni.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartás részét képező határozatokat és szakhatósági állásfoglalásokat 
a  hatóság a  kiadmányozással egyidejűleg köteles felvezetni az  OKIR-ba, a  kérelmező, valamint a  tevékenység 
engedélyesének és kötelezettjének megnevezésével, az  érintett telephely, terület, továbbá az  ingatlan és 
a  tevékenység helyének ingatlannyilvántartási helyrajzi száma és Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) 
koordinátái szerint.

 (2) A hatósági nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) a tevékenységet folytatóra vonatkozó azonosító adatokat,
b) a telephelyre vonatkozó adatokat (ha van),
c) a tevékenységre vonatkozó adatokat,
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d) a környezethasználat mennyiségi és minőségi jellemzőit,
e) a határozat vagy szakhatósági állásfoglalás számát, tárgyát, rendelkezéseit – rendelkező rész – (több 

telephely és tevékenységi terület esetén telephelyenként, területenként feltüntetve),
f ) a szakhatósági állásfoglalás mellett a  szakhatósági állásfoglalást tartalmazó, más hatóság által kiadott 

határozat számát (ha van),
g) a határozat véglegessé válásának és végrehajthatóságának, valamint végrehajtásának előírt időpontját, 

engedély esetén annak érvényességi idejét,
h) a határozat kijavításának, kiegészítésének, módosításának, visszavonásának, megváltoztatásának, 

megsemmisítésének adatait,
i) a határozat nyilvánosságához kapcsolódó adatokat,
j) a határozat kiadását követő és a határozat rendelkezéseinek végrehajtására irányuló felülvizsgálat, ellenőrzés, 

önellenőrzés idejét és megállapításait,
k) a tevékenység gyakorlásához kapcsolódó további jogok és kötelezettségek megnevezését, így különösen:

ka) az érintett Natura 2000 terület jogi jellegének,
kb) a hatásbecslés lefolytatásának,
kc) a közérdek megnevezésének,
kd) az Európai Bizottság bevonásának,
ke) a hatóság által előírt kármegelőző, kárcsökkentő, vagy kompenzációs intézkedés

 tényét.
 (3) A  (2)  bekezdés szerinti nyilvántartás az  abban szereplő hatósági határozat és szakhatósági állásfoglalás 

vonatkozásában – a  tevékenységet folytatóra vonatkozó személyazonosító adatok, valamint a  lakcím-azonosító 
adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

3. § (1) Ha a  2.  § (2)  bekezdésében meghatározottak az  egyes telephelyeken, tevékenységi területeken a  környezetbe 
kikerülő szennyező anyagok megnevezését, azok kibocsátási értékeit, a  képződő hulladékok megnevezését, 
mennyiségét és környezeti veszélyességét (veszélyességi jellemző), valamint a  kármentesítésre vonatkozó főbb 
adatokat nem tartalmazzák, akkor a hatóság az azokra vonatkozó utolsó általa rögzített adatot, kibocsátási értéket 
szakterületenként és szennyező anyagonként feltünteti (szennyvízkibocsátás esetében a befogadó megjelölésével) 
a megengedett határértékek és a túllépés mértékének rögzítésével együtt.

 (2) Az  elsőfokú határozat kijavítása, kiegészítése, módosítása, visszavonása, megváltoztatása, megsemmisítése 
esetében a határozatot a 2. § rendelkezéseinek megfelelően kell nyilvántartásba venni.

 (3) Az OKIR-ból a hatósági nyilvántartás adatai nem törölhetők és nem írhatók felül.

4. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Hatályát veszti a  környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.)  
KöM rendelet.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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Az agrárminiszter 59/2019. (XII. 18.) AM rendelete
a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételét szabályozó egyes 
miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének 
feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet módosítása

1. §  A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 
56/2013. (VI. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet] a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételét szabályozó 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2019. (XII. 18.) AM rendelettel [a továbbiakban: 59/2019. (XII. 18.) 
AM rendelet] megállapított 9.  § (3)  bekezdését az  59/2019. (XII. 18.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban 
lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.”

2. §  Az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „2019. május 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. december 
31-ig” szöveg lép.

2. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének 
feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM rendelet módosítása

3. §  A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló 
7/2014. (II. 6.) VM rendelet [a továbbiakban: 7/2014. (II. 6.) VM rendelet] a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételét szabályozó 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2019. (XII. 18.) AM rendelettel [a továbbiakban: 59/2019. (XII. 18.) 
AM rendelet] megállapított 9.  § (3)  bekezdését az  59/2019. (XII. 18.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban 
lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.”

4. §  A 7/2014. (II. 6.) VM rendelet 9.  § (3)  bekezdésében a „2019. május 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. december 
31-ig” szöveg lép.

3. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének 
feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet módosítása

5. §  A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 
35/2015. (VI. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet] a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételét szabályozó 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2019. (XII. 18.) AM rendelettel [a továbbiakban: 59/2019. (XII. 18.) 
AM rendelet] megállapított 9.  § (3)  bekezdését az  59/2019. (XII. 18.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban 
lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.”

6. §  A 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „2019. május 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. december 
31-ig” szöveg lép.
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4. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének 
feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet módosítása

7. §  A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló 
30/2016. (IV. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet] 10. alcíme a  következő 16/B.  §-sal 
egészül ki:
„16/B.  § E  rendeletnek a  Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételét 
szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2019. (XII. 18.) AM rendelettel [a továbbiakban: 
59/2019. (XII. 18.) AM rendelet] megállapított 9.  § (3)  bekezdését az  59/2019. (XII. 18.) AM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.”

8. §  A 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet 9.  § (3)  bekezdésében a  „2019. május 31-ig” szövegrész helyébe 
a „2020. december 31-ig” szöveg lép.

5. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének 
feltételeiről szóló 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet módosítása

9. §  A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről szóló 
20/2017. (IV. 26.) FM rendelet [a továbbiakban: 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet] a következő 20. §-sal egészül ki:
„20. § E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételét szabályozó 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2019. (XII. 18.) AM rendelettel [a továbbiakban: 59/2019. (XII. 18.) 
AM rendelet] megállapított 9.  § (3)  bekezdését az  59/2019. (XII. 18.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban 
lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.”

10. §  A 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet 9.  § (3)  bekezdésében a  „2019. május 31-ig” szövegrész helyébe 
a „2020. december 31-ig” szöveg lép.

6. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének 
feltételeiről szóló 33/2018. (XI. 29.) AM rendelet módosítása

11. §  A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről szóló 
33/2018. (IX. 29.) AM rendelet [a továbbiakban: 33/2018. (IX. 29.) AM rendelet] a következő 16/B. §-sal egészül ki:
„16/B.  § E  rendeletnek a  Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételét 
szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2019. (XII. 18.) AM rendelettel [a továbbiakban: 
59/2019. (XII. 18.) AM rendelet] megállapított 9.  § (2)  bekezdését az  59/2019. (XII. 18.) AM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.”

12. §  A 33/2018. (IX. 29.) AM rendelet 9.  § (2)  bekezdésében a  „2019. december 31-ig” szövegrész helyébe 
a „2020. december 31-ig” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

13. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 209. szám 9541

Az agrárminiszter 60/2019. (XII. 18.) AM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához  
a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet és 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához  
a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 
módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 
a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 
módosítása

1. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a  2014. évben 
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 34/2014. (IV. 4.) 
VM rendelet] 12. § (9) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha az ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy)
„d) a  működtetési időszak 3. vagy 4. évének kezdetétől főállású mezőgazdasági termelővé válik, de ennek 
a  kötelezettségének a  működtetési időszak 5. évének kezdetétől sem tesz eleget, vagy e  kötelezettségét nem 
tartja fenn a  működtetési időszak végéig, akkor a  kifizetett támogatási összeg 20%-át köteles intézkedésben való 
jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;”

 (2) A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 12. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Mentesül az ügyfél a (9) bekezdés e) és f ) pontja szerinti jogkövetkezmény alól, ha a lakcímet igazoló hatósági 
igazolványában rögzített tartózkodási hely érvényességi ideje a működtetési időszak alatt lejár, de a lejáratot követő 
legfeljebb nyolc hónapon belül – a  támogatási kérelme szerinti vállalásának megfelelően – a  személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásba vétel céljából bejelenti az életvitelszerű tartózkodási helyét.”

2. §  A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 
a  2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet és az  Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a  2015. évben igényelhető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet módosításáról szóló 60/2019. (XII. 18.)
AM rendelettel [a továbbiakban: 60/2019. (XII. 18.) AM rendelet] megállapított 12.  § (9)  bekezdés d)  pontját és 
(9a)  bekezdését a  60/2019. (XII. 18.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni 
kell.”

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához  
a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 
módosítása

3. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a  2015.  évben 
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet [a továbbiakban: 
24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet] 11. § (11) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha az ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy)
„d) a  működtetési időszak 3. vagy 4. évének kezdetétől főállású mezőgazdasági termelővé válik, de ennek 
a  kötelezettségének a  működtetési időszak 5. évének kezdetétől sem tesz eleget, vagy e  kötelezettségét nem 
tartja fenn a  működtetési időszak végéig, akkor a  kifizetett támogatási összeg 20%-át köteles intézkedésben való 
jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni;”
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 (2) A 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 11. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) Mentesül az  ügyfél a  (11)  bekezdés e) és f )  pontja szerinti jogkövetkezmény alól, ha a  lakcímet igazoló 
hatósági igazolványában rögzített tartózkodási hely érvényességi ideje a  működtetési időszak alatt lejár, de 
a  lejáratot követő legfeljebb nyolc hónapon belül – a  támogatási kérelme szerinti vállalásának megfelelően –  
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vétel céljából bejelenti az életvitelszerű tartózkodási helyét.”

4. §  A 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet a következő 12/E. §-sal egészül ki:
„12/E.  § E  rendeletnek az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők 
indulásához a  2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet és 
az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a  2015. évben  
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet módosításáról szóló  
60/2019. (XII. 18.) AM rendelettel [a továbbiakban: 60/2019. (XII. 18.) AM rendelet] megállapított 11. § (11) bekezdés 
d) pontját és (11a) bekezdését a 60/2019. (XII. 18.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is 
alkalmazni kell.”

3. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az agrárminiszter 61/2019. (XII. 18.) AM rendelete 
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években 
igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető 
támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 1/2018. (II. 1.) FM rendelet] 4.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„4. § A támogatás mértéke az 1. mellékletben meghatározott költségátalányok
a) 75%-a, ha a szerkezetátalakítással érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja 
szerinti világörökségi területen fekszik,
b) 60%-a, ha a  szerkezetátalakítással érintett terület fekvése szerinti olyan földrajzi árujelző szerkezetátalakítási 
tervének felel meg, amelynek az  egyéni terv benyújtása szerinti borpiaci év január 1-jén hatályban lévő 
termékleírása a borokra vonatkozóan legalább az alábbi előírásoknak megfelel:
ba) a szőlőültetvény hozama legfeljebb 2,5 kg/tőke, vörösbor készítése esetén legfeljebb 2 kg/tőke vagy legfeljebb 
12,5 t/ha, és
bb) a szüretelt szőlő cukortartalma természetes alkoholtartalomban kifejezve legalább 10,60%vol,
c) 50%-a az  a) és b)  pontban meghatározott feltételeknek nem megfelelő földrajzi árujelző szerkezetátalakítási 
tervének való megfelelés esetén,
d) 40%-a, ha az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg, vagy
e) 50%-a, ha a  szerkezetátalakítással érintett terület a  7.  melléklet szerinti valamely település területén fekszik, és 
legalább a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelel.”
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2. §  Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adott pénzügyi évre vagy pénzügyi évekre kifizethető támogatási keretösszegről, valamint a 4. § b) pontja 
szerinti földrajzi árujelzők listájáról az  agrárpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) tájékoztatja 
a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár), amely a 4. § b) pontjában meghatározott feltételnek megfelelő 
földrajzi árujelzők listájáról, valamint a keretösszegről közleményt tesz közzé.”

3. § (1) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 7. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Egyéni tervet benyújtani]
„c) a 2. § a)–c) pontjai szerinti intézkedések esetén a 2019/2020. borpiaci évben 2020. január 15. és január 28. között”
[lehet.]

 (2) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  egyéni terv a  Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az  elektronikus 
ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelőn, a  Kincstár 
által az  erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be a  Kincstár honlapján közzétett 
közleményben foglaltaknak megfelelően. Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet 
nyújthat be.”

 (3) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 7. § (5) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egyéni tervhez csatolni kell:]
„e) a hegybíró igazolását a 3. melléklet A rész A oszlop 15. és 20. soraiban, a 3. melléklet C rész A oszlop 3. sorában, 
A  oszlop 4. sorában, a  D rész 7. vagy 8. sorában, valamint a  3.  melléklet E  rész A  oszlop 3. sorában, A  oszlop  
4. sorában foglaltak teljesüléséről (ha az ott meghatározott pontértékeket a kérelmező érvényesíteni kívánja);
f ) a  3.  melléklet A  rész A  oszlop 13. sorában, a  3.  melléklet B rész A  oszlop 11. sorában, valamint a  3.  melléklet  
C rész A oszlop 8. sorában, a D rész A oszlop 11. sorában, valamint az E rész A oszlop 8. sorában foglaltaknak való 
megfelelést igazoló iratok másolatát (ha az ott meghatározott pontértékeket a kérelmező érvényesíteni kívánja);
g) a 3. melléklet A rész A oszlop 11. sorában, a 3. melléklet B rész A oszlop 9. sorában, valamint a 3. melléklet D rész 
A  oszlop 9. sorában foglaltaknak való megfelelést bor előállítására vonatkozó érvényes borászati üzem működési 
engedély másolatával, valamint kapcsolt vállalkozás esetén arra vonatkozó irat másolatával, hogy a bor előállítására 
vonatkozó érvényes borászati üzem működési engedéllyel rendelkező kapcsolt vállalkozás a  kérelmező kapcsolt 
vállalkozása (ha az ott meghatározott pontértékeket a kérelmező érvényesíteni kívánja);”

 (4) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 7. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha az egyéni terv elektronikus úton történő benyújtása során az igénylő helyett és nevében a meghatalmazottja 
jár el, akkor a  meghatalmazott saját, a  Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető 
elektronikus felületét használja az  eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A  meghatalmazott útján 
történő eljárásra az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből finanszírozott 
egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendeletben  
[a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] foglalt, a meghatalmazásra vonatkozó szabályok alkalmazandóak.
(8) Az  eljárás során – a  jogorvoslati, a  bírósági felülvizsgálati és a  felügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek 
kivételével – kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár 
az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli az igénylővel vagy meghatalmazottjával.
(9) Az  egyéni terv a  benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig elektronikus úton módosítható. Módosítás 
esetén az  utolsó benyújtott egyéni terv kerül elbírálásra, az  egyéni terv benyújtásának időpontját az  utolsó 
módosító egyéni terv benyújtásának időpontja jelenti.”

4. § (1) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kincstár a 7. § (1) bekezdés szerinti határidőben benyújtott egyéni terveket 2020. április 30. napjáig bírálja el.
(2) A  Kincstár az  egyéni terveket 70 000 000 euró összeg erejéig hagyja jóvá. A  szőlőültetvény termesztés-
technológiai módszereinek javítása tevékenységre a jóváhagyható összeg legfeljebb 10%-a fordítható.”

 (2) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  2019/2020 borpiaci évben benyújtott egyéni tervek közül kizárólag az  az egyéni terv részesíthető 
támogatásban, amelyben a legalacsonyabb pontértéket elérő összefüggő terület fajtaváltás, ültetvény áttelepítése 
esetén legalább 27 pontot, a  szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetében legalább  
45 pontot ér el.”
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5. § (1) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jóváhagyott egyéni terv bármely elemének a  módosítását – a  (4)–(6)  bekezdésben foglaltak kivételével  – 
be kell jelenteni a  Kincstárnak. Egy összefüggő terület tekintetében kizárólag egy alkalommal módosítható 
a jóváhagyott egyéni terv.”

 (2) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 9. §-a a következő (5)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a kérelmező a  jóváhagyott egyéni tervében bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot 
jelölt meg, azonban a  szerkezetátalakítás során részben vagy egészben standard kategóriájú szaporítóanyagot 
használ fel, és a 8. § (4) és (4a) bekezdése szerinti minimális pontértéket így is eléri, részére – az egyéb feltételeknek 
történő megfelelés esetén – az  1.  melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési 
munka művelete után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.
(6) Amennyiben a  kérelmező a  jóváhagyott egyéni tervében standard kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, 
azonban a  szerkezetátalakítás során részben vagy egészben bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot 
használ fel, és a 8. § (4) és a (4a) bekezdése szerinti minimális pontértéket így is eléri, részére – az egyéb feltételeknek 
történő megfelelés esetén – az  1.  melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési 
munka művelete után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.
(7) Amennyiben a  kérelmező a  jóváhagyott egyéni tervében az  intézkedésben érintett terület lejtésének 
mértékére vonatkozóan 5% feletti, és 12% vagy az alatti mértéket jelölt meg, azonban a helyszíni ellenőrzés során 
megállapítást nyert, hogy a  terület lejtése 5% és az  alatti mértékű, – az  egyéb feltételeknek történő megfelelés 
esetén – az 1. melléklet szerinti költségnövekmény nélküli támogatási összeg kerül kifizetésre.
(8) Amennyiben a  kérelmező a  jóváhagyott egyéni tervében az  intézkedésben érintett terület lejtésének 
mértékére vonatkozóan 5% feletti, és 12% vagy az alatti mértéket jelölt meg, azonban a helyszíni ellenőrzés során 
megállapítást nyert, hogy a terület lejtése 12% feletti mértékű, – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – 
az  1.  melléklet szerinti 5% feletti, és 12% vagy az  alatti költségnövekménnyel számított támogatási összeg kerül 
kifizetésre.
(9) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében az intézkedésben érintett terület lejtésének mértékére 
vonatkozóan 12% feletti mértéket jelölt meg, azonban a  helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy 
a terület lejtése 5% és az alatti mértékű, – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti 
költségnövekmény nélküli támogatási összeg kerül kifizetésre.
(10) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében az intézkedésben érintett terület lejtésének mértékére 
vonatkozóan 12% feletti mértéket jelölt meg, azonban a  helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy 
a  terület lejtése 5% feletti, és 12% vagy az  alatti mértékű, – az  egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – 
az 1. melléklet szerinti 5% feletti, és 12% vagy az alatti lejtésű területekre vonatkozó költségnövekménnyel számított 
támogatási összeg kerül kifizetésre.
(11) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében az intézkedésben érintett terület lejtésének mértékére 
vonatkozóan 5% és az  alatti mértéket jelölt meg, azonban a  helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy 
a terület lejtése meghaladja az 5%-ot, – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti 
költségnövekmény nélküli támogatási összeg kerül kifizetésre.”

6. §  Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem nyújthat be egyéni tervet három borpiaci éven belül az, aki esetében a  Kincstár megállapította, hogy 
művelési kötelezettségének nem tett eleget. A  három borpiaci évet a  művelési kötelezettség elmaradásának 
megállapítása napjának borpiaci évétől kell számítani.”

7. §  Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ültetvény beállottságának az ültetvény telepítését követő évben el kell érnie a 95%-ot.”

8. § (1) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kifizetési kérelmeket az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozóan a Kormány által biztosított 
elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelőn, a  Kincstár által az  erre a  célra rendszeresített elektronikus 
űrlapkitöltő felületen nyújtható be a  borpiaci év április 1. és július 1. között a  Kincstár honlapján közzétett 
közleményben foglaltaknak megfelelően.”
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 (2) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 17. §-a a következő (11)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a  kifizetési kérelem elektronikus úton történő benyújtása során az  igénylő helyett és nevében 
a  meghatalmazottja jár el, akkor a  meghatalmazott saját, a  Kormány által biztosított elektronikus azonosítási 
szolgáltatással elérhető elektronikus felületét használja az  eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. 
A meghatalmazott útján történő eljárásra a 22/2016. (IV. 5.) FM rendeletben foglalt, a meghatalmazásra vonatkozó 
szabályok alkalmazandóak.
(12) Az  eljárás során – a  jogorvoslati, a  bírósági felülvizsgálati és a  felügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek 
kivételével – kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár 
az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli az igénylővel vagy meghatalmazottjával.
(13) A  kifizetési kérelem annak benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a  17.  § 
(2)  bekezdésében meghatározott határidő végéig elektronikus úton módosítható. Módosítás esetén az  utolsó 
kérelem kerül elbírálásra, a kérelem benyújtásának időpontját az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja 
jelenti.”

9. §  Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 18. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kincstár a kifizetési kérelmet részben vagy egészében elutasítja, ha]
„a) a  9.  § (7)–(11)  bekezdésben foglalt kivételekkel, a  kérelemben megjelölt tevékenység nem felel meg 
a jóváhagyott egyéni tervnek;”

10. § (1) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 3. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet a 2. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

11. §  Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet
a) 6. § (1) bekezdésében a „2017/2018–2019/2020” szövegrész helyébe a „2019/2020–2021/2022” szöveg,
b) 7.  § (5) bekezdés a) és b)  pontjában a „2.  melléklet” szövegrész helyébe az „a Kincstár honlapján közzétett 

nyomtatvány” szöveg,
c) 18.  § d)  pontjában a  „6.  § (4)  bekezdése, valamint a  6.  § (6)  bekezdése” szövegrész helyébe a  „16.  § 

(3) bekezdés a) és b) pontja” szöveg és
d) 18. § e) pontjában a „6. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „16. § (4) bekezdése” szöveg
lép.

12. § (1) Hatályát veszti az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet
a) 7. § (5) bekezdés d) pontjában a „kivéve a 2. § c) pontja szerinti tevékenység esetén” szövegrész és
b) 17. § (1) bekezdésében az „A kifizetési kérelem benyújtási határideje 2020. június 15.” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 2. melléklete.

13. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

14. §  Ez a rendelet a következő közösségi előírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a  922/72/EGK, a  234/79/EK, 

az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikke,

b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  borágazatban megvalósuló nemzeti 
támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az  555/2008/EK bizottsági rendelet 
módosításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
12–16. cikke, valamint

c) a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az  1308/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1150/EU 
bizottsági végrehajtási rendelet 7. cikke.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelethez
„3. melléklet az 1/2018. (II. 1.) FM rendelethez

 A.  A  7.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján benyújtott egyéni tervek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és 
az azokhoz tartozó pontértékek – fajtaváltás, áttelepítés

  A  B  C

 1.  Javasolt szempont  Maximális pontérték  Pontérték

 2.  A. A beruházással érintett ültetvény jellemzői   

 3.  Az egyéni tervben megjelölt létező vagy telepítendő ültetvény tőszáma  10  

 4.
 a) legalább 3500 tő/ha, de kevesebb, mint 4000 tő/ha az összefüggő 
terület esetében

  9

 5.  b) legalább 4000 tő/ha az összefüggő terület esetében   10

 6.  B. A beruházás és a helyi fejlesztési célok összhangja   

 7.  A szerkezetátalakítási tervének való megfelelés  4  

 8.  a) kiemelt fajta esetén   4

 9.  b) nem kiemelt fajta esetén   1

 10.  C. Integráció   

 11.
 A kérelmező vagy tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozása 
rendelkezik bor előállítására vonatkozó működési engedéllyel

 2  2

 12.  D. A kérelmező háttere   

 13.

 A kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező 
valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a szőlészeti és 
a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok 
kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, 
forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.)  
FVM rendelet 12. számú mellékletének I. részében meghatározott, 
illetve azoknak megfeleltethető iskolai végzettségek valamelyikével

 2  2

 14.  E. A beruházással érintett terület jellemzői   

 15.
 A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben 
rögzített pontszáma

 3  

 16.  a) legalább 344 pont   3

 17.  b) legalább 309 pont, de kisebb, mint 344 pont   2,5

 18.  c) legalább 275 pont, de kisebb, mint 309 pont   2

 19.  d) legalább 210 pont, de kisebb, mint 275 pont   1

 20.
 A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben 
rögzített pontszáma legalább 200

 12  12

 21.  Régió fejlesztési terv státusz  2  

 22.
 a) tevékenységgel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi 
LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található

  2

 23.
 b) a tevékenységgel érintett kiemelt turisztikai fejlesztési térségben 
található

  1,5

 24.  F. A beruházás egyéb jellemzői   

 25.
 A felhasználni kívánt szaporítóanyag szaporítási foka prebázis, bázis 
vagy certifikált

 2  2

 26.
 Az egyéni tervben szereplő összefüggő területek egybeszámított 
területnagysága

 3  

 27.  a) 20 és 30 hektár között van   2

 28.  b) 20 hektár alatt van   3

 29.  Összesen elérhető pontszám  40  
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 B.  A  7.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján benyújtott egyéni tervek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és 
az azokhoz tartozó pontértékek – fajtaváltás, áttelepítés

  A  B  C

 1.  Javasolt szempont  Maximális pontérték  Pontérték

 2.  A. A beruházással érintett ültetvény jellemzői   

 3.  Az egyéni tervben megjelölt létező vagy telepítendő ültetvény tőszáma  10  

 4.
 a) legalább 3500 tő/ha, de kevesebb, mint 4000 tő/ha az összefüggő 
terület esetében

  9

 5.  b) legalább 4000 tő/ha az összefüggő terület esetében   10

 6.  B. A beruházás és a helyi fejlesztési célok összhangja   

 7.  Valamely földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének való megfelelés  4  4

 8.  C. Integráció   

 9.
 A kérelmező vagy tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozása 
rendelkezik bor előállítására vonatkozó működési engedéllyel

 2  2

 10.  D. A kérelmező háttere   

 11.

 A kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező 
valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a szőlészeti és 
a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok 
kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, 
forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.)  
FVM rendelet 12. számú mellékletének I. részében meghatározott, 
illetve azoknak megfeleltethető iskolai végzettségek valamelyikével

 2  2

 12.  E. A beruházással érintett terület jellemzői   

 13.
 A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben 
rögzített pontszáma

 3  

 14.  a) legalább 344 pont   3

 15.  b) legalább 309 pont, de kisebb, mint 344 pont   2,5

 16.  c) legalább 275 pont, de kisebb, mint 309 pont   2

 17.  d) legalább 210 pont, de kisebb, mint 275 pont   1

 18.
 A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben 
rögzített pontszáma legalább 200

 12  12

 19.  Régió fejlesztési terv státusz  2  

 20.
 a) tevékenységgel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi 
LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található

  2

 21.
 b) a tevékenységgel érintett kiemelt turisztikai fejlesztési térségben 
található

  1,5

 22.  F. A beruházás egyéb jellemzői   

 23.
 A felhasználni kívánt szaporítóanyag szaporítási foka prebázis, bázis 
vagy certifikált

 2  2

 24.
 Az egyéni tervben szereplő összefüggő területek egybeszámított 
terület nagysága

 3  

 25.  a) 20 és 30 hektár között van   2

 26.  b) 20 hektár alatt van   3

 27.  Összesen elérhető pontszám  40  
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 C.  A  7.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján benyújtott egyéni tervek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és 
az azokhoz tartozó pontértékek – szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása

  A  B  C

 1.  Javasolt szempont  Maximális pontérték  Pontérték

 2.  A. A szőlőültetvény jellemzői   

 3.  Az ültetvény kora legalább 15 év  5  5

 4.

 A termés minősége (az ültetvényről az egyéni terv benyújtását 
megelőzően leadott utolsó négy, nem nullás szüreti jelentésben foglalt 
adatok alapján a szüretelt szőlő cukortartalma és hozama mindegyik 
évben)

 15  

 5.  a) legalább 20° MM cukortartalom, legfeljebb 6000 kg/ha   15

 6.  b) legalább 18° MM cukortartalom, legfeljebb 8000 kg/ha   14

 7.  B. A kérelmező háttere   

 8.

 A kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező 
valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a szőlészeti és 
a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok 
kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, 
forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.)  
FVM rendelet 12. számú mellékletének I. részében meghatározott, 
illetve azoknak megfeleltethető iskolai végzettségek valamelyikével

 1  1

 9.  C. A beruházással érintett terület jellemzői   

 10.
 A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben 
rögzített pontszáma

 3  

 11.  a) legalább 344 pont   3

 12.  b) legalább 309 pont, de kisebb, mint 344 pont   2,5

 13.  c) legalább 275 pont, de kisebb, mint 309 pont   2

 14.  d) legalább 210 pont, de kisebb, mint 275 pont   1

 15.
 A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben 
rögzített pontszáma legalább 200

 10  10

 16.  Régió fejlesztési terv státusz  1  

 17.
 a) tevékenységgel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi 
LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található

  1

 18.
 b) a tevékenységgel érintett terület nemzeti turisztikai fejlesztési 
tervvel érintett területen található

  0,5

 19.  D. A beruházás egyéb jellemzői   

 20.
 Az egyéni tervben szereplő összefüggő területek egybeszámított 
terület nagysága

 3  

 21.  a) 20 és 30 hektár között van   2

 22.  b) 20 hektár alatt van   3

 23.  A támberendezés felújítással érintett terület 5 ha alatt van  2  2

 24.  Összesen elérhető pontszám  40  
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 D.  A  7.  § (1)  bekezdés c)  pontja alapján benyújtott egyéni tervek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és 
az azokhoz tartozó pontértékek – fajtaváltás, áttelepítés

  A B C

1. Javasolt szempont Maximális pontérték Pontérték

2. A. A beruházással érintett ültetvény jellemzői

3.
Az egyéni tervben megjelölt létező vagy telepítendő ültetvény tőszáma 
legalább 4000 tő/ha az összefüggő terület esetében

10 10

4. B. A beruházás és a helyi fejlesztési célok összhangja
5. Valamely földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének való megfelelés 4 4
6. C. Integráció 14

7.

A kérelmező igazolja, hogy a támogatással érintett ültetvény termésére 
a termőre fordulását követően legalább 5 borpiaci évre szóló, 
az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő, a termőre fordulást 
követően legalább 3 éves felmondási időt tartalmazó szerződéssel 
rendelkezik

14

8.

A kérelmező igazolja, hogy az elmúlt öt borpiaci év átlagában az általa 
művelt szőlőterület legalább 65%-ának termését legalább 5 évre szóló, 
az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő szerződés keretében 
értékesítette

14

9.
A kérelmező vagy tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozása 
rendelkezik bor előállítására vonatkozó működési engedéllyel

14

10. D. A kérelmező háttere

11.

A kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező 
valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a szőlészeti és 
a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok 
kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, 
forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.)  
FVM rendelet 12. számú mellékletének I. részében meghatározott, illetve 
azoknak megfeleltethető iskolai végzettségek valamelyikével

2 2

12. E. A beruházással érintett terület jellemzői

13.
A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben 
rögzített pontszáma

3

14. a) legalább 344 pont 3
15. b) legalább 309 pont, de kisebb, mint 344 pont 2,5
16. c) legalább 275 pont, de kisebb, mint 309 pont 2
17. d) legalább 210 pont, de kisebb, mint 275 pont 1

18.
A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben 
rögzített pontszáma legalább 200

10 10

19. Régió fejlesztési terv státusz 2

20.
a) tevékenységgel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi 
LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található

2

21.
b) a tevékenységgel érintett kiemelt turisztikai fejlesztési térségben 
található

1,5

22. F. A beruházás egyéb jellemzői

23.
A felhasználni kívánt szaporítóanyag szaporítási foka prebázis, bázis 
vagy certifikált

2 2

24.
Az egyéni tervben szereplő összefüggő területek egybeszámított 
területnagysága

3

25. a) 20 és 30 hektár között van 2
26. b) 20 hektár alatt van 3
27. Összesen elérhető pontszám 50
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 E.  A  7.  § (1)  bekezdés c)  pontja alapján benyújtott egyéni tervek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és 
az azokhoz tartozó pontértékek – szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása

  A B C

1. Javasolt szempont Maximális pontérték Pontérték

2. A. A szőlőültetvény jellemzői
3. Az ültetvény kora legalább 15 év 5 5
4. A tőke tenyészterülete szerint számított tőkesűrűség az érintett területen 20  
5. a) legalább 5000 tő/hektár   20
6. b) legalább 4000 tő/hektár, de nem éri el az 5000 tő/hektárt   19
7. B. A kérelmező háttere

8.

A kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely 
tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a szőlészeti és a borászati 
adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának 
rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba 
hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.)  
FVM rendelet 12. számú mellékletének I. részében meghatározott, illetve 
azoknak megfeleltethető iskolai végzettségek valamelyikével

1 1

9. C. A beruházással érintett terület jellemzői

10.
A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben 
rögzített pontszáma

3  

11. a) legalább 344 pont   3
12. b) legalább 309 pont, de kisebb, mint 344 pont   2,5
13. c) legalább 275 pont, de kisebb, mint 309 pont   2
14. d) legalább 210 pont, de kisebb, mint 275 pont   1

15.
A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben 
rögzített pontszáma legalább 200

15 15

16. Régió fejlesztési terv státusz 1  

17.
a) tevékenységgel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi 
LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található

  1

18.
b) a tevékenységgel érintett terület nemzeti turisztikai fejlesztési tervvel 
érintett területen található

  0,5

19. D. A beruházás egyéb jellemzői

20.
Az egyéni tervben szereplő összefüggő területek egybeszámított terület 
nagysága

3  

21. a) 20 és 30 hektár között van   2
22. b) 20 hektár alatt van   3
23. A támberendezés felújítással érintett terület 5 ha alatt van 2 2
24. Összesen elérhető pontszám 50  

”

2. melléklet a 61/2019. (XII. 18.) AM rendelethez
„7. melléklet az 1/2018. (II. 1.) FM rendelethez

1. Abony
2. Albertirsa
3. Alsónémedi
4. Apaj
5. Aszód
6. Biatorbágy
7. Budajenő
8. Budakalász
9. Budakeszi

10. Budaörs
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11. Budapest
12. Bugyi
13. Cegléd
14. Ceglédbercel
15. Csemő
16. Csévharaszt
17. Csobánka
18. Csomád
19. Csömör
20. Dabas
21. Dánszentmiklós
22. Délegyháza
23. Diósd
24. Dömsöd
25. Dunabogdány
26. Dunaharaszti
27. Dunakeszi
28. Dunavarsány
29. Ecser
30. Érd
31. Erdőkertes
32. Fót
33. Galgamácsa
34. Göd
35. Gödöllő
36. Gyömrő
37. Halásztelek
38. Herceghalom
39. Hernád
40. Hévízgyörk
41. Inárcs
42. Ipolydamásd
43. Ipolytölgyes
44. Isaszeg
45. Jászkarajenő
46. Kakucs
47. Kartal
48. Kemence
49. Kerepes
50. Kiskunlacháza
51. Kismaros
52. Kisoroszi
53. Kistarcsa
54. Kocsér
55. Kóka
56. Kosd
57. Kóspallag
58. Kőröstetétlen
59. Leányfalu
60. Letkés
61. Maglód
62. Márianosztra
63. Mende
64. Mikebuda
65. Mogyoród
66. Monor
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67. Nagykáta
68. Nagykőrös
69. Nagymaros
70. Nagytarcsa
71. Nyáregyháza
72. Nyársapát
73. Ócsa
74. Őrbottyán
75. Örkény
76. Pánd
77. Páty
78. Pécel
79. Penc
80. Pilis
81. Piliscsaba
82. Pilisjászfalu
83. Pilisszántó
84. Pilisszentiván
85. Pilisszentkereszt
86. Pilisszentlászló
87. Pilisvörösvár
88. Pócsmegyer
89. Pomáz
90. Pusztazámor
91. Ráckeve
92. Solymár
93. Sóskút
94. Sülysáp
95. Szada
96. Százhalombatta
97. Szentendre
98. Szentlőrinckáta
99. Szigethalom

100. Szigetmonostor
101. Szigetszentmárton
102. Szigetszentmiklós
103. Szigetújfalu
104. Szob
105. Szokolya
106. Sződ
107. Táborfalva
108. Tahitótfalu
109. Taksony
110. Tápióbicske
111. Tápiógyörgye
112. Tápiószecső
113. Tápiószele
114. Tápiószentmárton
115. Tápiószőlős
116. Tárnok
117. Tatárszentgyörgy
118. Telki
119. Tinnye
120. Tóalmás
121. Tököl
122. Törökbálint
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123. Törtel
124. Tura
125. Újhartyán
126. Üllő
127. Üröm
128. Vác
129. Vácegres
130. Váckisújfalu
131. Vácrátót
132. Valkó
133. Vecsés
134. Veresegyház
135. Verőce
136. Verseg
137. Visegrád
138. Zsámbék”

Az agrárminiszter 62/2019. (XII. 18.) AM rendelete
az egyes halgazdálkodási tárgyú rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 1., 2., 3., 7., 10., 16., 
17., 19., 27., 30. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 5., 33. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 37. pontjában,
valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 7. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló  
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosítása

1. §  A halgazdálkodás és a  halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 
(a továbbiakban: Vhr.) 1. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„10. ökológiai célú, szelektív halászat: az őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen vagy inváziós idegenhonos 
halfajok állományának felmérése és gyérítése, továbbá őshonos halfajok ökológiai szempontból indokolt faj-, illetve 
méretszelektív, valamint anyahal, illetve mesterséges szaporításra alkalmas törzsállomány befogására irányuló 
halászata;”

2. §  A Vhr. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A halgazdálkodásra jogosult a nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) gyérítésének és riasztásának elvégzésével 
az  (1)  bekezdés a)  pontjában foglaltaktól eltérően, a  (2)  bekezdésben foglalt térítés ellenében – az  (1)  bekezdés 
a) pontja szerinti vadászatra jogosult írásbeli hozzájárulásával – más hivatásos vagy sportvadászt is megbízhat.”

3. § (1) A Vhr. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A halászati szerződésben meg kell határozni a Hhvtv. és az e rendelet szerint használható fogási eszközöket és 
módokat, amelyeket a halászati engedélyes használhat, valamint meg kell határozni a kifogható halak mennyiségét.”
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 (2) A Vhr. 17. §-a a következő (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  Hhvtv. 62/C.  § (2)  bekezdés b)–c)  pontjában meghatározott közfeladatok teljesítéséhez, mesterséges 
szaporítással előállítható telepítő anyag biztosításához nélkülözhetetlen anyahalak begyűjtése esetében 
az (1) bekezdés b) pontja szerinti halászati engedély kiadásának feltétele, hogy a visszatelepítési programot végző 
halgazdálkodásra jogosult rendelkezzen a  Hhvtv. 63.  § (3)  bekezdés a) vagy c)  pontja, illetve a  63.  § (5)  bekezdés 
a) pont aa) vagy ac) alpontja szerinti támogatással.
(4b) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti engedéllyel mesterséges szaporítás céljából begyűjtött anyahalak 
kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.
(4c) A halászati engedélyes a begyűjtött anyahalak tartási helyét bejelenti a halgazdálkodási hatóság részére.”

 (3) A Vhr. 17. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) Az  ökológiai célú, szelektív halászatra vonatkozó halászati engedély tartalmazza az  ökológiai célú, szelektív 
halászat e rendeletben, valamint a jóváhagyott halgazdálkodási tervben meghatározott feltételeit.”

4. §  A Vhr. 21. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Elektronikus támogatású állami horgászvizsga esetén a horgászvizsga bizonyítványt a horgászszövetség által 
üzemeltetett informatikai rendszer automatikusan, elektronikus úton állítja ki.”

5. §  A Vhr. 27. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Egy horgász részére egy halgazdálkodási vízterületen – ide nem értve az igazoltan elveszett vagy megsemmisült 
jegy pótlását és az összevont területi jegyek kiadását – évente egy darab éves területi jegy adható ki azzal, hogy egy 
adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterület vonatkozásában az évente kifogható halmennyiség nem haladhatja 
meg a helyi horgászrendben meghatározott éves kifogható mennyiséget.”

6. §  A Vhr.
a) 6. § (2) bekezdésében a „kárókatona” szövegrész helyébe a „nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo)” szöveg,
b) 15.  §-ában a  „kivéve az  engedélyezett halmentés és kutatás eseteit” szövegrész helyébe a  „kivéve 

az engedélyezett halmentés, kutatás és mesterséges szaporításra alkalmas törzsállomány befogására irányuló 
halászat eseteit” szöveg,

c) 22. § (7) bekezdésében a „horgászszövetség” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási hatóság” szöveg
lép.

7. § (1) A Vhr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Vhr. 12. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. §  Hatályát veszti a Vhr.
a) 17. § (21) bekezdése,
b) 19. § (5) bekezdése,
c) 23. § (5) bekezdése,
d) 39. § (3) bekezdésében a „tanfolyamot és” szövegrész.

2. Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, 
valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosítása

9. §  Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint 
alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet (a  továbbiakban: Pár.) 22.  §-a 
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A minisztérium a nyertes pályázatban foglalt vállalásokat megküldi az illetékes halgazdálkodási hatóság részére.”
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10. §  A Pár. 24. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az elfogadó nyilatkozatban az előhaszonbérletre jogosult nyilatkozik arról, hogy
a) a Hhvtv. 29. § (5) bekezdésében foglalt kizáró okok vele szemben nem állnak fenn,
b) vállalja a haszonbérleti szerződésben foglalt hasznosítási feltételek teljesítését,
c) vállalja a  nyertes pályázatban elfogadott halgazdálkodási koncepcióban és az  1.  melléklet II. rész szerinti 
szempontrendszer alapján vállalt kötelezettségek teljesítését, valamint
d) vállalja a Hhvtv. 31. § (2) bekezdésében foglaltak teljesítését.”

11. § (1) A Pár.
a) 15. § (3) bekezdés f ) pontjában a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegessé vált határozattal” szöveg,
b) 15. § (3) bekezdés g) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg
lép.

 (2) A Pár. 1. melléklet
a) I. pont 1. alpont 6. pontjában a „halgazdálkodási, illetve horgászati céllal létrehozott országos hatókörű civil 

szervezet” szövegrész helyébe a „horgászszövetség” szöveg,
b) I.  pont 2.1.  alpont 3. sorában a  „halgazdálkodási, horgászati céllal létrehozott országos hatókörű civil 

szervezettel” szövegrész helyébe a „horgászszövetséggel” szöveg,
c) I. pont 5.1 alpontjában a „halászati őrzést” szövegrész helyébe a „halőrzést” szöveg,
d) I. pont 5.1 alpont c) pontjában a „halászati őrökkel” szövegrész helyébe a „hivatásos halőrökkel” szöveg
lép.

 (3) A Pár. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. Az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint 
alhaszonbérbe adásának részletes feltételeiről szóló 90/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosítása

12. §  Az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint alhaszonbérbe adásának 
részletes feltételeiről szóló 90/2015. (XII. 22.) FM rendelet (a továbbiakban: Ktár.) 13. § c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A kijelölés útján haszonbérbe adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó alhaszonbérleti szerződésben 
meg kell határozni:)
„c) a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre előírt konkrét követelményeket azzal, hogy ezen előírásoknak 
a halőrzés, a horgászturisztika, valamint a halgazdálkodás területein egyaránt fokozatos fejlesztést kell biztosítani, 
továbbá azok megfelelnek a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt vállalásoknak;”

13. §  A Ktár.
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „horgászok és a  horgász egyesületek országos érdekképviseletét és koordinációját 

ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet” szövegrész helyébe a „horgászszövetség” szöveg,
b) 4. § d) és e) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
c) 12. §-ában a „110%-át” szövegrész helyébe a „125%-át” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezések

14. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter



9556 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 209. szám 

1. melléklet a 62/2019. (XII. 18.) AM rendelethez
„1. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

A nyilvántartott és a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken élő őshonos halfajok 
halgazdálkodási értéke, valamint a kiszámítás módja

I. KISTERMETŰ FAJOK

A. B. C. D.

1. FAJNÉV TUDOMÁNYOS NÉV
100 gramm egyedsúly 

alatt Ft/db

100 gramm egyedsúly 

felett Ft/kg*

2. bodorka Rutilus rutilus 20 1000

3. vörösszárnyú keszeg Scardinius erythrophthalmus 20 1000

4. domolykó Leuciscus cephalus 20 2000

5. jászkeszeg Leuciscus idus 20 1000

6. szélhajtó küsz Alburnus alburnus 10 1000

7. karikakeszeg Blicca bjoerkna 10 1000

8. dévérkeszeg Abramis brama 10 1000

9. laposkeszeg Abramis ballerus 10 1000

10. bagolykeszeg Abramis sapa 10 1000

11. szilvaorrú keszeg Vimba vimba 20 1000

12. paduc Chondrostoma nasus 100 1000

13. garda Pelecus cultratus 100 2000

14. compó Tinca tinca 200 3000

15. széles kárász Carassius carassius 200 3000

16. sebes pisztráng Salmo trutta 200 3000

17. menyhal Lota lota 200 3000

18. sügér Perca fluviatilis 50 2000

19. vágó durbincs Gymnocephalus cernuus 50 1000

20. kősüllő Sander volgensis 100 3000

II. NAGYOBB MÉRETŰ FAJOK

A. B. C. D.

1. FAJNÉV TUDOMÁNYOS NÉV
100 gramm egyedsúly 

alatt Ft/db

100 gramm egyedsúly 

felett Ft/kg*

2. kecsege Acipenser ruthenus 500 4000

3. angolna Anguilla anguilla – 3000

4. balin Aspius aspius 100 2000

5. márna Barbus barbus 100 2000

6. ponty Cyprinus carpio 100 1000

7. harcsa Silurus glanis 100 2000

8. csuka Esox lucius 200 3000

9. fogassüllő Sander lucioperca 200 3000

* Megjegyzés: A  méret- vagy darabszám-korlátozással, vagy fajlagos tilalmi időszakkal védett halfajok méreten aluli vagy kifogható darabszámot 
meghaladó, vagy fajlagos tilalmi időben jogosulatlanul kifogott, illetve a  helyi horgászrendben felső méretkorlátozással védett halfajok felső 
méretet elérő vagy meghaladó egyede esetében a halgazdálkodási érték példányonként a táblázat szerint számított érték ötszöröse, ponty esetében 
tizenötszöröse.”
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2. melléklet a 62/2019. (XII. 18.) AM rendelethez
„12. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

Horgászati, halászati tevékenységekhez kapcsolódó díjak

1. Állami halászjegy díja 3000 Ft
2. Állami horgászjegy díja 3000 Ft
3. Turista állami horgászjegy díja 2000 Ft
4. Állami halász és állami horgász fogási napló díja 300 Ft
5. Állami halászvizsga díja 7000 Ft
6. Fogási tanúsítvány (nyomtatvány tömb) kiadásának díja            2000 Ft”

3. melléklet a 62/2019. (XII. 18.) AM rendelethez
„2. melléklet a 89/2015. (XII. 22.) FM rendelethez

A 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bruttó halárak

A B C D

1. Faj Korosztály Mennyiségi egység
Mennyiségi egységenkénti 

ár (Ft)

2. ponty

zsenge db 0,05

előnevelt db 0,3

1 nyaras
kg

65

2 nyaras 60

3. csuka

zsenge db 0,1

előnevelt db 1,5

1 nyaras
kg

180

tenyész 150

4. fogassüllő

zsenge db 0,1

előnevelt db 1,6

1 nyaras
kg

250

tenyész 200

5. harcsa

zsenge db 0,25

előnevelt db 1,5

1 nyaras
kg

160

tenyész 140

6. kecsege

zsenge db 1,5

előnevelt db 15

1 nyaras
kg

250

tenyész 200

7. compó

zsenge db 0,01

előnevelt db 1

1 nyaras
kg

180

tenyész 140
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8. balin

zsenge db 0,01

előnevelt db 2,5

1 nyaras
kg

63,5

tenyész 80

9. márna

előnevelt db 0,5

1 nyaras kg 90

tenyész kg 70

10. sebes pisztráng

zsenge db 0,13

előnevelt db 2,5

tenyész kg 350

11. széles kárász
1 nyaras kg 140

tenyész kg 100
”

A belügyminiszter 46/2019. (XII. 18.) BM rendelete
az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény  
341.  § (2)  bekezdésében és az  Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143.  § (5)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés  
20.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § (2)  bekezdésében és az  Országgyűlésről szóló 2012. évi  
XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének 
kikérésével –,
a 2. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló  
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –
a következőket rendelem el:

1. Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és 
öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet módosítása

1. §  Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról 
szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rendszeresítésből kivont egyenruházati terméket és felszerelési cikket az igényjogosult haladéktalanul köteles 
a ruházati raktár részére visszaszolgáltatni.”

2. §  Az R1. 3. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A ruházati szemlén a pótlandó termékek körét a termékek szolgálati használatra való alkalmassága alapján kell 
meghatározni, figyelembe véve a ruházati utánpótlási ellátmány összegét, terhelhetőségét. A pótlás megtörténtét 
követően a szolgálati használatra alkalmatlan ruházati termékeket és felszerelési cikkeket be kell vonni.”
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3. § (1) Az R1. 7. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(Az Országgyűlési Őrség)
„i) értékeli és osztályba sorolja a ruházati termékek és felszerelési cikkek szolgálati használatra való alkalmasságát,
j) dönt a szolgálati használatra alkalmatlan – ruházati szemle alapján bevont, vagy a szolgálati viszony megszűnése 
esetén visszavételezett – ruházati termékek és felszerelési cikkek további felhasználásáról.”

 (2) Az R1. 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országgyűlési Őrség az Országgyűlés Hivatalával együttműködve)
„a) gondoskodik az  igényjogosultak felszereléséről, az  alegységek megfelelő színvonalú ellátottságáról, valamint 
a  szolgálati viszony megszűnésekor a  leszerelő ruházattal kapcsolatos elszámoltatásáról, a  visszavételezett 
ruházati termékek, felszerelési cikkek igényjogosult állomány körében történő ismételt felhasználási feltételeinek 
megteremtéséről,”

4. §  Az R1. 3. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A ruházati termékek, felszerelési cikkek értékelése, osztályozása és átadás-átvétele”

5. § (1) Az R1. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  ruházati termékeket és felszerelési cikkeket a  számvitelről szóló törvény és az  az alapján kiadott számviteli 
politika szabályai szerint kell értékelni és nyilvántartani.”

 (2) Az R1. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A ruházati termékek és felszerelési cikkek szolgálati használatra való alkalmasságának megítélése során
a) I. osztályúnak kell minősíteni az új, valamint a kiadott, de még nem viselt állapotban visszavételezett, kifogástalan 
terméket, cikket,
b) II. osztályúnak kell minősíteni a használt, de külképi megjelenése alapján szolgálati használatra alkalmas, továbbá 
a karbantartás, illetve a kismértékű javítás – testfelülettel érintkező ruházati termék esetében megfelelő tisztítás és 
fertőtlenítés – után viselhető ruházati terméket, használati cikket, valamint
c) III. osztályúnak kell minősíteni azt a  terméket, amely külképi megjelenése alapján szolgálati használatra 
alkalmatlan, illetve azt a cikket, amely használatra alkalmatlan.”

6. §  Az R1. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  egyenruházati termékek és felszerelési cikkek tárgyévi beszerzési áráról az  Országgyűlés Hivatala  
január 31-ig tájékoztatja az Országgyűlési Őrség parancsnokát és a  ruházati raktárban is kifüggeszti a  tárgyévre 
vonatkozó beszerzési árakat. Az  évközi változásokról az  Országgyűlés Hivatala haladéktalanul értesíti 
az Országgyűlési Őrség parancsnokát és gondoskodik a ruházati raktárban kifüggesztett adatok aktualizálásáról.”

7. § (1) Az R1. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  alapfelszerelés, az  alapfelszerelés-kiegészítés és a  ruházati utánpótlási ellátmány terhére kiadott 
természetbeni ellátás keretében az  igényjogosult részére a  raktári készletben lévő I. osztályú vagy II. osztályú 
ruházati termék, felszerelési cikk egyaránt kiadható.”

 (2) Az R1. 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Alapfelszerelésként vagy alapfelszerelés-kiegészítésként kiadott II. osztályú ruházati termék, felszerelési cikk 
esetén az  osztályozási értékkülönbözetet – a  ruházati termék beszerzési árának 50%-át – az  igényjogosult javára 
jóvá kell írni, a  ruházati utánpótlási ellátmány felhasználása során kiadott II. osztályú ruházati termék, felszerelési 
cikk 50%-os beszerzési árával kell a  ruházati utánpótlási ellátmányt megterhelni. A  jóváírt összeget a  ruházati 
utánpótlási ellátmány kifizetésével együtt kell folyósítani, elszámolását a  15.  §-ban foglaltaknak megfelelően kell 
végrehajtani.”

 (3) Az R1. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Alapfelszereléskor és alapfelszerelés-kiegészítés során az igényjogosultak részére konfekcionált termékeket kell 
biztosítani. A méretes ruházatok, valamint lábbelik beszerzési ára csak azon a termékek és cikkek esetében téríthető 
meg, amelyekből az igényjogosult méretére konfekcionált kivitelű nem áll rendelkezésre.”

 (4) Az R1. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  Országgyűlési Őrség parancsnoka által elrendelt, újonnan rendszeresített egyenruházat és felszerelési 
cikk rendelkezésre bocsátása a  ruházati utánpótlási ellátmány terhére történhet vagy – az  Országgyűlés Hivatala 
főigazgatójának egyetértését követően –, az Országgyűlés elnökének döntése alapján kiegészítő ruházati utánpótlási 
ellátmányként is kiadható.”
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8. §  Az R1. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Attól, akinek a  szolgálati viszonya megszűnt, a  kiadott ruházati termékeket és felszerelési cikkeket  
– kesztyű, lábbeli, zokni, társasági hosszú ujjú fehér póló és ing kivételével – azonnali hatállyal vissza kell vételezni. 
A visszavételezett I. vagy II. osztályúnak minősített ruházati termék és felszerelési cikk az állomány további ellátására 
felhasználható.”

9. § (1) Az R1. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Annak az  igényjogosultnak, aki a  leadásra kötelezett ruházati termékkel és felszerelési cikkel nem tud 
elszámolni, a cikk tárgyévi beszerzési árának 50%-át kell visszafizetnie.”

 (2) Az R1. 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  tárgyévi beszerzési ár 100%-át kell visszafizetnie annak 
az igényjogosultnak,
a) akinek az  Országgyűlési Őrségnél töltött szolgálati viszonya nem éri el az  egy évet és a  leadásra kötelezett 
ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel nem tud elszámolni, vagy
b) aki az 1. melléklet 27–32. és 60. pontjában szereplő felszerelési cikkekkel nem tud elszámolni.”

10. §  Az R1. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Országgyűlés Hivatala a  kiadott ruházati alapfelszerelést és a  ruházati utánpótlási ellátmány keretében 
természetben kiadott ruházati terméket és felszerelési cikket nyilvántartja. Az  Országgyűlési Őrség a  ruházati 
utánpótlási ellátmány felhasználásáról egyénenkénti nyilvántartást vezet, amelyet minden év december 31-ig lezár.”

11. §  Az R1. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § Az igényjogosultat
a) a 28. § alapján megillető munkaruházatot,
b) a 28. §, valamint a Munkavédelmi Szabályzat alapján megillető egyéni védőfelszerelést, továbbá
c) a 28. § alapján megillető ruházati egységfelszerelést
az Országgyűlési Őrség parancsnoka a  hivatásos állomány tagja által ellátandó szolgálati feladatok alapján, 
a szolgálati beosztásba kinevezéssel egyidejűleg, állományparancsban állapítja meg.”

12. § (1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

13. §  Az R1.
a) 3. § (3) bekezdésében a „ruházat egységes, az évszaknak megfelelő viseletére” szövegrész helyébe a „ruházati 

viselet egységességére” szöveg,
b) 24/A. § (4) bekezdésében a „szemlén meghatározott” szövegrész helyébe a „szemlén pótlásra meghatározott” 

szöveg,
c) 24/D. § (4) bekezdésében az „áráról” szövegrész helyébe a „beszerzési áráról” szöveg,
d) 25.  § (2)  bekezdésében az  „az egyenruha-jellegtől megfosztott társasági ruházatot” szövegrész helyébe  

az „a társasági ruházatot” szöveg
lép.

14. §  Hatályát veszti az R1. 30. §-a.

2. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló  
85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

15. §  Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.)  
BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. és 6. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:
„5. A belföldi szolgálati kiküldetés
14.  § A  belföldi szolgálati kiküldetés szolgálati jellegének megállapítására és a  kiküldetés belföldi kiküldetési 
rendelvényen történő elrendelésére az Országgyűlési Őrség parancsnoka vagy az általa megbízott vezető jogosult.
15.  § A  belföldi szolgálati kiküldetés során igénybe vehető közlekedési eszközt – gazdaságossági és célszerűségi 
szempontok figyelembevételével – a  kiküldetést elrendelő vezető határozza meg. Ha a  kiküldetés nem szolgálati 
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gépjármű igénybevételével történik, a  belföldi szolgálati kiküldetést teljesítő (ezen alcím alkalmazásában 
a  továbbiakban: kiküldött) jogosult az  utazással kapcsolatos kiadásainak – számla vagy nyugta alapján történő –  
megtérítésére.
16. § Többnapos belföldi szolgálati kiküldetés esetén a szállásról az Országgyűlési Őrség gondoskodik. A kiküldött 
a  szállás díjának megtérítésére jogosult, ha a  szolgálati feladatot a  kiküldetési helyszínre érkezés napján vagy 
a kiküldetés tervezett befejezésének napján nem tudja befejezni vagy azon a napon hazautazni nem tud.

6. Az ideiglenes külföldi kiküldetés
17.  § (1) Ezen alcím rendelkezéseit kell alkalmazni a  három hónapot nem meghaladó tartamú külföldi szolgálati 
kiküldetés (a továbbiakban: ideiglenes külföldi kiküldetés) során felmerült és elszámolható kiadások megtérítésére.
(2) Nem tartozik ezen alcím hatálya alá a  Hszt. 69.  §-a szerint történő külföldre vezénylésen alapuló külföldi 
szolgálatteljesítés.
(3) A kiküldetés elrendelésének rendjét és feltételeit az Országgyűlési Őrség belső szabályzatban állapítja meg.
(4) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítőt (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: kiküldött)
a) külföldi tartózkodása során napidíj illeti meg, továbbá
b) – ha az  Országgyűlési Őrség előzetesen nem gondoskodik a  szállással és az  utazással kapcsolatos kiadások 
kiegyenlítéséről – el kell látni a szálláshoz, az utazáshoz és a kiküldetéshez kapcsolódó egyéb, előre nem tervezhető 
dologi kiadások fedezetére szolgáló kiküldetési ellátmánnyal (a továbbiakban együtt: kiküldetési ellátmány).
18. § (1) A kiküldött napidíja megkezdett naptári naponként 40 euró.
(2) Az  ideiglenes külföldi kiküldetés időtartama az  indulás és az  érkezés tényleges időpontja között eltelt idő. 
Az időtartam megállapítása szempontjából
a) az országhatár átlépésének időpontját,
b) légi és vízi út esetén az indulást egy órával megelőző, az érkezést egy órával követő időpontot
kell alapul venni.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása során
a) nem vehető figyelembe naptári napként az  a  nap, amelynek során a  kiküldött négy óránál rövidebb időt tölt 
külföldön,
b) fél naptári napként kell figyelembe venni azt a  napot, amelynek során a  kiküldött négy óránál hosszabb,  
de nyolc óránál rövidebb időt tölt külföldön, illetve a külszolgálata szerinti államon kívül.
(4) Ha a  kiküldött az  ideiglenes külföldi kiküldetés időtartama alatt térítés nélküli ebédben, illetve vacsorában 
részesül, az adott naptári napra jutó napidíját étkezésenként 30%-kal csökkenteni kell.
(5) A  napidíjat az  ideiglenes külföldi kiküldetés megkezdése előtt – a  kiküldött választása szerint − készpénzben 
vagy bankszámlára való átutalással ki kell fizetni. A napidíjjal az  ideiglenes külföldi kiküldetés befejező időpontját 
követő nyolc munkanapon belül kell elszámolni.
(6) A  kiküldött az  ideiglenes külföldi kiküldetés befejező időpontját követő három munkanapon belül nyilatkozik 
arról, hogy a  kiküldetés időtartama alatt részesült-e térítés nélküli ebédben, illetve vacsorában, továbbá  
– ha részére a napidíj teljes összegét előre kifizették – a kiküldetés befejező időpontját követő nyolc munkanapon 
belül visszafizeti a (4) bekezdésben meghatározott csökkentés összegét.
19.  § (1) A  kiküldött a  számlával igazolt szállás díjának utólagos megtérítésére jogosult, ha feladatát a  külföldre 
érkezés napján nem tudja befejezni vagy azon a napon hazautazni nem tud.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  szállásdíj elszámolásának alapja az  eredeti szállodai számla. A  szállodai 
számlán külön tételként megjelenő minden a szálláshoz kapcsolódó kötelezően fizetendő étkezés árán felüli egyéb 
fogyasztás és szolgáltatás költsége – a hivatalos célú telefon- vagy internethasználat díját kivéve – teljes egészében 
a kiküldöttet terheli.
(3) A számlát az Országgyűlési Őrség nevére, címére kell kiállítani és a kiküldött nevét fel kell tüntetni rajta.
19/A.  § (1) Utazási kiadásként – a  (2)  bekezdés kivételével – a  következők számolhatók el számla vagy nyugta 
alapján:
a) utazási jegy, repülőtéri illeték, indokolt túlsúlyköltség, biztosítási díj, vízumdíj,
b) az  ideiglenes külföldi kiküldetési helyre érkezéskor, visszainduláskor, valamint átszálláskor a  repülőtéri transzfer  
– autóbusz, vonat, helyi érdekeltségű vasút, annak hiányában vagy egyéb indokolt esetben taxi – használatának díja,
c) üzemanyag-vásárlás költsége, továbbá a kiutazás során a felmerült, biztosító által meg nem téríthető költségek, 
parkolási, autópálya-, és alagútdíj, valamint úthasználathoz kötődő egyéb illetékek, díjak,
d) a  célországon belül helyközi járat és városi tömegközlekedési eszköz használatával felmerülő költség, indokolt 
esetben taxiköltség, gépjármű bérlés költsége.
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(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól az  ideiglenes külföldi kiküldetést elrendelő vezető engedélyével el lehet térni,  
ha azt a protokolláris előírások és az ellátandó feladatok indokolják.
(3) Szolgálati gépjármű, valamint bérelt gépjármű ideiglenes külföldi kiküldetésre történő igénybevételét 
útnyilvántartással kell igazolni és csatolni kell a felmerülő útdíjszámlákat.
(4) A  helyi közlekedés során felmerülő kiadásokat a  felhasznált menetjegyek ellenértéke alapján kell elszámolni, 
feltéve, hogy a menetjegyen feltüntették az árát.
19/B.  § (1) Az  egyéb előre nem tervezhető dologi kiadások terhére nyugta vagy számla alapján különösen 
a következő kiadások számolhatók el:
a) szolgálati célból felmerült telefon- vagy telefaxköltség,
b) szolgálati célból felmerült internethasználat díja,
c) sürgősségi orvosi ellátáshoz kapcsolódó kiadások,
d) hét napot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás esetén a mosatási és vasalási díj.
(2) Az  egyéb előre nem tervezhető dologi kiadások terhére nem számolható el térkép-, szoftver-, könyvvásárlás, 
eszközbeszerzés, a kiküldött felróható magatartásából származó anyagi kár ellenértéke, közlekedésrendészeti vagy 
más hatósági bírság, hatósági intézkedés eljárási díja vagy illetéke és egyéb, az ideiglenes külföldi kiküldetés céljával 
össze nem egyeztethető kiadások.
19/C.  § (1) A  kiküldetési ellátmány felhasználásáról az  ideiglenes külföldi kiküldetés befejezését követő nyolc 
munkanapon belül el kell számolni. Az  ideiglenes külföldi kiküldetés megtörténtét és a  feladat teljesítését 
az ideiglenes külföldi kiküldetést elrendelő vezető igazolja.
(2) Az elszámoláshoz csatolni kell az elszámolt kiadások jogosságának elbírálásához szükséges eredeti bizonylatokat, 
így különösen a repülőjegyet, szállodaszámlát, egyéb dologi kiadások számláit. Az elszámolás kerekítéssel történik, 
a kerekítés szabálya szerint. Ha az utazás elmarad, a felvett vagy átutalt kiküldetési ellátmányt három munkanapon 
belül vissza kell fizetni.
(3) Az elszámolást a kiküldött elsősorban a részére biztosított valuta nemében teheti meg, valuta átváltása esetén 
a váltási bizonylatot csatolni kell az elszámoláshoz.
(4) A  kiküldetési ellátmány elszámolásakor a  kiküldött a  felvett vagy átutalt ellátmány és a  számlával igazolt 
költségek különbözetét fizeti vissza. A kiküldöttet utólagosan megillető napidíj összege, vagy a nem tervezett, de 
elszámolható dologi kiadás kifizetése – ha azt az  ideiglenes külföldi kiküldetést elrendelő vezető engedélyezi –  
a kiadott kiküldetési ellátmány szerinti valutanemben történik.
(5) Ha a  kiküldött az  út befejezésétől számított harminc napon belül a  felvett kiküldetési ellátmánnyal nem 
számol el, a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 72.  §-ában foglalt 
kamatkedvezményből származó jövedelem után adófizetésre kötelezett.”

16. § (1) Az R2. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ezen alcím alkalmazásában:
1. akadálymentesítés: az Szja.tv.-ben ekként meghatározott fogalom,
2. korszerűsítés: az Szja.tv.-ben ekként meghatározott fogalom,
3. lakás: az Szja.tv.-ben ekként meghatározott fogalom,
4. lakás bővítése: az Szja.tv.-ben ekként meghatározott fogalom,
5. lakásépítés: a hivatásos állomány tagjának tulajdonába kerülő lakás építése, ideértve az önálló lakást eredményező 
emeletráépítést, tetőtér-beépítést, lakás műszaki megosztását, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá 
történő átalakítását,
6. lakás vásárlása: az Szja.tv.-ben ekként meghatározott fogalom,
7. méltányolható lakásigény mértéke: az együtt költöző, együtt lakó családtagok számától függően
a) egy vagy két személy esetében legfeljebb három lakószoba,
b) három vagy négy személy esetében legfeljebb négy lakószoba,
c) négy személyt meghaladó esetben minden további személy esetében egy lakószobával nő a  b)  pont szerinti 
mérték,
8. önerő: készpénz, meglévő anyag és elvégzett munka értéke, továbbá a  hivatásos állomány tagja, házastársa, 
élettársa és együtt költöző, együtt lakó családtagja által korábban – öt éven belül – értékesített lakásának eladási 
ára, csökkentve az  azt terhelő és visszafizetett önkormányzati és munkáltatói támogatás, a  kiegyenlített lakáscélú 
pénzintézeti kölcsön, valamint a  pénzintézeti kölcsönszerződés kiváltására igénybe vett kölcsön kiegyenlített 
összegével,
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9. tiszta építési költség: a  lakás építési költségének – a  készpénzben megjelenő lakásépítési kedvezménnyel, 
a  vissza nem térítendő önkormányzati támogatással, a  hivatásos állomány tagja és a  vele együtt költöző, együtt 
lakó családtag által bérelt lakás bérletének megszüntetéséért kapott pénzbeli térítéssel, valamint az  e  személyek 
tulajdonát képező, öt éven belül értékesített lakás elidegenítéséből származó bevétellel csökkentett – összege,
10. tiszta vételár: a  lakás vételárának, tulajdonjogot keletkeztető lakáscsere esetén a  lakások értékkülönbözetének  
– a  készpénzben megjelenő lakásépítési kedvezménnyel, a  vissza nem térítendő önkormányzati támogatással, 
a  hivatásos állomány tagja vagy a  vele együtt költöző, együtt lakó családtag által bérelt lakás bérletének 
megszüntetéséért kapott pénzbeli térítéssel, valamint az e személyek tulajdonát képező, öt éven belül értékesített 
lakás elidegenítéséből származó bevétellel csökkentett – összege.”

 (2) Az R2. 25. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1)  bekezdés 7.  pontja alkalmazásában nem minősül lakószobának az  a  lakóhelyiség, amelynek hasznos 
alapterülete nem haladja meg a 8 négyzetmétert. A  lakószoba – a meglévő, kialakult állapotot kivéve – legfeljebb 
30 négyzetméter alapterületű, legalább egy 2 méter széles – ajtó és ablak nélküli – falfelülettel rendelkező 
lakóhelyiség. A 30 négyzetméternél nagyobb lakóhelyiséget két lakószobaként kell számításba venni. Ha a nappali 
szoba, az  étkező és a  konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja  
a  60 négyzetmétert, úgy két lakószobaként kell figyelembe venni. A  8 négyzetméternél nagyobb, de  
12 négyzetmétert meg nem haladó lakóhelyiségek esetében két ilyen lakóhelyiséget egy lakószobaként kell 
figyelembe venni, azzal, hogy ha az  így kapott szobaszám nem egész szám, a  szobaszámot lefelé kerekítve kell 
megállapítani.
(1b) Ezen alcím alkalmazásában együtt költöző, együtt lakó családtagként kell figyelembe venni
a) a hivatásos állomány lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsönt (a továbbiakban: munkáltatói kölcsön) igénylő 
tagját, valamint
b) jövedelemtől és életkortól függetlenül a  hivatásos állomány tagjának a  Polgári Törvénykönyvről szóló  
2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozóját, házastársának közeli hozzátartozóját, élettársát és annak 
közeli hozzátartozóját, feltéve, hogy a  munkáltatói kölcsönnel érintett lakásba együtt költöznek be vagy ott 
életvitelszerűen együtt laknak.
(1c) Ezen alcím alkalmazásában együtt költöző, együtt lakó családtagként a  méltányolható lakásigény 
meghatározásánál – ha a  munkáltatói kölcsön igénylésekor a  házastársak egyike sem töltötte be a  40. életévét  
(a továbbiakban: fiatal házaspár) – figyelembe lehet venni
a) gyermektelen fiatal házaspár esetén legfeljebb három születendő gyermeket,
b) egy gyermekes fiatal házaspár esetén további két születendő gyermeket,
c) két gyermekes fiatal házaspár esetén további egy születendő gyermeket.”

 (3) Az R2. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ezen alcím alkalmazásában saját lakáshelyzetét az rendezi, akinek
a) a vásárolni, építeni, cserélni tervezett lakás – haszonélvezeti jogtól mentes – kizárólagos tulajdonába vagy a vele 
együtt költöző, együtt lakó családtagjának közös tulajdonába kerül, vagy
b) a  bővíteni, korszerűsíteni, akadálymentesíteni tervezett lakás – haszonélvezeti jogtól mentes – kizárólagos 
tulajdonában vagy a vele együtt költöző, együtt lakó családtagjának közös tulajdonában van.”

17. § (1) Az R2. 27. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alapján munkáltatói kölcsön nyújtható – a lakáscélú számla vezetésével megbízott pénzügyi intézmény vagy 
a  Magyar Államkincstár útján – a  hivatásos állománynak az  Országgyűlési Őrségnél legalább hat hónap szolgálati 
viszonnyal rendelkező tagja részére)
„d) a  tulajdonostársak tulajdoni hányadainak megszerzéséhez, ha annak eredményeként a  lakás a  hivatásos 
állomány tagjának – haszonélvezettől mentes – tulajdonába kerül,”

 (2) Az R2. 27. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(E rendelet alapján munkáltatói kölcsön nyújtható – a lakáscélú számla vezetésével megbízott pénzügyi intézmény vagy 
a  Magyar Államkincstár útján – a  hivatásos állománynak az  Országgyűlési Őrségnél legalább hat hónap szolgálati 
viszonnyal rendelkező tagja részére)
„f ) a tulajdonában lévő lakás akadálymentesítéséhez.”
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 (3) Az R2. 27. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A hivatásos állomány tagja az  (1)  bekezdésben megjelölt célokra a  következő feltételek együttes fennállása esetén 
részesíthető munkáltatói kölcsönben:]
„d) rendelkezik az  építési, bővítési költség, vételár, korszerűsítési vagy akadálymentesítési költség legalább  
20%-át kitevő mértékű önerővel, illetve házastárs, élettárs vagy vele együtt költöző, együtt lakó családtag esetén 
együttesen rendelkeznek – a  közös tulajdonukba kerülő lakás vásárlásához, építéséhez, bővítéséhez, a  közös 
tulajdonukban lévő lakás korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez – legalább 20%-os mértékű önerővel,”

 (4) Az R2. 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A korszerűsítéshez, akadálymentesítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka költsége a korszerűsítés, 
akadálymentesítés költségének legfeljebb 20%-áig költségként elszámolható.”

18. §  Az R2. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hivatásos állomány tagja lakásának bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése akkor támogatható, ha 
a hivatásos állomány tagjának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének vagy együtt lakó családtagjának 
a  bővíteni, korszerűsíteni, akadálymentesíteni kívánt lakásán kívül – a  (3)  bekezdésben foglaltakon kívül –  
más lakástulajdona, lakásra vonatkozó haszonélvezeti joga, állandó használati joga vagy bérleti jogviszonya nincs.”

19. § (1) Az R2. 33. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A munkáltatói kölcsön – a rendelkezésre álló kerettől függő – mértéke legfeljebb)
„c) akadálymentesítés esetén az akadálymentesítési költség 60%-a, de legfeljebb 1 000 000 Ft.”

 (2) Az R2. 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha mindkét házastárs, vagy élettárs az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagja, saját jogon 
mindketten kérhetnek munkáltatói kölcsönt.”

20. §  Az R2. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § A munkáltatói kölcsön-kérelmek vizsgálata során az alábbi elbírálási sorrend az irányadó:
a) lakás vásárlására, építésére irányuló kérelem, ahol az  igénylőnek, házastársának, élettársának, vele közös 
háztartásban lévő gyermekének, együtt költöző, együtt lakó családtagjának külön-külön vagy együttesen 
lakástulajdona, résztulajdona, lakásbérleti, bérlőtársi jogviszonya, állandó használati joga, haszonélvezeti joga 
korábban nem volt,
b) akadálymentesítési kérelem,
c) korszerűsítési, bővítési kérelem,
d) lakás vásárlására, építésére, cseréjére irányuló kérelem, ahol az  igénylő, a  házastársa, élettársa, vele közös 
háztartásban lévő gyermeke, együtt költöző, együtt lakó családtagja külön-külön vagy együttesen a méltányolható 
lakásigény mértékének megfelelő lakással rendelkezik,
e) egyéb, a 27. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő kérelem.”

21. §  Az R2. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40.  § A  kijelölt szervezeti elem a  munkáltatói kölcsön iránti kérelmekben foglaltak jogszerűségét a  beérkezés 
sorrendjében vizsgálja meg, és a  37.  §-ban foglaltak figyelembevételével megállapítja az  elbírálás sorrendjét, 
valamint a 32. és 33. §-ban foglaltak alapján megállapítja a munkáltatói kölcsön összegét.”

22. §  Az R2. 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hivatásos állomány tagja családi életkörülményeinek jelentős megváltozása esetén – indokolt esetben –  
az  Országgyűlési Őrség parancsnoka a  visszafizetés meghatározott időre, de legfeljebb hat hónapra történő 
felfüggesztését engedélyezheti. A  felfüggesztés időtartamával a  futamidő meghosszabbodik, a  felfüggesztési idő 
elteltével a törlesztő részleteket változatlan összegben kell fizetni.”
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23. §  Az R2. 49. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást akkor adhatja meg, ha]
„b) a tulajdonjog-átruházás a hivatásos állomány olyan tagja javára történik, aki a munkáltatói kölcsön átvállalására 
jogosult és a  kölcsöntartozást ténylegesen át is vállalja; az  átvállalt munkáltatói kölcsön összege nem lehet több, 
mint amennyit a  munkáltatói kölcsönt átvállaló hivatásos állomány tagjának a  lakásvásárláshoz munkáltatói 
kölcsönként kaphatna; az  ezt meghaladó részt, vagyis a  munkáltatói kölcsön át nem vállalható részét a  lakását 
értékesítő hivatásos állomány tagja köteles egy összegben megfizetni, vagy”

24. § (1) Az R2. 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  támogatási megállapodás felmondása esetén – az  (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt kivétellel – a  tartozás 
a felmondással egy összegben esedékessé válik.”

 (2) Az R2. 50. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A támogatási megállapodás felmondásával egy összegben esedékessé vált tartozást az adós
a) az (1) bekezdés a), c), f ), g) és h) pontjában meghatározott esetekben a szerződésszegés időpontjától,
b) az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott esetben a felmondásban meghatározott időponttól
számított, a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48.  § (1)  bekezdése szerinti kamattal növelten 
köteles megfizetni.”

25. §  Az R2.
a) 26. § (1) bekezdés a) pontjában a „lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsönt (a továbbiakban: munkáltatói 

kölcsön)” szövegrész helyébe a „munkáltatói kölcsönt” szöveg,
b) 27. § (3) bekezdés c) pontjában a „bővítési és korszerűsítési” szövegrész helyébe a „bővítési, korszerűsítési és 

akadálymentesítési” szöveg,
c) 27.  § (3)  bekezdés e)  pontjában a „korszerűsítés” szövegrész helyébe a „korszerűsítés, akadálymentesítés” 

szöveg,
d) 27. § (4) bekezdésében az „Az (1)” szövegrész helyébe az „A (3)” szöveg,
e) 28. § (1) bekezdésében a „(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésben” szöveg,
f ) 29.  §-ában a „lakásbővítés és lakáskorszerűsítés” szövegrész helyébe a „lakásbővítés, lakáskorszerűsítés és 

akadálymentesítés” szöveg,
g) 30. § b) pontjában az „elajándékozta” szövegrész helyébe az „a munkáltatói kölcsön iránti kérelem benyújtását 

megelőző öt éven belül elajándékozta” szöveg,
h) 30. § c) és d) pontjában a „korszerűsítéséhez,” szövegrész helyébe a „korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez,” 

szöveg,
i) 32. § (1) bekezdés a) pontjában a „bővítési vagy korszerűsítési” szövegrész helyébe a „bővítési, korszerűsítési 

vagy akadálymentesítési” szöveg,
j) 34.  § a)  pontjában a  „bővítés vagy korszerűsítés” szövegrész helyébe a  „bővítés, korszerűsítés vagy 

akadálymentesítés” szöveg,
k) 41. § (2) bekezdésében, 49. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 51. § (2) bekezdésében az „állományilletékes 

parancsnok” szövegrész helyébe az „Országgyűlési Őrség parancsnoka” szöveg,
l) 46. § (1) bekezdés b) pontjában a „bővítés esetén” szövegrész helyébe a „bővítés, akadálymentesítés esetén” 

szöveg,
m) 48. § c) pontjában a „lakáskorszerűsítés” szövegrész helyébe a „lakáskorszerűsítés, akadálymentesítés” szöveg,
n) 49.  § (1)  bekezdésében az  „állományilletékes parancsnok” szövegrész helyébe az  „Országgyűlési Őrség 

parancsnokának” szöveg,
o) 50.  § (1)  bekezdés g)  pontjában a  „korszerűsítésre” szövegrész helyébe a  „korszerűsítésre, 

akadálymentesítésre” szöveg,
p) 51. § (5) bekezdésében a „végrehajtható” szövegrész helyébe a „végrehajtandó” szöveg,
q) 52. § (2) bekezdésében a „43–47. §-ban és 49–57. §-ban” szövegrész helyébe a „43–51. §-ban és 53–56. §-ban” 

szöveg,
r) 55. §-ában a „más rendvédelmi szervhez” szövegrész helyébe a „más rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez” 

szöveg
lép.
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26. §  Hatályát veszti az R2.
a) 27.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a  „személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben 

meghatározott” szövegrész,
b) 28. § (3) bekezdés a) pontjában a „tulajdonközösség megszüntetésével vagy” szövegrész,
c) 28. § (3) bekezdés b) pontjában a „vagy – ha a bontás nem engedélyköteles – a bontásra irányuló bejelentést 

tudomásul vette” szövegrész,
d) 2. melléklete.

3. Záró rendelkezések

27. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 46/2019. (XII. 18.) BM rendelethez

 1.  Az R1. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat Q:7 mezője helyébe a következő mező lép:

[Q

Tervezett viselési idő

(év)]

(7.) 5

 2.  Az R1. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

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

 
Termék 

megnevezése

Mennyiségi  

egység
E1 E2 E1-T E3 V1 V1-K V1-KB V2 V2-K V2-KB T1 T2 P1 P2

Tervezett  

viselési 

idő  

(év)]

10.
Szolgálati  
esővédő 

kabát
db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

 3.  Az R1. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

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

 
Termék 

megnevezése

Mennyiségi  

egység
E1 E2 E1-T E3 V1 V1-K V1-KB V2 V2-K V2-KB T1 T2 P1 P2

Tervezett  

viselési 

idő  

(év)]

13.
Szolgálati 

csősál
db 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
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2. melléklet a 46/2019. (XII. 18.) BM rendelethez

Az R1. 4. melléklet 4. pont 4.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Speciális felszerelési tárgyak a díszelgő öltözethez:)
„4.5. zsinóröv, parlamenti bordó.”

A belügyminiszter 47/2019. (XII. 18.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának 
ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, 
kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § 
(1)  bekezdés 3.  pont a) és c)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és 
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- 
és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: Rusz.) a következő 60. §-sal 
egészül ki:
„60.  § (1) A  belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának 
ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a  különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, 
kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról szóló 
47/2019. (XII. 18.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.1.) hatálybalépésének napján az  idegenrendészeti szerv 
hivatásos állományába tartozó igényjogosult a riadócsomagot a Módr.1. hatálybalépésétől számított 30 napon belül 
köteles összeállítani.
(2) A  Módr.1. hatálybalépésének napján az  idegenrendészeti szerv hivatásos állományába tartozó igényjogosult 
részére a  3/A.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázatban szereplő, az  alapellátási normába újonnan bekerült, 
az  igényjogosult részére az  alapfelszerelés részeként ki nem adott ruházati termékek és felszerelési cikkek 
alapellátás-kiegészítésként kerülnek biztosításra.”

2. §  A Rusz. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  A Rusz. a 2. melléklet szerinti 3/A. melléklettel egészül ki.

4. §  A Rusz.
a) 40.  § (1)  bekezdésében a  „terrorizmust elhárító szerv” szövegrész helyébe a  „terrorizmust elhárító szerv, 

az idegenrendészeti szerv” szöveg,
b) 3.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat B:51b mezőjében, 4.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 

B:35  mezőjében és 6.  melléklet 1a.  pontjában foglalt táblázat A:8 mezőjében a  „nadrágszíj” szövegrész 
helyébe a „nadrágszíj, fekete” szöveg,

c) 6. mellékletének címében az „Az idegenrendészeti szerv, az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
d) 6. melléklet 1. pontjában az „Az idegenrendészeti szerv, az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
e) 6. melléklet 1a. pontjában az „Az idegenrendészeti szerv hivatásos állománya, valamint a Nemzeti” szövegrész 

helyébe az „A Nemzeti” szöveg
lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 47/2019. (XII. 18.) BM rendelethez

 1.  A Rusz. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5a sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G H I J K L

1  termék megnevezése menny. egység

csökkentett 

alapellátási 

norma

egyenruhás 

alapellátási 

norma

egyenruhás 

alapellátási 

norma

vegyes ruhás 

alapellátási 

norma

polgári ruhás 

alapellátási 

norma

szenior 

alapellátási 

norma

szenior 

alapellátási 

norma

tábornoki 

alapellátási 

norma

tábornoki 

alapellátási 

norma

2 normakód CS E1 E2 V P S1 S2 T1 T2)

5a Teniszing, sötétkék* db 4 2 2 2 2 2 2

 2.  A Rusz. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 36 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 (A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L

1  termék megnevezése menny. egység

 csökkentett 

alapellátási 

norma

 egyenruhás 

alapellátási 

norma

 egyenruhás 

alapellátási 

norma

 vegyes ruhás 

alapellátási 

norma

 polgári ruhás 

alapellátási 

norma

 szenior 

alapellátási 

norma

 szenior 

alapellátási 

norma

tábornoki 

alapellátási 

norma

tábornoki 

alapellátási 

norma

2 normakód   CS E1 E2 V P S1 S2 T1 T2)

36
Szolgálati, csapadék ellen 

védő kabát, sötétkék 
db 1*** 1*** 1 1

 3.  A Rusz. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 36a és 36b sorral egészül ki:

 (A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L

1  termék megnevezése menny. egység

 csökkentett 

alapellátási 

norma

 egyenruhás 

alapellátási 

norma

 egyenruhás 

alapellátási 

norma

 vegyes ruhás 

alapellátási 

norma

 polgári ruhás 

alapellátási 

norma

 szenior 

alapellátási 

norma

 szenior 

alapellátási 

norma

 tábornoki 

alapellátási 

norma

 tábornoki 

alapellátási 

norma

2 normakód    CS  E1  E2  V  P  S1  S2  T1  T2)

36a
16M csapadék ellen  

védő kabát
 db 1 1 1 1 1

36b
16M csapadék ellen  

védő nadrág
db 1 1 1 1 1
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 4.  A Rusz. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 45 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 (A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L

1  termék megnevezése menny. egység

 csökkentett 

alapellátási 

norma

 egyenruhás 

alapellátási 

norma

 egyenruhás 

alapellátási 

norma

 vegyes ruhás 

alapellátási 

norma

 polgári ruhás 

alapellátási 

norma

 szenior 

alapellátási 

norma

 szenior 

alapellátási 

norma

 tábornoki 

alapellátási 

norma

 tábornoki 

alapellátási 

norma

2 normakód    CS  E1  E2  V  P  S1  S2  T1  T2)

45 Hímzett váll-lap, sötétkék pár 1 3 3 2 2* 1* 2* 2*

 5.  A Rusz 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 47 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 (A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L

1  termék megnevezése menny. egység

 csökkentett 

alapellátási 

norma

 egyenruhás 

alapellátási 

norma

 egyenruhás 

alapellátási 

norma

 vegyes ruhás 

alapellátási 

norma

 polgári ruhás 

alapellátási 

norma

 szenior 

alapellátási 

norma

 szenior 

alapellátási 

norma

 tábornoki 

alapellátási 

norma

 tábornoki 

alapellátási 

norma

 2
 

normakód
   CS  E1  E2  V  P  S1  S2  T1  T2)

47  Karjelvény db 2 3* 3* 3* 2 2 2 2 2

 6.  A Rusz. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 37 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A  B  C  D  E  F  G  H  I

 1   termék megnevezése  menny. egység
 csökkentett 

alapellátási norma

 egyenruhás 

alapellátási norma

 egyenruhás 

alapellátási norma

 vegyes ruhás 

alapellátási norma

 polgári ruhás 

alapellátási norma

 tábornoki 

alapellátási norma

2 normakód    CS  E  E1  V  P  T1)

 37 Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék  db 1*** 1

 7.  A Rusz. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 37a és 37b sorral egészül ki:

(A  B  C  D  E  F  G  H  I

1   termék megnevezése  menny. egység
 csökkentett 

alapellátási norma

 egyenruhás 

alapellátási norma

 egyenruhás 

alapellátási norma

 vegyes ruhás 

alapellátási norma

 polgári ruhás 

alapellátási norma

 tábornoki 

alapellátási norma

2 normakód    CS  E  E1  V  P  T1)

37a 16M csapadék ellen védő kabát  db 1 1 1 1

37b  16M csapadék ellen védő nadrág db 1 1 1 1
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 8.  A  Rusz. 2.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat B:32a mezőjében és 2.  melléklet 7.  pontjában foglalt táblázat 
B:33 mezőjében a „nadrágszíj” szövegrész helyébe a „nadrágszíj, fekete” szöveg lép.

 9.  Hatályát veszti a Rusz.
a) 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 32 sora,
b) 2.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat a)  alpontjában a  „**** Ezen terméket az  1a.  pont alapján 

16M  csapadék ellen védő kabáttal és 16M csapadék ellen védő nadrággal 2017. évben ellátott állomány 
– ellátását követően – legkésőbb 2017. november 30-ig köteles leadni, valamint ezen terméket az 1a. pont 
alapján 16M csapadék ellen védő kabátra és 16M csapadék ellen védő nadrágra jogosult állomány részére 
alapellátásként és alapellátás-kiegészítésként nem kell kiadni.” szövegrész,

c) 2. melléklet 1a. és 7a. pontja,
d) 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 3, 4, 10, 11 és 14 sora,
e) 2.  melléklet 7.  pontjában foglalt táblázat a)  alpontjában a  „**** Ezen terméket a  7a.  pont alapján 

16M  csapadék ellen védő kabáttal és 16M csapadék ellen védő nadrággal 2017. évben ellátott állomány 
–  ellátását követően – legkésőbb 2017. november 30-ig köteles leadni, valamint ezen terméket a  7a.  pont 
alapján 16M csapadék ellen védő kabátra és 16M csapadék ellen védő nadrágra jogosult állomány részére 
alapellátásként és alapellátás-kiegészítésként nem kell kiadni.” szövegrész.

2. melléklet a 47/2019. (XII. 18.) BM rendelethez
„3/A. melléklet a 14/2016. (V. 10.) BM rendelethez

Az idegenrendészeti szerv hivatásos állományára vonatkozó ruházati ellátási normák

 1. Az idegenrendészeti szerv ruházati ellátási normái:

   A B C D E F

1. termék megnevezése
menny. 

egység

polgári  

alapellátási 

norma

tábornoki 

alapellátási 

norma

tábornoki 

alapellátási 

norma

2. normakód P T1 T2

3. 1. gyakorló 
ruházat

14M e. r. gyakorló bakancs pár 1 1 1

4. 10M e. r. gyakorló nadrág db 1 1 1

5. Gyakorló póló, sötétkék db 4 2 2

6. Teniszing, sötétkék db 2 2

7. 10M e. r. gyakorló zubbony, felirattal db 1 1 1

8. 10M e. r. gyakorló dzseki, felirattal db 1 1 1

9. 2. társasági/
ünnepi 
ruházat

Társasági férfi félcipő/női cipő, fekete pár 1 1

10. 12M e.r. szolgálati félcipő* pár 1

11. Társasági felöltő férfi/női, sötétkék, szerelve db 1 1 1

12.
Tábornoki társasági pantalló férfi/ szoknya női, 
sötétkék

db 2 2

13.
Tábornoki társasági zubbony/kosztümkabát, 
sötétkék, szerelve

db 2 2

14.
17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve/17M 
társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve

db 1

15.
17M társasági pantalló, férfi, sötétkék/17M 
társasági pantalló, női, sötétkék

db 1

16. 17M társasági szoknya, sötétkék db 1

17. 12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, fehér db 1

18. 12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér db 1 2 2

19. Ingblúz, hosszú ujjú, világoskék db 1 1

20. Ingblúz, rövid ujjú, világoskék db 1 1
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21. 3. ruházati 
kiegészítők

Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék db 1 1 1

22. Kötött sapka, sötétkék db 1 1 1

23.
Társasági tábornoki tányérsapka/ női kalap, 
sötétkék, szerelve

db 1 1

24.
17M társasági tányérsapka, sötétkék, 
szerelve/17M társasági női kalap, sötétkék, 
szerelve

db 1

25. 12M e. r. taktikai öv klt. db 1 1 1

26. 17M társasági nadrágszíj, fekete db 1 1 1

27. 17M társasági nyakkendő db 1 1 1

28. Nyaksál, sötétkék db 1 1

29. Bőrkesztyű, fekete pár 1 1 1

30. Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék db 1 1

31. Hímzett névkitűző db 2 2 2

32. Névkitűző, fém db 1 1 1

33.
4. ékítmények Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, 

sötétkék
db 2 2 2

34. Váll-lap tábornoki, szerelve pár 2 2

35. Hímzett váll-lap, sötétkék pár 1

36. Karjelvény db 2 2 2

37. 5. személyi 
felszerelés

Málhazsák db 1 1 1

38. Lábbeli költségtérítés* db 1

a) Megjegyzés:
 * Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a  felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek 

a  ruházati normabesorolása megváltozik. A  tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba 
tartozó férfi állomány részére a társasági cipőként történő használatra 12M e. r. szolgálati félcipőt kell kiadni. 
A  termék természetbeni biztosítása helyett a  női állomány részére, valamint a  tiszti, főtiszti rendfokozati 
állománycsoportba tartozó férfi állomány részére lábbeli költségtérítés kerül kifizetésre, amelynek összege 
a  12M e. r. szolgálati félcipő mindenkori beszerzési értéke. A  lábbeli költségtérítés elszámolási rendje 
megegyezik a  ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A  beszerzendő termékre vonatkozó 
paraméterek nők esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú, bőr 
lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, 
klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő.

b) Rövidítések:
ba) P: Polgári ruhás alapellátási norma (férfi/női)
bb) T1: Tábornoki alapellátási norma (férfi)
bc) T2: Tábornoki alapellátási norma (női)

 2.  Az  idegenrendészeti szerv hivatásos állománya ügyfélszolgálati feladatok ellátása esetén a  szolgálati feladatokat 
formaruházatban látja el.”
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Az igazságügyi miniszter 27/2019. (XII. 18.) IM rendelete
az igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló  
9/2015. (IV. 30.) IM rendelet módosításáról

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 81. § (3) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  § és az  5.  § b)  pontja tekintetében a  honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  §-ában és az  Alaptörvény 18.  cikk 
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. § (1) Az igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 9/2015. (IV. 30.) IM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az IM-ben az (1) bekezdés szerint kijelölt személy]
„b) közreműködik az ágazat honvédelmi feladatainak teljesítésében,”

 (2) Az R. 4. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az IM-ben az (1) bekezdés szerint kijelölt személy]
„f ) közreműködik az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak az ellátásában, és”

 (3) Az R. 4. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ágazati honvédelmi munkacsoport)
„a) közreműködik az  ágazat NATO válságkezelési gyakorlatokon és egyéb honvédelmi gyakorlatokon történő 
részvételében, valamint a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak végrehajtásában, és”

2. §  Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (a  továbbiakban: EU ÁK) védelmi tervezési 
rendszerének kialakítását és működtetését az EU ÁK vezetője saját hatáskörben látja el.
(2) Az EU ÁK vészhelyzeti és evakuációs tervének végrehajtásáért felelős szerveit, személyeit az EU ÁK vezetője jelöli 
ki.
(3) A meghagyással érintett feladatkörök és munkakörök jegyzékét az EU ÁK vezetője állítja össze és küldi meg az IM 
honvédelmi tervezési tárgyú feladatainak ellátásáért felelős szervezeti egységének vezetője részére.”

3. §  Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A meghagyásba bevont, honvédelemben közreműködő szervezet
a) a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.,
b) az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.,
c) az AK Nyomda Kft.,
d) a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet,
e) az EU ÁK.”

4. §  Az R.
a) 2.  § (1)  bekezdésében a „honvédelmi feladatok” szövegrész helyébe a „honvédelmi és biztonsági feladatok” 

szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 3.  § a)  pontjában és 4.  § (4)  bekezdésében a „honvédelmi munkacsoport” 

szövegrész helyébe a „biztonsági munkacsoport” szöveg,
c) 3. §-ában az „állami vezető” szövegrész helyébe a „szakmai felsővezető” szöveg, az „érdekében gondoskodik” 

szövegrész helyébe az „érdekében, az  ágazat feladat- és hatáskörét meghaladó érintettség esetén az  adott 
feladat ellátásához szükséges feladat- és hatáskörrel, valamint erre megfelelő képzettségű személyi és 
alkalmas eszközállománnyal rendelkező központi államigazgatási szervek, honvédelmi szervezetek és 
központi kormányzati szolgáltató szervezetek bevonásával gondoskodik” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdésében az „A miniszter által kijelölt állami vezető az ágazathoz tartozó szervezetek vezetőinek 
javaslatára” szövegrész helyébe az  „Az ágazathoz tartozó szervezet vezetője a  (2)  bekezdésben foglaltak 
szerint kijelölt szervezeti egység egyidejű tájékoztatása mellett” szöveg,
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e) 4. § (1) bekezdésében a „ , szervezeti elemet” szövegrész helyébe a „vagy szervezeti egységet” szöveg,
f ) 4.  § (2)  bekezdésében az „az (1)  bekezdés szerint kijelölt személy” szövegrész helyébe az „a honvédelmi 

feladatok végrehajtására kijelölt személy vagy szervezeti egység” szöveg,
g) 4.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a  „NATO” szövegrész helyébe az  „Észak-atlanti Szerződés Szervezete 

(a továbbiakban: NATO) által szervezett” szöveg,
h) 4.  § (3)  bekezdésében a  „szerinti kijelölt személy” szövegrész helyébe a  „szerint kijelölt személy vagy 

szervezeti egység” szöveg,
i) 5.  § (1)  bekezdésében a  „módosításait a  miniszter” szövegrész helyébe a  „módosításait – az  5/A.  §-ban 

meghatározott kivétellel – a miniszter” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti az R.
a) 5. § (2) bekezdésében a „ , személyi és anyagi erőforrásokra is kiterjedő” szövegrész,
b) 1. melléklete.

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

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter

A külgazdasági és külügyminiszter 8/2019. (XII. 18.) KKM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 17.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet (a továbbiakban: 
KKM rendelet)
a) 3. §

aa) c) pontjában a „21.” szövegrész helyébe a „24.” szöveg,
ab) d) pont bevezető szövegrészében a „40.” szövegrész helyébe a „43.” szöveg,
ac) e) pont bevezető szövegrészében a „44.” szövegrész helyébe a „47.” szöveg,
ad) f ) pont bevezető szövegrészében a „27–33.” szövegrész helyébe a „29–35.” szöveg,
ae) i) pontjában a „34.” szövegrész helyébe a „36.” szöveg,

b) 41.  § záró szövegrészében a  „Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság” szövegrész helyébe a  „CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság” szöveg

lép.

2. §  A KKM rendelet
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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1. melléklet a 8/2019. (XII. 18.) KKM rendelethez
„1. melléklet a 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelethez

 
 

   
   

 

 
A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

1 
Áht. 

azono-
sító 

Cím-
név 

Al-
cím 
név 

Jog-
cím 

csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben 
részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Vissza-
fizetés 
határ-
ideje 

Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-

szírozott 
költség-

vetési 
támogatás 

közre-
működő 

szervezete 

2   Fejezeti kezelésű előirányzatok 

3     Célelőirányzatok 

4 197524 

    

Beruházás 
ösztönzési 
célelőirányzat 

Az előirányzat a beruházás 
ösztönzési célelőirányzat 
felhasználásáról szóló 
210/2014. (VIII. 27.)  
Korm. rendelet  
(a továbbiakban:  
EKD rendelet) alapján 
használható fel. 

Az EKD 
rendelet szerinti 
jogi személyek 

az EKD 
rendeletben 
foglaltak szerint 

 
az EKD 
rendeletben 
foglaltak szerint. 

  

az EKD 
rendeletben  
foglaltak szerint 

  HIPA 
Nemzeti 
Befektetési 
Ügynökség 
Nonprofit 
Zártkörűen 
Működő 
Részvény-
társaság  
(a további-
akban: HIPA 
NZrt.) 

  

5 247423 

    

Kötött 
segélyhitelezés 

A Magyar Export-Import Bank 
Zrt. (a továbbiakban: 
Eximbank Zrt.) által 
folyósítható kötött 
segélyhitelek feltételeiről és a 
segélyhitelnyújtás részletes 
szabályairól 
szóló kormányrendelet 
szerinti kötött 
segélyhitelezéshez 
kapcsolódó kamattámogatás 
és adomány, hitelbiztosítási 
díj, valamint az előirányzat 
céljával összefüggő kiadások 
fedezetének a biztosítása. 

Eximbank Zrt.    

az Eximbank Zrt. 
által 
folyósítható 
kötött 
segélyhitelek 
feltételeiről és a 
segélyhitel-
nyújtás részletes 
szabályairól 
szóló kormány-
rendelet szerint, 
valamint 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 
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6 297346     
Külgazdaság 
fejlesztési 
célelőirányzat 

Az előirányzat a hazai 
vállalkozások nemzetközi 
befektetéseinek támogatását, 
beruházási lehetőségeinek 
bővítését, a magyar 
beszállítói háttér fejlesztését, 
a magyar export 
növekedését, hazai 
vállalkozások számára új 
üzleti lehetőségek 
felkutatását, a magyar 
termékek és szolgáltatások 
versenyképességének 
javítását, a kis- és 
középvállalkozások külpiaci 
értékesítését segíti elő.  
A minisztérium 
kereskedelemfejlesztési 
feladatainak ellátása is ezen 
előirányzat terhére valósul 
meg. Az előirányzat biztosítja 
a HEPA Magyar 
Exportfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 
közfeladat-ellátásához 
szükséges fedezetet 
közszolgáltatási és/vagy 
támogatási szerződés 
formájában. Az előirányzat az 
előző évek költségvetési 
maradvány lebonyolítását 
tartalmazza a Nemzetközi 
Befektetéseket Támogató 
célelőirányzat támogatási 
szerződései esetében.  
Az előirányzat biztosítja az 
előirányzat céljával 
összefüggő kiadások 
fedezetét. 

gazdasági 
társaság, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, 
köztestület, 
szövetkezet, 
költségvetési 
szerv 

egyedi írásos 
kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal 

előleg 
biztosít-
ható 

költségvetési 
támogatás 
esetén 
közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben 
és/vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan 

  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

      

egyéb kifizetés 
esetén 
közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben 
és/vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan, 
közszolgáltatási 
szerződéssel; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 
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7 375617     
Kereskedelem-
fejlesztési célú 
támogatások 

Az előirányzat a kiemelkedő 
hazai ágazatok külpiaci 
lehetőségeit és az ágazatok 
export tevékenységét segíti 
elő. Az előirányzat biztosítja a 
HEPA Magyar 
Exportfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 
közfeladatainak körében a 
kifejezetten 
kereskedelemfejlesztéshez 
kapcsolódó részfeladatok 
ellátásához szükséges 
fedezetet közszolgáltatási 
és/vagy támogatási 
szerződés formájában, 
valamint az előirányzat 
céljával összefüggő kiadások 
fedezetét. 

gazdasági 
társaság, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, 
köztestület, 
szövetkezet, 
költségvetési 
szerv 

egyedi írásos 
kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal 

előleg 
biztosít-
ható 

költségvetési 
támogatás 
esetén 
közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben 
és/vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan 

  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

      

egyéb kifizetés 
esetén 
közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben 
és/vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan; 
közszolgáltatási 
szerződéssel; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 
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8 375639     

Közép-európai 
külgazdaság-
fejlesztési 
célelőirányzat 

Az előirányzat biztosítja a 
CED Közép-európai 
Gazdaságfejlesztési Hálózat 
Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság  
(a továbbiakban: CED Közép-
európai Gazdaságfejlesztési 
Hálózat Nonprofit Kft.)  
közfeladat-ellátásához 
szükséges fedezetet 
közszolgáltatási és/vagy 
támogatási szerződés 
formájában, valamint az 
előirányzat céljával 
összefüggő kiadások 
fedezetét.                                                                                                                   
Az előirányzat a következő 
külgazdaságfejlesztési 
feladatok végrehajtását segíti 
elő:  
a) közép-európai 
partnerirodák kiválasztása, 
felkészítése és működtetése; 
b) Magyarország területén 
működő belföldi irodahálózat 
kiválasztása, felkészítése és 
működtetése; 

CED Közép-
európai 
Gazdaság-
fejlesztési 
Hálózat 
Nonprofit Kft., 
költségvetési 
szerv 

egyedi írásos 
kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal 

előleg 
biztosít-
ható 

költségvetési 
támogatás 
esetén 
közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben 
és/vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan 

  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 
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c) exportlehetőségek 
felkutatása a közép-európai 
partnerirodák bevonásával;  
d) üzleti partnerek 
kiközvetítése;  
e) magyar cégek külpiacra 
jutásának elősegítése 
proaktív kiajánlások 
formájában; 
f) kiállítások, vásárok  
szervezése a magyar 
vállalkozások számára; 
g) exportlehetőségek 
felkutatása, üzleti partnerek 
közvetítése és üzletember-
találkozók szervezése a 
magyar vállalkozások 
számára; 
h) vállalati igények felmérése, 
az illetékességi területen 
működő és ágazati szereplők 
célirányos felkutatása és 
látogatása;  
i) a hazai és határon túli 
exportképes árualap 
felkutatása; 
j) a két- és többoldalú 
nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok fejlesztésének 
elősegítése; 
k) Magyarország 
külképviseleteivel való 
együttműködés az a)–j), 
illetve l)–x) pontokban 
meghatározott feladatok 
végrehajtása érdekében, 
kapcsolattartás a 
Magyarországon működő 
külképviseletekkel, valamint a 
Magyarországon, illetve 
külföldön működő 
partnerintézményekkel; 
l) a külgazdasági attasékkal 
való együttműködés az 
exportfejlesztési 
tevékenységek megvalósítása 
során az a)–k) pontokban, 
illetve m)–x) pontokban 

egyéb kifizetés 
esetén, 
közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben 
és/vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan; 
közszolgáltatási 
szerződéssel; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 
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meghatározott feladatok 
végrehajtása érdekében; 
m) közreműködés a kis- és 
közepes méretű vállalkozások 
beszállítói lehetőségeinek 
feltárásában, mind a 
magyarországi külföldi 
befektetők, mind a környező 
országokban megtelepedett 
befektetők vonatkozásában;  
n) külkereskedelem-
technikai, értékesítési 
valamint a különféle uniós és 
állami támogatási 
rendszerekkel kapcsolatos 
kérdésekben külpiaci 
információk (országspecifikus 
üzleti és gazdasági 
információk), gyűjtése és 
továbbítása a kis- és 
középvállalkozók számára 
export és tőkekihelyezési 
kapacitásaik optimalizációja 
céljából; 
o) tanácsadás a 
külkereskedelem-technikai, 
vámügyi, jogi, adózási 
kérdésekben képzések 
keretében; 
p) tanácsadás és 
segítségnyújtás a magyar 
vállalkozások külföldi 
cégalapításához, tájékoztatás 
a tőkekihelyezéssel 
kapcsolatos információkról, 
jogszabályokról, valamint a 
befektetési és privatizációs 
lehetőségekről; 
q) külföldi tenderfigyelés 
folytatása, tájékoztatás a 
magyar vállalkozások 
számára adott célország 
tendereiről; 
r) a magas szintű 
delegációkhoz kapcsolódó 
B2B találkozók, üzleti 
fórumok szervezése 
belföldön és külföldön; 



9580 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2019. évi 209. szám
 

 
 

   
   

 

s) együttműködés és 
közvetlen kapcsolattartás 
helyi vállalkozásokkal, hazai 
és határon túli 
gazdaságfejlesztő 
szervezetekkel, a területen 
működő külgazdasági 
diplomatákkal, az 
államigazgatás egyéb 
szerveivel és 
érdekképviseletekkel; 
t) a meghatározott 
fókuszágazatokban és 
fókuszrégiókban a magyar 
vállalkozások állami 
támogatás mellett 
megvalósuló részvételének 
szervezése a külföldi 
vásárokon, kiállításokon; 
u) az ügyfélkapcsolatok 
kezelése, ügyféltámogatással 
és ügyfélszerzéssel 
összefüggő feladatok 
ellátása, növelve ezáltal az 
ügyfélkapcsolatok 
profitabilitását; 
v) a közép-európai 
potenciális partnerszerve-
zeteket tartalmazó adatbázis 
fejlesztése, fenntartása és 
folyamatos frissítése, különös 
figyelemmel a határon túli 
gazdaságfejlesztési 
programokban való 
felhasználás igényeire; 
w) a határon túli 
gazdaságfejlesztési 
programok lebonyolításában 
és ellenőrzésében való 
közreműködés; 
x) az a)–w) pontokban 
meghatározott feladatokkal 
összefüggésben a 
külgazdasági attasék 
ismereteinek bővítésében, 
kiküldetésüket megelőzően 
felkészítésében való 
részvétel. 
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9 348695 

    

Külgazdasági és 
Külügyminisztérium 
felügyelete alá 
tartozó szervezetek 
és szakmai 
programok 
támogatása 

Az előirányzat elsősorban a 
nem nevesített, azonban a 
minisztérium, vagy az 
irányítása alá tartozó 
intézmény szakmai 
programjainak támogatását 
szolgálja. Az előirányzat 
támogatási projektek, illetve 
visszterhes szerződések 
kiadásainak fedezetére 
egyaránt fedezetet nyújt.  
Az előirányzat terhére kerül 
lebonyolításra többek között 
a minisztérium 
továbbképzési és rekreációs 
feladatainak, valamint a 
csángó–magyar 
együttműködéssel 
kapcsolatos feladatoknak a 
támogatása is. 

költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, 
köztestület, 
szövetkezet 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal 

előleg 
biztosít-
ható 

költségvetési 
támogatás 
esetén 
közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben 
és/vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

  Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 
 
a határon túli 
költségvetési 
támogatások 
sajátos 
szabályairól szóló 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 
alapján 
eltekinthet 

  

A csángó–
magyar 
együttműkö
déssel 
kapcsolatos 
feladatok 
vonatkozásá
ban a 
Bethlen 
Gábor 
Alapkezelő 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytár
saság  
lebonyolító 
szervként 
járhat el. 

  

   

egyéb kifizetés 
esetén, 
közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben 
és/vagy 
részletekben; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

  

  

10 247412 

    

Kormányfői 
protokoll 

Az előirányzat a 
Miniszterelnöki 
Kabinetirodával kötött 
megállapodás alapján ellátott 
kormányfői protokollal 
kapcsolatos feladatok 
tárgyévi és maradvány-
előirányzatának kiadásait 
tartalmazza. 

gazdálkodó 
szervezetek, 
magán-
személyek, 
egyéni 
vállalkozók, 
költségvetési 
szervek 

  

  

előirányzat-
átcsoportosí-
tással, közvetlen 
kifizetéssel 
teljesítés-
arányosan 

          

11 340284 

    

Államfői protokoll 
támogatása 

Az előirányzat a Köztársasági 
Elnöki Hivatallal kötött 
megállapodás alapján ellátott 
államfői protokollal 
kapcsolatos feladatok 
tárgyévi és maradvány-
előirányzatának kiadásait 
tartalmazza. 

gazdálkodó 
szervezetek, 
magán-
személyek, 
egyéni 
vállalkozók, 
költségvetési 
szervek 

  

  

előirányzat-
átcsoportosí-
tással, közvetlen 
kifizetéssel 
teljesítés-
arányosan 
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12 296202 

    

Kisebbségpolitikai 
célok támogatása 

Az előirányzat célja 
költségvetési támogatás 
nyújtása nemzetpolitikai 
célok magyarországi és 
külföldi ismertetésére, 
nemzetpolitikai célú 
tanulmányok elkészítésére, 
kutatások, rendezvények, 
jótékonysági események és 
egyéb kulturális események 
támogatására. Az előirányzat 
az előző évi költségvetési 
maradvány lebonyolítását 
tartalmazza. 

civil szervezetek, 
külföldi 
szervezetek és 
külföldi magán-
személyek 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal 

előleg 
biztosít-
ható 

egy összegben 
vagy 
részletekben 

  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

      

13 359162 

    

Kulturális 
diplomáciai 
projektek 
támogatása 

Célja a magyar kultúra, 
oktatás és tudomány 
eredményeinek elsősorban 
külföldi közönség számára 
történő, Magyarország 
diplomáciai kapcsolatait 
elősegítő népszerűsítése,  
a magyarság kulturális 
értékeinek bemutatása, 
hagyományainak és 
kapcsolatainak ápolása.  
Az előirányzat biztosít forrást 
a külképviseleteken és a 
külföldi magyar intézetekben 
megvalósuló kulturális, 
oktatási és tudományos 
programokra, támogatási 
szerződések keretében 
nyújtható támogatásra 
külföldön és Magyarországon 
megrendezett nemzetközi 
kulturális és tudományos 
eseményekhez, valamint a 
magyar kortárs 
képzőművészet nemzetközi 
művészeti vásárokon való 
megjelenéséhez 
kapcsolódóan.  

gazdálkodó 
szervezetek, civil 
szervezetek, 
magán-
személyek, 
egyéni 
vállalkozók, 
költségvetési 
szervek 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal  

előleg 
biztosít-
ható 

egy összegben 
vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan, 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 
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14 359384 

    

Állami protokoll 
támogatása 

A Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló  
94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 141. §  
(2) bekezdés h) pontja 
alapján, a diplomáciai 
protokollal, valamint a 
külföldi államfők és 
kormányfők fogadásával 
kapcsolatos feladatok lehető 
legmagasabb színvonalon, 
ugyanakkor a rendelkezésre 
álló költségvetési források 
minél takarékosabb 
felhasználásával történő 
végrehajtása. 

gazdálkodó 
szervezetek, civil 
szervezetek, 
magán-
személyek, 
egyéni 
vállalkozók, 
költségvetési 
szervek 

 
 
 
 
 
 
  

  

előirányzat-
átcsoportosí-
tással, közvetlen 
kifizetéssel, egy 
összegű, illetve 
részletekben 
történő 
kifizetéssel, 
teljesítés-
arányosan  

          

15 351495 

    

A Magyar 
Foundation of North 
America támogatása 

Az előirányzat célja a „Magyar 
Foundation of North 
America” nonprofit szervezet 
projektjeinek és 
működésének támogatása.  
A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is 
nyújtható. 

Magyar 
Foundation of 
North America 

törvény, 
kormány-
rendelet, 
közigazgatási 
hatósági 
határozat 
alapján; egyedi 
írásos kérelemre 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal 

előleg 
biztosít-
ható 

egy összegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés 
alapján 
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16 351640     
Űrtevékenységekkel 
kapcsolatos 
feladatok 

Az előirányzat forrást biztosít: 
a) az Európai 
Űrügynökségben való 
tagsággal összefüggő 
díjfizetési kötelezettségek 
teljesítésére, 
b) az Európai Űrügynökség 
tevékenységéhez kapcsolódó 
szakmai feladatok ellátására, 
c) a bilaterális és multilaterális 
kapcsolatokból fakadó 
űrtechnológiai fejlesztések, 
programok, feladatok 
megvalósítására, 
d) a hazai űrkutatással és 
űriparral kapcsolatos 
feladatok ellátására, valamint 
az űrkutatási, űripari 
nemzetközi és hazai 
szervezetekben való részvétel 
tagdíjának, továbbá egyéb 
felmerülő költségeknek 
(különösen 
projektfinanszírozás)  
a teljesítésére, valamint 
e) az előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokra. 

az ágazatban 
működő 
szervezetek, 
mint 
kedvezménye-
zettek; 
felsőoktatási 
intézmények, 
állami 
kutatóintézetek, 
űripari 
szereplők, 
költségvetési 
szervek  

pályázat vagy 
egyedi döntés 
alapján és a 
kijelölt 
kedvezménye-
zettel kötött 
támogatási 
szerződés útján, 
vagy támogatói 
okirattal 

előleg 
biztosít-
ható 

egy összegben 
vagy 
részletekben; 
előirányzat-
átcsoportosítás 
útján 

  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

      

tagdíjfizetés 
útján 

17 375740 

    

Budapesti Víz 
Világtalálkozó 
megrendezése 

Az előirányzat célja  
a 2019. évi Budapesti Víz 
Világtalálkozó 
megrendezéséből eredő 
fizetési kötelezettségek 
teljesítése. 

gazdálkodó 
szervezetek, civil 
szervezetek, 
magán-
személyek, 
egyéni 
vállalkozók, 
költségvetési 
szervek, külföldi 
szervezetek és 
külföldi magán-
személyek 

 
 
 
 
 
  

  

egy összegben 
vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan, 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

          

18 379017   
Nyugat-Balkán 
Beruházási 
Támogatás 

Az előirányzat célja vissza 
nem térítendő támogatás 
útján azon hazai 
vállalkozások támogatása, 
amelyek a Nyugat-Balkán 
térségében 
tőkebefektetéseket kívánnak 
végrehajtani, valamint az 

HEPA Magyar 
Exportfejlesztési 
Ügynökség 
Nonprofit 
Zártkörűen 
Működő 
Részvény-
társaság, 

külön erre a 
feladatra 
létrehozott vagy 
jogszabályban, 
illetve a 
Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 

előleg 
biztosít-
ható 

egy összegben 
és/vagy 
részletekben 
történő 
kifizetéssel, 
időarányosan 
vagy teljesítés-
arányosan; 

 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

 lehetséges  
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előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokhoz 
fedezet biztosítása. 

magyarországi 
székhellyel és 
jogi 
személyiséggel 
rendelkező 
gazdasági 
társaságok, 
költségvetési 
szervek 

alapján kijelölt 
szervezet 
bevonásával 
pályázati úton, 
továbbá egyedi 
írásos kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal 

előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

19 359584   
MFK NKft. működési 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet 
biztosít a közvetlen közösségi 
források felhasználása 
összehangolásának hatékony 
rendszerének az MFK Magyar 
Fejlesztési Központ Nonprofit 
Kft. (a továbbiakban:  
MFK NKft.) általi 
kidolgozásához és 
működtetéséhez, ennek 
keretében a közvetlen 
közösségi források kárpát-
medencei szintű 
elnyerésének elősegítése 
érdekében információs, 
koordinációs, operatív és 
irányítási feladatokat lásson 
el. 
Az előirányzat fedezetet nyújt 
továbbá az MFK NKft. 
feladatainak ellátásával 
összefüggésben keletkezett 
éves működési és fejlesztési 
kiadások finanszírozására, 
továbbá egyes szakmai 
feladatok ellátásához 
szükséges kiadások 
finanszírozására. 

MFK NKft., 
költségvetési 
szervek 

egyedi írásos 
kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződés útján 

előleg 
biztosít-
ható 

egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő 
kifizetéssel; 
időarányosan 
vagy teljesítés-
arányosan 
 

 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

   

20 379195   

A magyar-szerb 
kétoldalú gazdasági 
és technikai 
segítségnyújtásról 
szóló megállapodás 
végrehajtását célzó 
támogatási eszköz 

Az előirányzat fedezetet 
biztosít a Magyarország és 
a Szerb Köztársaság között 
2018. február 9-én lezajlott 
kormányzati csúcs alkalmával 
aláírt és nemzetközi 
szerződésként 

HEPA Magyar 
Exportfejlesztési 
Ügynökség 
Nonprofit 
Zártkörűen 
Működő 
Részvény-

külön erre a 
feladatra 
létrehozott vagy 
jogszabályban, 
illetve a 
Kormány 
határozatában 

előleg 
biztosít-
ható 

egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő 
kifizetéssel; 
időarányosan 
vagy teljesítés-

 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

 lehetséges  
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a Magyarország Kormánya és 
a Szerb Köztársaság 
Kormánya közötti gazdasági 
és technikai együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről 
szóló 40/2018. (III. 13.)  
Korm. rendelet útján 

kihirdetett kétoldalú 
gazdasági és technikai 
együttműködési 
megállapodás végrehajtása 
érdekében létrehozásra 
kerülő támogatási program 
megvalósításához, valamint 
az előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokhoz. 

társaság, 
gazdasági 
társaságok, civil 
szervezetek, 
közalapítványok, 
társulások, 
egyéni 
vállalkozók, 
köztestületek, 
szövetkezetek, 
költségvetési 
szervek, külföldi 
szervezetek 

foglalt döntés 
alapján kijelölt 
szervezet 
bevonásával 
pályázati úton, 
továbbá egyedi 
írásos kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal 

arányosan; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

21 381906   
HIPA NZrt. működési 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet 
biztosít a HIPA NZrt. 
feladatainak ellátásával 
összefüggésben keletkezett 
éves működési és fejlesztési 
kiadások finanszírozására, 
valamint a társaság 
lebonyolító szervi 
feladatainak és egyes szakmai 
feladatoknak az ellátásához 
szükséges kiadások 
finanszírozására, továbbá az 
előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokra. 

HIPA NZrt., 
költségvetési 
szervek 

egyedi írásos 
kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal 

előleg 
biztosít-
ható 

költségvetési 
támogatás 
esetén 
közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben 
és/vagy 
részletekben, 
időarányosan 
vagy teljesítés-
arányosan; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

   egyéb kifizetés 
esetén 
közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben 
és/vagy 
részletekben, 
időarányosan 
vagy teljesítés-
arányosan, 
közszolgáltatási 
szerződéssel; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 
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22 381084 

  

Stipendium 
Hungaricum 

A programban részt vevő 
felsőoktatási intézmények 
rendelkezésére bocsátja 
az ösztöndíjak, a külföldi 
hallgatói helyek önköltsége, 
a lakhatási támogatás, 
valamint a magán- és 
egészségbiztosítás – amely 
fedezi az ellátás során 
szükséges idegennyelv-
használat kapcsán felmerülő 
költségeket –, a szervezési 
átalány és a magyar nyelvi 
képzési átalány összegét, 
illetve biztosítja 
az ösztöndíjprogram 
működtetésének költségeit, 
továbbá biztosítja 
a minisztérium által 
közvetlenül ellátandó 
feladatok végrehajtását. 
Közreműködik a Stipendium 
Hungaricum 
ösztöndíjprogrammal 
kapcsolatos, külön 
jogszabályban 
meghatározott feladatok 
végrehajtásában, valamint 
fedezetet biztosít az 
előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokra. 

költségvetési 
szerv, 
köztestület,  
Tempus 
Közalapítvány, 
gazdálkodó 
szervezetek 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal 

előleg 
biztosít-
ható 

költségvetési 
támogatás 
esetén 
közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben 
és/vagy 
részletekben, 
időarányosan 
vagy teljesítés-
arányosan; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

   

egyéb kifizetés 
esetén 
közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben 
és/vagy 
részletekben, 
időarányosan 
vagy teljesítés-
arányosan, 
közszolgáltatási 
szerződéssel; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

23     Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
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24 296746 

    

Európai Területi 
Társulások 
támogatása 

Az előirányzat az európai 
területi együttműködési 
csoportosulásról szóló,  
2006. július 5-i 1082/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
rendelet és az azt módosító 
az európai területi 
együttműködési 
csoportosulásról 
szóló 1082/2006/EK 
rendeletnek a 
csoportosulások 
létrehozásának és 
működésének egyértelművé 
tétele, egyszerűsítése és 
javítása tekintetében történő 
módosításáról szóló,  
2013. december 17-i 
1302/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet előírásaival 
összhangban alapított, 
valamint az európai területi 
társulásról szóló 2014. évi 
LXXV. törvény 6. §-a alapján 
nyilvántartásba vett európai 
területi társulás és a külföldi 
székhelyű társulás 
magyarországi intézménye, 
valamint egyéb, határ menti 
fejlesztéssel foglalkozó civil, 
államháztartáson kívüli 
szervezetek számára, a 
társulás, intézmény, illetve 
szervezet működésével és 
fejlesztésével, valamint saját 
fejlesztéseik/projektjeik 
megvalósításával kapcsolatos 
költségekhez, továbbá 
európai területi 
együttműködéshez 
kapcsolódó pályázataik 
önerejéhez biztosít 
támogatást, továbbá az 
előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokhoz 
biztosít fedezetet. 

magyarországi 
székhelyű 
európai területi 
társulás és a 
külföldi 
székhelyű 
társulás 
magyarországi 
intézménye, 
költségvetési 
szervek, 
valamint egyéb, 
határ menti 
fejlesztéssel 
foglalkozó civil, 
állam-
háztartáson 
kívüli 
szervezetek 
számára 

pályázati úton 
nyújtott, egyedi 
írásos kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosít-
ható 

egy összegben 
vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 
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25 374817 

    

Gül Baba Türbéje 
Örökségvédő 
Alapítvány 
támogatása 

A Gül Baba türbéje és 
környezete kiemelkedő 
kulturális értékként történő 
megőrzése és az azzal 
kapcsolatos egyes 
közművelődési feladatok 
ellátása. A Gül Baba türbéje 
és környezete kiemelkedő 
értékeinek fenntartása, 
megőrzése, hasznosítása és 
üzemeltetése, valamint a 
magyar-török kulturális 
kapcsolatok ápolásával 
összefüggő feladatok 
ellátására, valamint az 
előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokra. 

Gül Baba 
Türbéje 
Örökségvédő 
Alapítvány, 
költségvetési 
szervek 

egyedi írásos 
kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosít-
ható 

egy összegben 
vagy 
részletekben, 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

      

26 263090 

    

Demokrácia 
Központ 
Közalapítvány 
támogatása 

Az előirányzat célja vissza 
nem térítendő költségvetési 
támogatás nyújtása a 
Demokrácia Központ 
Közalapítvány és két intézete 
részére az éves működési és 
fejlesztési kiadások 
finanszírozására, valamint 
egyes szakmai feladatok 
ellátásához szükséges 
kiadások finanszírozására, 
továbbá az előirányzat 
céljával összefüggő 
kiadásokhoz fedezet 
biztosítása. 

Demokrácia 
Központ 
Közalapítvány, 
Tom Lantos 
Intézet, Külügyi 
és Külgazdasági 
Intézet,  
költségvetési 
szerv 

egyedi írásos 
kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal 

előleg 
biztosít-
ható 

egy összegben 
vagy 
részletekben, 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 
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27 278967 

    

Külföldi magyar 
emlékek megőrzése 

Célja a határainkon túl 
található magyar 
emlékhelyek létesítésével, 
helyreállításával, 
megóvásával kapcsolatos 
tevékenységek támogatása, 
költségek fedezése, továbbá 
a határainkon túl található 
magyar vonatkozású 
emlékhelyek létesítését, 
kialakítását és ápolását 
elősegítő, a magyarságtudat 
erősítését szolgáló 
emlékhelyek megőrzésével 
kapcsolatos programok 
támogatása, amely a 
külképviseletek útján 
nyújtható pénzbeli 
felajánlásról szóló 
megállapodással is 
megvalósulhat.  
Az előirányzat a céljával 
összefüggő kiadásokhoz 
biztosít fedezetet.  
Az előirányzat az előző évi 
költségvetési maradvány 
lebonyolítását is tartalmazza. 

gazdálkodó 
szervezetek, civil 
szervezetek, 
magán-
személyek, 
egyéni 
vállalkozók, 
költségvetési 
szervek 

egyedi írásos 
kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal 

előleg 
biztosít-
ható 

egy összegben 
vagy 
részletekben; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 
 
az Ávr. 84. §  
(1) bekezdés 
alapján 
eltekinthet 

      

28 296735     

Határon Átnyúló 
Kezdeményezések 
Közép-európai 
Segítő Szolgálata 

Az előirányzat költségvetési 
támogatást nyújt a Határon 
Átnyúló Kezdeményezések 
Közép-európai Segítő 
Szolgálata működéséhez.  
Az éves szakmai programban 
nem szereplő tevékenység a 
Civil törvényben foglaltak 
szerint támogatható. 
A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is 
nyújtható. Az előirányzat 
fedezetet biztosít az 
előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokra. 

Határon Átnyúló 
Kezdeménye-
zések Közép-
európai Segítő 
Szolgálata, 
költségvetési 
szervek 

pályázati 
rendszeren kívül, 
egyedi írásos 
kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal 

előleg 
biztosít-
ható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő 
kifizetéssel, 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

  

az Ávr. 84. §  
(2) bekezdés 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése 
nélkül 
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29 375817     

Határon túli 
gazdaságfejlesztési 
programok 
támogatása 

A határon túli partnerek 
bevonásával meghatározott 
gazdaságfejlesztési célok 
megvalósítása, kiemelt 
figyelemmel a vajdasági 
magyar közösségek terület- 
és gazdaságfejlesztési 
stratégiájában, a kárpátaljai 
magyarság 
gazdaságfejlesztési 
stratégiájában, az erdélyi 
gazdaságfejlesztési 
stratégiában, a felvidéki 
gazdaságfejlesztési 
stratégiában, a horvátországi 
magyarok vidék- és 
gazdaságfejlesztési 
stratégiájában és a Muravidék 
gazdaságfejlesztési program 
és akciótervben foglalt 
célokra, valamint az 
előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokra. 

külön erre a 
feladatra 
létrehozott vagy 
jogszabályban, 
illetve a 
Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján kijelölt 
külföldi vagy 
belföldi 
szervezet,  
úm. a 
Prosperitati 
Alapítvány,  
az Egán Ede 
Kárpátaljai 
Gazdaságfejleszt
ési Központ 
Jótékonysági 
Alapítvány, a 
Fundatia Pro 
Economica – Pro 
Economica 
Alapítvány,  
az ECONO- 
MICA HUNGA- 
RICA Alapítvány, 
a Magyar 
Regionális 
Nemzetiségi 
Fejlesztési 
Intézet, Lendva 
nevű intézet,  
a CED Közép-
európai 
Gazdaság-
fejlesztési 
Hálózat 
Nonprofit Kft. és 
más kijelölt 
szervezet, 
költségvetési 
szervek 

külön erre a 
feladatra 
létrehozott vagy 
jogszabályban, 
illetve a 
Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján kijelölt 
külföldi vagy 
belföldi 
szervezet 
bevonásával 
pályázati úton, 
illetve a 
Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján, 
jogszabály 
alapján egyedi 
írásos kérelemre, 
vagy egyedi 
döntés alapján, 
minden esetben 
támogatási 
szerződésben 
meghatározott 
feltételek mellett 

előleg 
biztosít-
ható 

vissza nem 
térítendő 
és/vagy kamat-
támogatás egy 
összegben, vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan,  
az intézmény-
rendszer 
felállításához és 
működteté-
séhez működési 
és felhalmozási 
célú, a végső 
kedvezmé-
nyezettek 
részére a 
külföldi vagy 
belföldi 
szervezet útján 
felhalmozási és 
működési célú 
támogatásként; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

  

a határon túli 
költségvetési 
támogatások 
sajátos 
szabályairól szóló 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 
alapján 
eltekinthet 

 lehetséges 
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30 359173 

    

Határmenti 
gazdaságfejlesztési 
vajdasági 
programok 
támogatása 

A vajdasági stratégia 
gazdaságfejlesztési céljainak 
megvalósítása. Az előirányzat 
az előző évi költségvetési 
maradvány lebonyolítását 
tartalmazza. 

Prosperitati 
Alapítvány, CED 
Közép-európai 
Gazdaság-
fejlesztési 
Hálózat 
Nonprofit Kft., 
költségvetési 
szerv 

külön erre a 
feladatra 
létrehozott vagy 
a Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján kijelölt 
külföldi vagy 
belföldi 
szervezet 
bevonásával 
pályázati úton,  
a Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján, 
jogszabály 
alapján egyedi 
írásos kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosít-
ható 

vissza nem 
térítendő 
és/vagy kamat-
támogatás egy 
összegben, vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan,  
az intézmény-
rendszer 
felállításához és 
működteté-
séhez működési 
és felhalmozási 
célú, a végső 
kedvezmé-
nyezettek 
részére a 
külföldi vagy 
belföldi 
szervezet útján 
felhalmozási és 
működési célú 
támogatásként; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

  

a határon túli 
költségvetési 
támogatások 
sajátos 
szabályairól szóló 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 
alapján 
eltekinthet 

 lehetséges 
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31 359184 

    

Kárpátaljai 
gazdaságfejlesztési 
stratégia 
támogatása 

A kárpátaljai magyarság 
gazdaságfejlesztési 
stratégiájának megvalósítása. 
Az előirányzat az előző évi 
költségvetési maradvány 
felhasználását tartalmazza. 

Egán Ede 
Kárpátaljai 
Gazdaság-
fejlesztési 
Központ 
Jótékonysági 
Alapítvány, CED 
Közép-európai 
Gazdaság-
fejlesztési 
Hálózat 
Nonprofit Kft., 
költségvetési 
szerv 

külön erre a 
feladatra 
létrehozott vagy 
a Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján kijelölt 
külföldi vagy 
belföldi 
szervezet 
bevonásával 
pályázati úton,  
a Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján, 
jogszabály 
alapján egyedi 
írásos kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosít-
ható 

vissza nem 
térítendő 
és/vagy kamat-
támogatás egy 
összegben, vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan,  
az intézmény-
rendszer 
felállításához és 
működteté-
séhez működési 
és felhalmozási 
célú, a végső 
kedvezmé-
nyezettek 
részére a 
külföldi vagy 
belföldi 
szervezet útján 
felhalmozási és 
működési célú 
támogatásként; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

  
a kormány-
határozat alapján 
biztosított vissza 
nem térítendő 
támogatás 
pályázatok útján 
történő elosztása 
vonatkozásában 
az Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat, illetve 
az alapítvány 
működési célú 
támogatása 
vonatkozásában 
a határon túli 
költségvetési 
támogatások 
sajátos 
szabályairól szóló 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 
alapján 
eltekinthet 

 lehetséges 
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32 359340 

    

A horvátországi 
magyarok 
demokratikus 
közössége vidék- és 
gazdaságfejlesztési 
stratégia 
támogatása 

A Horvátországi Magyarok 
Demokratikus Közössége 
(HMDK) vidék- és 
gazdaságfejlesztési 
stratégiája alapján 
gazdaságfejlesztési célok 
megvalósítása. Az előirányzat 
az előző évi költségvetési 
maradvány felhasználását 
tartalmazza. 

ECONOMICA 
HUNGARICA 
Alapítvány, CED 
Közép-európai 
Gazdaságfejleszt
ési Hálózat 
Nonprofit Kft., 
költségvetési 
szerv 

külön erre a 
feladatra 
létrehozott vagy 
a Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján kijelölt 
külföldi vagy 
belföldi 
szervezet 
bevonásával 
pályázati úton,  
a Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján, 
jogszabály 
alapján egyedi 
írásos kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosít-
ható 

vissza nem 
térítendő 
és/vagy kamat-
támogatás egy 
összegben, vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan,  
az intézmény-
rendszer 
felállításához és 
működteté-
séhez működési 
és felhalmozási 
célú, a végső 
kedvezmé-
nyezettek 
részére a 
külföldi vagy 
belföldi 
szervezet útján 
felhalmozási és 
működési célú 
támogatásként; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

  

a határon túli 
költségvetési 
támogatások 
sajátos 
szabályairól szóló 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 
alapján 
eltekinthet 

 lehetséges 
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33 359351 

    

Muravidéki 
gazdaságfejlesztési 
stratégia 
támogatása 

A Muravidéki Magyar 
Önkormányzati Nemzeti 
Közösség Tanácsa (MMÖNK) 
vezetésével elkészült 
Muravidék 
gazdaságfejlesztési program 
és akciótervben foglalt 
gazdaságfejlesztés 
megvalósítása. Az előirányzat 
az előző évi költségvetési 
maradvány felhasználását 
tartalmazza. 

Magyar 
Regionális 
Nemzetiségi 
Fejlesztési 
Intézet Lendva, 
CED Közép-
európai 
Gazdaság-
fejlesztési 
Hálózat 
Nonprofit Kft., 
költségvetési 
szerv 

külön erre a 
feladatra 
létrehozott vagy 
a Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján kijelölt 
külföldi vagy 
belföldi 
szervezet 
bevonásával 
pályázati úton,  
a Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján, 
jogszabály 
alapján egyedi 
írásos kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosít-
ható 

vissza nem 
térítendő 
és/vagy kamat-
támogatás egy 
összegben, vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan,  
az intézmény-
rendszer 
felállításához és 
működteté-
séhez működési 
és felhalmozási 
célú, a végső 
kedvezmé-
nyezettek 
részére a 
külföldi vagy 
belföldi 
szervezet útján 
felhalmozási és 
működési célú 
támogatásként; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

  

a határon túli 
költségvetési 
támogatások 
sajátos 
szabályairól szóló 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 
alapján 
eltekinthet 

 lehetséges 
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34 359362 

    

Erdélyi 
gazdaságfejlesztési 
stratégia 
támogatása 

Az eddig elkészült erdélyi 
gazdaságfejlesztési 
stratégiákat alapul véve,  
a határon túli partnerek 
bevonásával meghatározott 
gazdaságfejlesztési célok 
megvalósítása. Az előirányzat 
az előző évi költségvetési 
maradvány felhasználását 
tartalmazza. 

Fundatia Pro 
Economica – Pro 
Economica 
Alapítvány, CED 
Közép-európai 
Gazdaság-
fejlesztési 
Hálózat 
Nonprofit Kft., 
költségvetési 
szerv 

külön erre a 
feladatra 
létrehozott vagy 
a Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján kijelölt 
külföldi vagy 
belföldi 
szervezet 
bevonásával 
pályázati úton,  
a Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján, 
jogszabály 
alapján egyedi 
írásos kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosít-
ható 

vissza nem 
térítendő 
és/vagy kamat-
támogatás egy 
összegben, vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan,  
az intézmény-
rendszer 
felállításához és 
működteté-
séhez működési 
és felhalmozási 
célú, a végső 
kedvezmé-
nyezettek 
részére a 
külföldi vagy 
belföldi 
szervezet útján 
felhalmozási és 
működési célú 
támogatásként; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

  

a határon túli 
költségvetési 
támogatások 
sajátos 
szabályairól szóló 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 
alapján 
eltekinthet 

 lehetséges 
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35 359373 

    

Felvidéki 
gazdaságfejlesztési 
stratégia 
támogatása 

Az eddig elkészült felvidéki 
gazdaságfejlesztési 
stratégiákat alapul véve,  
a határon túli partnerek 
bevonásával meghatározott 
gazdaságfejlesztési célok 
megvalósítása. Az előirányzat 
az előző évi költségvetési 
maradvány felhasználását 
tartalmazza. 

Széchenyi 
Programiroda 
Tanácsadó és 
Szolgáltató 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság, CED 
Közép-európai 
Gazdaság-
fejlesztési 
Hálózat 
Nonprofit Kft., 
költségvetési 
szerv 

külön erre a 
feladatra 
létrehozott vagy 
a Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján kijelölt 
külföldi vagy 
belföldi 
szervezet 
bevonásával 
pályázati úton,  
a Kormány 
határozatában 
foglalt döntés 
alapján, 
jogszabály 
alapján egyedi 
írásos kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosít-
ható 

vissza nem 
térítendő 
és/vagy kamat-
támogatás egy 
összegben, vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan,  
az intézmény-
rendszer 
felállításához és 
működteté-
séhez működési 
és felhalmozási 
célú, a végső 
kedvezmé-
nyezettek 
részére a 
külföldi vagy 
belföldi 
szervezet útján 
felhalmozási és 
működési célú 
támogatásként; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

  

a határon túli 
költségvetési 
támogatások 
sajátos 
szabályairól szóló 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 
alapján 
eltekinthet 

 lehetséges 

  

36 368684 

    

Vízipari külpiaci 
tevékenységet 
elősegítő program 
támogatása  

Az előirányzat célja a hazai 
vízipar külpiaci 
tevékenységének elősegítése. 
Alapvető célkitűzése, hogy 
támogatást biztosítson a 
vízipar szereplőinek a 
kiválasztott súlyponti 
régiókban a fejlesztési és 
együttműködési 
lehetőségekbe történő 
bekapcsolódáshoz.  
Az előirányzat fedezetet 
biztosít az előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokra. 

magyar és 
külföldi 
gazdasági 
társaság, 
közalapítvány, 
társulás, 
köztestület, 
szövetkezet, 
önkormányzat, 
költségvetési 
szerv, 
felsőoktatási 
intézmény 

pályázati úton, 
valamint egyedi 
írásos kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal 

előleg 
biztosít-
ható 

egy összegben 
vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

  Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat; 
 
a határon túli 
költségvetési 
támogatások 
sajátos 
szabályairól szóló 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 
alapján 
eltekinthet 
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37 381117 

  

Regionális stratégiai 
fejlesztések 

Az előirányzat célja a 
stratégiai fejlesztések 
megvalósítását szolgáló 
szervezetrendszer 
létrehozásához, 
működéséhez, az egyes 
szakmai feladatok ellátásához 
szükséges kiadások 
forrásának biztosítása. 

gazdálkodó 
szervezetek, 
költségvetési 
szerv,  
közalapítvány, 
köztestület, 
egyéni 
vállalkozó 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal 
 

előleg 
biztosít-
ható 

költségvetési 
támogatás 
esetén 
közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben 
és/vagy 
részletekben, 
időarányosan 
vagy teljesítés-
arányosan; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással  

  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

      

egyéb kifizetés 
esetén 
közvetlen 
kifizetéssel egy 
összegben 
és/vagy 
részletekben, 
időarányosan 
vagy teljesítés-
arányosan, 
közszolgáltatási 
szerződéssel; 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

38     Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 
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39 004174 

    

Nemzetközi tagdíjak 
és kötelező jellegű, 
önkéntes 
hozzájárulások 

Az előirányzat célja 
Magyarország nemzetközi 
szervezetekben viselt 
tagságáról szóló hatályos 
nemzetközi szerződésekből 
eredő fizetési 
kötelezettségeinek 
teljesítése. A tagdíjfizetési 
kötelezettségeken kívül az 
előirányzat forrást nyújt a 
nemzetközi szervezetek által 
kezdeményezett kötelező 
jellegű önkéntes 
felajánlásokra, valamint 
nemzetközi egyezményeken 
és bilaterális vagy 
multilaterális 
megállapodásokon, 
nemzetközi fejlesztési 
együttműködéseken alapuló 
fizetési kötelezettségek, 
fejlesztési alapokhoz való 
hozzájárulások teljesítésére, 
továbbá a nemzetközi 
szervezetekhez delegált 
nemzeti szakértők kiadásaira 
is. 

nemzetközi 
szervezet, 
továbbá más,  
a nemzetközi 
kötelezettség 
teljesítésében 
részt vevő egyéb 
szervezet, 
költségvetési 
szerv 

    

közvetlen 
kifizetés,  
előirányzat-
átcsoportosítás 

          

40 255390 

    

Európai uniós 
befizetések 

Magyarország Európai Unió 
által működtetett Európai 
Uniós Alapokhoz való 
hozzájárulásainak teljesítése. 
Az előirányzat felhasználása a 
kötelezettségvállaló 
engedélyezését követő 
kifizetéssel valósul meg. 

Európai Uniós 
Alapok 

    
közvetlen 
kifizetés 
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41 349551 

    

Az afgán nemzeti 
biztonsági erők 
fenntartásához 
szükséges pénzügyi 
hozzájárulás 

Az előirányzat célja 
Magyarország által vállalt 
kötelező nemzetközi 
hozzájárulási kötelezettség 
teljesítése az afgán nemzeti 
biztonsági erők 
fenntartásához, valamint 
fedezet biztosítása az 
előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokhoz. 

nemzetközi 
szervezet, 
továbbá más,  
a nemzetközi 
kötelezettség 
teljesítésében 
részt vevő egyéb 
szervezet, 
költségvetési 
szerv 

    

egy összegben 
vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan, 
közvetlen 
kifizetéssel,  
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

          

42     Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 

43 241790 

    

Nemzetközi 
Fejlesztési 
Együttműködés 

Az előirányzat célja a magyar 
nemzetközi fejlesztési 
együttműködési  
(a továbbiakban: NEFE) 
tevékenység kiadásaihoz, 
nemzetközi fejlesztési 
együttműködésekre irányuló 
egyezményeken és bilaterális 
vagy multilaterális 
megállapodásokon alapuló 
fizetési kötelezettségek, 
fejlesztési alapokhoz való 
hozzájárulások teljesítéséhez 
szükséges fedezet biztosítása. 

természetes 
személy, 
gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
köztestület, 
költségvetési 
szerv, külföldi 
szervezet, 
külföldi 
kormányzati 
vagy 
önkormányzati 
szerv, illetve az 
általa fenntartott 
intézmény  

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel, 
támogatói 
okirattal  

előleg 
biztosít-
ható 

egy összegben 
vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan, 
közvetlen 
kifizetéssel, 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

  

a nemzetközi 
fejlesztési együtt-
működésről és a 
nemzetközi 
humanitárius 
segítségnyújtásról 
szóló 2014. évi  
XC. törvény 17. § 
(1) bekezdés  
a) pont  
aa) alpontja 
alapján mentesül 

  

lehetséges 

  

Az előirányzat céljával 
összhangban álló kifizetések 
a magyar külképviseletek 
közreműködésével és 
kezdeményezésére is 
teljesíthetők. 

Az előirányzat terhére 
adományozó levél útján 
adomány, felajánlás és segély 
is nyújtható. – – 

Az előirányzat fedezetet 
biztosít az előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokra. 

44 277045 

    

Humanitárius 
segélyezés 

Az előirányzat célja 
humanitárius segítségnyújtás 
teljesítéséhez szükséges 
költségvetési fedezet 
biztosítása.  

természetes 
személy, 
gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó, civil 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 

előleg 
biztosít-
ható 

egy összegben 
vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan, 

  a nemzetközi 
fejlesztési együtt-
működésről és  
a nemzetközi 
humanitárius 

  

lehetséges 
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Az előirányzat céljával 
összhangban álló kifizetések 
a magyar külképviseletek 
közreműködésével és 
kezdeményezésére is 
teljesíthetők. Az előirányzat 
terhére adományozó levél 
útján adomány, felajánlás és 
segély is nyújtható.  
Az előirányzat fedezetet 
biztosít az előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokra. 

szervezet, 
közalapítvány, 
köztestület, 
költségvetési 
szerv, külföldi 
szervezet, 
külföldi kor-
mányzati vagy 
önkormányzati 
szerv, illetve az 
általa fenntartott 
intézmény 

támogatási 
szerződéssel, 
támogatói 
okirattal  

közvetlen 
kifizetéssel, 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

segítségnyújtásról 
szóló 2014. évi  
XC. törvény 17. § 
(1) bekezdés  
a) pont aa) 
alpontja alapján 
mentesül 

45 275867 

    

Afganisztán PRT 
támogatása a NEFE 
keretében 

Az előirányzat célja a NEFE 
keretében megvalósult 
afganisztáni PRT program 
utókezelése. 

természetes 
személy, 
gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
köztestület, 
költségvetési 
szerv, külföldi 
szervezet, 
külföldi 
kormányzati 
vagy önkor-
mányzati szerv, 
illetve az általa 
fenntartott 
intézmény 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal 

előleg 
biztosít-
ható 

egy összegben 
vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan, 
közvetlen 
kifizetés, 
előirányzat-
átcsoportosítás 

  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

      

46 331984 

    

EU Keleti 
Partnerséghez 
kapcsolódó magyar 
programok 

Az előirányzat az EU keleti 
partnerséghez kapcsolódó 
magyar programok előző évi 
költségvetési maradványa 
lebonyolításának a fedezetét 
tartalmazza. 

természetes 
személy, 
gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
köztestület, 
költségvetési 
szerv, külföldi 
szervezet, 
külföldi kor-
mányzati vagy 
önkormányzati 
szerv, illetve az 
általa fenntartott 
intézmény 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel 
vagy támogatói 
okirattal 

előleg 
biztosít-
ható 

egy összegben 
vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan, 
közvetlen 
kifizetés, 
előirányzat-
átcsoportosítás 

  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

  

lehetséges 
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47 347295 

    

Keleti Partnerséghez 
kapcsolódó 
fejlesztési 
programok 
támogatása 
Ukrajnában 

a) Együttműködés az Európai 
Unió országainak, különösen 
Magyarországnak Ukrajnában 
történő megismertetése 
érdekében, e célból kulturális, 
oktatási, média információs 
és egyéb fejlesztési 
programok szervezése, 
támogatása; 

természetes 
személy, 
gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
köztestület, 
költségvetési 
szerv, külföldi 
szervezet, 
külföldi 
kormányzati 
vagy 
önkormányzati 
szerv, illetve az 
általa fenntartott 
intézmény 

pályázati úton, 
egyedi írásos 
kérelemre, 
egyedi döntés 
alapján, 
támogatási 
szerződéssel, 
támogatói 
okirattal  

előleg 
biztosít-
ható 

egy összegben 
vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan, 
közvetlen 
kifizetéssel, 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

  

Ávr. 84. §  
(2) bekezdés  
a) pontja szerinti 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

  

lehetséges 

  

b) Kárpátalja és Nyugat-
Ukrajna területén alsó, közép- 
és felsőfokú oktatási 
intézmények, óvodák, 
egészségügyi, kulturális, 
szociális és egyházi 
intézmények fejlesztéséhez 
való hozzájárulás; 

c) az Európai Unió 
tevékenységéről szóló 
rendezvények szervezése, 
kiadványok, cikkek 
megjelentetése; 
d) az előirányzat céljával 
összhangban az Európai Unió 
és az Ukrajnában működő 
külföldi szervezetek közötti 
hosszú távú 
kapcsolatteremtés és  
-fenntartás támogatása, 
ennek érdekében határon 
átnyúló gazdasági, kulturális 
és egyéb projektek, 
programok és egyéb 
rendezvények 
támogatása. Az előirányzat 
terhére adományozó levél 
útján adomány, felajánlás és 
segély is nyújtható.  
Az előirányzat fedezetet 
biztosít az előirányzat céljával 
összefüggő kiadásokra. 
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48 352028 

  

Peres ügyek 

Fedezetet nyújt a 
minisztériummal szemben 
fennálló jogerőre emelkedett 
követelésekre, azaz a peres 
eljárásokkal kapcsolatos 
kártérítések, költségek 
fedezetének biztosítására,  
a magán- és egyéb jogi 
személyek kártérítésére, 
valamint az előirányzat 
céljával összefüggő 
kiadásokra. 

magán- és 
egyéb jogi 
személy, 
költségvetési 
szerv 

    

egy összegben 
vagy 
részletekben, 
teljesítés-
arányosan, 
közvetlen 
kifizetéssel, 
előirányzat-
átcsoportosí-
tással 

          

49 197535   Fejezeti általános tartalék 

Az előirányzat a minisztérium 
fejezetében más helyen nem 
tervezett feladatok 
végrehajtásának 
finanszírozására szolgál. 
Ezenfelül az év közben 
szükségessé váló feladatok 
megoldására, eseti jellegű, 
elháríthatatlan igények 
finanszírozására is 
felhasználható a 
rendelkezésre álló forrás. 

költségvetési 
szervek, fejezeti 
kezelésű 
előirányzatok 

    
előirányzat-
átcsoportosítás 

          

”
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A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatainak feladatterve 
 

1 
Áht. 

azono-
sító 

Címnév 
Al-
cím 
név 

Jog-
cím-
cso-
port 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben  

részesülők köre 

Támogatás  
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Vissza-
fizetés 
határ-
ideje 

Biztosíték 
Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós  
forrásból  

finanszírozott  
költségvetési  

támogatás  
közreműködő  

szervezete 

2   Központi kezelésű előirányzatok 

3     Vállalkozások folyó támogatása 

4       Normatív támogatások 

5 019051    
Eximbank Zrt.  
kamatkiegyenlítése 

A Magyar Export-Import Bank 
Részvénytársaság kamatkiegyenlítési 
rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) 
Korm. rendelet alapján, az előirányzat 
célja az Eximbank Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság  
(a továbbiakban: Eximbank Zrt.) 
hitelnyújtásait és követelésvásárlásait 
támogató kamatkiegyenlítési 
rendszerből eredő kifizetések 
teljesítése. 

Eximbank Zrt.   

A Magyar 
Államkincstár 
utalványa 
alapján a 
Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal 
folyósítja 

  
Magyar 
Állam-

kincstár 
  

6   Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

7 351895     Eximbank Zrt. tőkeemelése 

Az előirányzat fedezetet biztosít  
az Eximbank Zrt. feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlása keretében történő 
tőkeemelésre. 

Eximbank Zrt.     
tőkeemelés 
jogcímen 

       

2. melléklet a 8/2019. (XII. 18.) KKM rendelethez
„2. melléklet a 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelethez
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8 382406   Adria Port Zrt. tőkeemelése 

Az előirányzat fedezetet biztosít  
az Adria Port Zrt. feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlása keretében történő 
tőkeemelésre. 

Adria Port Zrt.   
tőkeemelés 
jogcímen 

     

9 382817   
CED Közép-európai 
Gazdaságfejlesztési Hálózat NKft. 
tőkeemelése 

Az előirányzat fedezetet biztosít  
a CED Közép-európai 
Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit 
Kft. feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlása keretében történő 
tőkeemelésre. 

CED Közép-európai 
Gazdaságfejlesztési  
Hálózat Nonprofit 
Kft. 

  
tőkeemelés 
jogcímen 

       

10 382828     
Comitatus-Energia Zrt. 
tőkeemelése 

Az előirányzat fedezetet biztosít  
a Comitatus-Energia Zrt. feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlása 
keretében történő tőkeemelésre. 

Comitatus-Energia 
Zrt. 

    
tőkeemelés 
jogcímen 

         

 
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet  
4. mellékletében szereplő Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében a Külgazdasági és Külügyminisztérium, mint a gazdasági társaság feletti tulajdonosi joggyakorló munkaszervezete 
fejezetében a gazdasági társaság feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 2019. évi bevételekről és kiadásokról a Kormány egyedi határozatában foglaltak szerint kell eljárni.” 
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria 2/2019. KMJE határozata
 

A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Jogegységi Tanácsa a  Kúria Kfv.I. számú tanácsa által indítványozott jogegységi 
eljárásban, az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény (Áktv.) adóalanyiságra vonatkozó 
rendelkezéseinek értelmezéséről meghozta az alábbi

jogegységi határozatot:

I.  Az Áktv. 1. § 4. pontja szerinti energiaellátó fogalom alapján az Áktv. energiaellátó vállalkozási tevékenységre 
vonatkozó rendelkezés a Magyarországon kívül végzett tevékenységre nem terjed ki. Nem állapítható meg 
magyar joghatóság a külföldön végzett tevékenység Áktv. különadóval történő adóztatására.

II.  A  különadó alanya csak Magyarország területére kiterjedő engedéllyel rendelkező lehet. Különadó alá 
kizárólag az  a  bevétel tartozik, amely a  Magyarország területére kiterjedő engedély alapján végzett 
tevékenységből származik.

III.  A  külföldön végzett tevékenység adóztatásának vizsgálatakor figyelemmel kell lenni a  kettős adóztatással 
kapcsolatos nemzetközi megállapodásokra.

Indokolás

I.

A Kúria Kfv.I. tanácsa (a továbbiakban: indítványozó) a  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló  
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján – miután jogkérdésben el kívánt 
térni a  Kúria másik ítélkező tanácsának korábban elvi bírósági határozatként közzétett határozatától – jogegységi 
eljárás lefolytatását indítványozta a különadóval kapcsolatos joghatóságra vonatkozó egyes kérdések tárgyában.

Az indítványozó el kíván térni a  Kúria Kfv.V.35.546/2014/14. számú, EBH 2016.K.19. elvi bírósági határozatként 
közzétett ítéletében foglaltaktól. E  határozat szerint az  Áktv. 1.  § 3. és 4.  pontjai, a  3.  § (1)  bekezdése és  
9. § (1) bekezdése értelmében különadó alanya a 2. § szerinti adóköteles tevékenységet folytató személy. Az Áktv. 
kizárólag a külföldi illetőségű adóalany adókötelezettségét korlátozza a belföldön végzett energiaellátó vállalkozási 
tevékenységéből szerzett, a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számtv.) szerinti nettó 
árbevételre, a  belföldi illetőségű adóalanyokra vonatkozóan azonban ilyen szabályt nem tartalmaz. A  belföldi 
illetőségű társaság különadó fizetési kötelezettségét nem kizárólag a  Magyarország területén belül végzett 
tevékenysége alapozza meg.
Az indítványozó véleménye ezzel ellentétben az, hogy az  energiaellátói minőségben végzett tevékenység területi 
hatálya kizárólag Magyarország lehet, az nem terjed ki Magyarországtól eltérő földrajzi területre.

Az indítványozó szerint az alábbi kérdésekre kell választ adnia a Jogegységi Tanácsnak:

 1.  A  Kúria elvi bírósági határozatként közzétett korábbi döntésében rögzített tényállás különbözik az  indítványozó 
által vizsgált ügytől annyiban, hogy a gáz átvétele és eladása az utóbbi esetben nem a határon, hanem külföldön 
történt. Ennek alapján van-e Magyarországnak joghatósága egy külföldön végzett tevékenység különadóval történő 
adóztatására?

 2.  Helytálló-e az  az értelmezés, hogy a  különadó alanyának meghatározásakor csupán arra kell figyelemmel 
lenni, hogy a  felperes Magyarország földrajzi területére vonatkozó földgáz-kereskedelmi tevékenység végzésre 
engedéllyel rendelkezett és adóügyi illetősége miatt minden bevétele a  Számtv. szerinti nettó árbevételnek 
minősül?
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 3.  Az Áktv. szempontjából jelentősége van-e annak, hogy a  felperes energiaellátói minőségében szerzett-e bevételt, 
vagyis milyen feltételek fennállása esetén minősül az energiaellátó vállalkozói tevékenység alanyának?

 4.  Értelmezhető-e úgy az  Áktv. energiaellátó vállalkozási tevékenységre vonatkozó rendelkezése, hogy az  kiterjed 
egy Magyarországtól eltérő államban végzett tevékenységre? Az  indítványozó álláspontja szerint a  Kúria másik 
tanácsa az  adókötelezettség meghatározásakor nem vonta mérlegelési körébe az  Áktv. 1.  § 4.  pont szerinti 
fogalom-meghatározást. Márpedig ez  határolja le egyértelműen, hogy milyen tevékenység adóztatható 
a  különadó szempontjából. A  törvény szövege visszautal a  távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló  
2008. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Távhő tv.) 10.  § 1.  pontjára – ezen belül is a  10.  § 1.3. pontjára –, amely 
maga is egy visszautalást tartalmaz a  földgázellátásról szóló 2008. évi VL. törvényre (a továbbiakban: Get.).  
A  Get. 3.  § 15.  pontja értelmében engedélyes: aki e  törvény szerint engedélyköteles tevékenység végzésére 
a  Magyar Energia Hivatal által kiadott érvényes engedéllyel rendelkezik. Tehát az  egyértelmű, hogy 
az  tartozik az  Áktv. hatálya alá, amely társaság a  Magyar Energia Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkezik  
a  földgáz-kereskedelemre. Első olvasatra úgy tűnik, hogy az engedélyesi minőség elegendő az adóalanyi minőség 
megállapításához, azonban az  Áktv. 1.  § 4.  pontja 2. tagmondata további feltételt állít, mikor kimondja, akkor 
minősül energiaellátónak egy gazdasági társaság „ha a  Távhő tv. szerinti energiaellátói minőségében végzett 
tevékenységéből származó…” árbevétele áll fenn. Vagyis nem elegendő az  engedély megléte, annak a  feltételnek 
is teljesülnie kell, hogy energiaellátói minőségben végezze e tevékenységet. Azt a kérdést kell tehát megválaszolni, 
hogy a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 6.  § (1)  bekezdésére is figyelemmel 
a Magyar Energia Hivatal által kiadott engedély kiterjed-e Magyarország területén túlra vagy sem.
Az indítványozó megállapította, hogy a  korábbi kúriai döntés nem részletezi azt a  fontos szempontot, hogy 
az  adózónak a  Magyar Energia Hivatal által kiadott engedély szerinti kereskedelmi tevékenységéből származó 
árbevétel küszöböt kell átlépnie, ami nem valósulhat meg a  külföldön végzett tevékenység alapján, kizárólag 
Magyarország területén.
Mindezek alapján az  indítványozó javaslata az, hogy a  Jogegységi Tanács egyértelműen mondja ki, hogy 
az „energiaellátói minőségben végzett tevékenység” területi hatálya csak és kizárólag Magyarország lehet, az nem 
terjed ki Magyarországtól eltérő földrajzi területre.

II.

A legfőbb ügyész a  jogegységi indítványra tett nyilatkozatában az  indítványozó által feltett kérdésekre az  alábbi 
válaszokat adta.
Van-e Magyarországnak joghatósága egy külföldön végzett tevékenység külön adóval történő adóztatására?
Az Alaptörvény közteherviselésre vonatkozó XXX. cikk (1) bekezdése alapján – figyelemmel az I. cikk (3) bekezdésére –  
az  Országgyűlés törvényalkotási jogkörében adókötelezettséget állapíthat meg. Az  adókötelezettség megállapítása 
során a jogalkotó nem a tevékenységet magát, hanem a tevékenységből származó bevételt, jövedelmet adóztatja meg, 
ennek keretében a  törvényben meghatározott adóalanyok külföldön végzett tevékenységéből származó bevétele, 
jövedelme tekintetében is megállapítható adófizetési kötelezettség.
Megjegyzi, hogy a különadót megállapító Áktv. 2. § c) pontja a külföldről származó jövedelem adókötelezettségéről 
külön ugyan nem rendelkezik, ugyanakkor nem is szűkíti le az  adókötelezettséget az  energiaellátó vállalkozás 
belföldön végzett tevékenységére, hanem az  energiaellátói minőségben végzett vállalkozói tevékenységből 
származó, a Számtv. szerinti nettó árbevétel 5%-ának eléréséhez köti az adófizetési kötelezettséget.
Az Áktv.-ben az  adófizetésre kötelezettek körének meghatározása eltér a  többi adónem meghatározásánál 
szokásos jogalkotói módszertől, mivel a  jogalkotói szándék a  teherviselő képesség figyelembevételére irányult.  
Az  Áktv. 4.  §-ához fűzött indokolás szerint e  szabályozási módszer indoka az, hogy a  nettó árbevétel fejezi ki 
leginkább a vállalkozás terjedelmét.
Helytálló-e az  az értelmezés, hogy a  különadó alanyának meghatározásakor csupán arra kell figyelemmel 
lenni, hogy a  felperes Magyarország földrajzi területére vonatkozó földgáz-kereskedelmi tevékenység végzésre 
engedéllyel rendelkezett és adóügyi illetősége miatt minden bevétele a  Számtv. szerinti nettó árbevételnek 
minősül?
A legfőbb ügyész megítélése szerint az  értelmezés helytálló. Az  Áktv. 1.  §-ának 4.  pontja az „energiaellátó” mint 
adókötelezett adóalanyi körének meghatározásánál utaló szabályként jelöli meg a  Távhő tv. 10.  § 1.  pontja 
szerinti fogalom-meghatározást, amelynek 1.3.  pontja további hivatkozást tartalmaz a  Get.-ben meghatározott  
földgáz-kereskedelmi engedélyesre.
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Az Áktv. szempontjából jelentősége van-e annak, hogy a felperes energia ellátói minőségében szerzett-e bevételt, 
vagyis milyen feltételek fennállása esetén minősül az energiaellátó vállalkozói tevékenység alanyának?
Az Áktv. által meghatározott különadó alanya a  Távhő tv. és a  Get. rendelkezései szerinti energiaellátó abban 
az esetben, ha e minőségében végzett tevékenységéből származó nettó árbevétele eléri az összes, Számtv. szerinti 
nettó árbevétel legalább 5%-át. Ha ezt nem éri el, az Áktv. szerinti különadónak nem alanya.
Amennyiben egy vállalkozásnak az  energiaellátó tevékenysége mellett más tevékenységből is bevétele 
keletkezik, a  vállalkozás nettó árbevételéből kizárólag az  energiaellátói minőségében szerzett bevételt kell  
a különadó-alanyiság megállapításánál figyelembe venni.
Értelmezhető-e úgy az Áktv. energiaellátó vállalkozási tevékenységre vonatkozó rendelkezése, hogy az kiterjed egy 
Magyarországtól eltérő államban végzett tevékenységre?
A Távhő tv. 10. § 1.3. pontja alapján energiaellátó a Get. szerinti földgáz-kereskedelmi engedélyes.
A Get. 3.  § 15.  pontjának értelmező rendelkezése szerint engedélyes az, aki e  törvény szerint engedélyköteles 
tevékenység végzésére a  Magyar Energia Hivatal által kiadott érvényes engedéllyel rendelkezik. A  Jat. 6.  § 
(1) bekezdésére hivatkozva az engedély területi hatálya Magyarország területére terjed ki.
A legfőbb ügyész kifejtette, hogy a működési engedély területi hatálya valóban Magyarország területére érvényes, 
azonban sem a  Get., sem a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet nem tartalmaz korlátozást vagy tiltást arra vonatkozóan, hogy a  Magyarországon 
földgáz-kereskedelmi engedéllyel rendelkező kereskedő Magyarország területén kívül teljesedésbe menő 
jogügyletek alanya legyen. Az  Áktv. a  Magyarországon működő belföldi illetőségű adóalanyok közül a  magyar 
hatósági engedélyes energiaellátókra szűkítette le a különadó fizetési kötelezettséget. A magyar hatósági engedély 
és az  abban foglalt tevékenység kifejtése során kötött – belföldi vagy külföldi – bevételt eredményező jogügylet 
azonban egymástól eltérő jogviszonyt testesít meg. A  törvény szerint a  tevékenység engedélyezéséről szóló 
határozat megléte a feltétele az adóalanyiságnak, de nem az engedélyező határozat keletkezteti a különadó fizetési 
kötelezettséget, hanem a Számtv. szerint belföldön árbevételt eredményező energiaellátó vállalkozási tevékenység. 
Ezért a  tevékenységre vonatkozó különadó fizetési kötelezettség független a  tevékenység folytatására vonatkozó 
hatósági határozat területi hatályától.
A legfőbb ügyész véleménye szerint magyarországi illetőségű engedélyes energiaellátó jogi személyként különadó 
fizetésére kötelezett jogalany, függetlenül attól, hogy a  magyar hatósági engedélyben foglalt jogosultsága 
Magyarországtól eltérő államban végzett tevékenységre kiterjed-e. A  különadó fizetési kötelezettség fennállását 
nem a tevékenység végzéséről szóló engedélyező határozat területi hatálya, hanem a törvény által meghatározott 
adóalanyok adóköteles tevékenységéből származó bevétele alapján kell megállapítani. A  fentiek alapján a  Kúria 
Kfv.V.35.546/2014/14. számú, EBH.2016.K.19. elvi bírósági határozatként közzétett ítéletében foglaltaktól való 
eltérést nem tartotta indokoltnak.

III.

Az Áktv. 2.  § c)  pontja alapján adóköteles az  energiaellátó vállalkozási tevékenysége. Az  Áktv. 3.  § (1)  bekezdése 
értelmében az  adó alanya többek között a  2.  § szerinti adóköteles tevékenységet folytató jogi személy. Az  Áktv. 
1.  § 4.  pontja értelmében energiaellátó a  Távhő tv. 10.  § 1.  pontja szerinti energiaellátó, ha a  Távhő tv. szerinti 
energiaellátói minőségében végzett tevékenységéből származó, Számtv. szerinti nettó árbevétele az  adóévet 
megelőző évben eléri az  összes, Számtv. szerinti nettó árbevétel legalább 5%-át. A  Távhő tv. 10.  § 1.3.  pontja 
értelmében energiaellátó a Get. szerinti földgáz-kereskedelmi engedélyes. A Get. 3. § 15. pontja alapján engedélyes 
az, aki a  Get. szerint engedélyköteles tevékenység végzésére a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  
(a Magyar Energia Hivatal jogutódja, a  továbbiakban: MEKH) által kiadott érvényes engedéllyel rendelkezik. 
A  Számtv. 72.  § (1)  bekezdése értelmében az  értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a  szerződés szerinti 
teljesítés időszakában az  üzleti évben értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a  teljesített 
szolgáltatások ártámogatással és felárral növelt, engedményekkel csökkentett – általános forgalmi adót nem 
tartalmazó – ellenértékét.
Az Áktv. 1.  § 4.  pontja az  „energiaellátó” mint adókötelezett adóalanyi körének meghatározásánál a  Távhő tv.  
10. § 1. pontja szerinti fogalom-meghatározásra utal, amelynek 1.3. pontja további hivatkozást tartalmaz a Get.-ben 
megállapított földgáz-kereskedelmi engedélyesi minőségre.
A fentiek értelmében a  különadó-alanyiságnak kettős feltétele van. Egyrészt a Távhő tv. 10.  § 1.3.  pontja szerinti 
energiaellátó minőség fennállása. Ez az energiaellátó minőség feltételezi, hogy a potenciális adóalany rendelkezik 
a  MEKH által kiadott földgáz-kereskedelmi működési engedéllyel és erre tekintettel, e  minőségében folytatja 
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tevékenységét. Másrészt a  különadó-alanyiságnak az  is feltétele, hogy az  energiaellátó minőségben végzett 
tevékenységből származó, Számtv. szerinti árbevételnek el kell érnie az  összes árbevétel 5%-át. E  konjunktív 
feltételek teljesülése esetén állapítható csak meg az Áktv. 1. § 4. pontja szerinti adóalanyiság.
A Jat. 11.  § (1)  bekezdése szerint a  törvény hatálya kiterjed az  ország területén magánszemélyekre és jogi 
személyekre, valamint a  külföldön tartózkodó magyar állampolgárokra. A  2011. január 1-jén hatályba lépett  
2010. évi CXXX. törvény (új jogalkotási törvény) 6.  § (1)  bekezdése ennél is egyértelműbben fogalmaz, 
amikor kimondja, hogy a  jogszabály hatálya Magyarország területére terjed ki. Ebből az  következik, hogy  
a  MEKH által kiadott földgáz-kereskedelmi működési engedély csak Magyarország területére érvényes.  
A  MEKH nem engedélyezhet olyan tevékenységet, amelyet külföldön folytatnak. A  fentiekből következik, hogy 
a MEKH által kiadott érvényes engedély önmagában nem keletkeztet különadó fizetési kötelezettséget.
Magyarországnak nincs joghatósága a  külföldön végzett földgáz-kereskedelmi tevékenység különadóval történő 
adóztatására. Annak meghatározásánál, hogy ki lehet az  Áktv. szerinti különadó alanya, tekintettel kell lenni 
a  teljesítés helyére is, vagyis arra, hogy a  földgáz-kereskedelmi tevékenységet Magyarországon vagy külföldön 
végzi-e a vállalkozás.
Rögzítendő továbbá, hogy az  energiaellátó minőségben végzett tevékenység és a  földgáz-kereskedelmi 
tevékenység fogalmak nem szinonimák. Pusztán attól, hogy a vállalkozás a Számtv. előírásaira figyelemmel belföldi 
árbevételként tartja nyilván az értékesítés árbevételét, még nem minősül az Áktv. 1. § 4. pontja szerinti adóalanynak.
A külföldön végzett földgáz-kereskedelmi tevékenység nem minősül a  Get. szerinti engedély alapján végzett 
tevékenységnek, ezáltal a Get. szerinti földgáz-kereskedelmi engedélyesi minőségben végzett tevékenységnek sem, 
ezért ezen tevékenységből származó árbevétel nem számít bele az 5%-os küszöbértékbe.
Az Áktv. 3. § (1) és (3) bekezdése sem a belföldi, sem a külföldi illetőségű adóalanyok esetében nem írja felül az Áktv. 
1. § 4. pontjában foglalt adóalanyisági feltételeket; pusztán arról rendelkezik, hogy amennyiben valamely vállalkozás 
az Áktv. 1. § 4. pont alapján adóalanynak minősül, akkor belföldi illetőség esetén a teljes vállalkozási tevékenysége, 
külföldi illetőség esetén a  belföldi fióktelep teljes vállalkozási tevékenysége adóköteles. Ezen, az  adó tárgyára 
vonatkozó szabályt azonban csak akkor kell alkalmazni, ha a belföldi vagy külföldi illetőségű vállalkozás az Áktv. 1. § 
4.  pontja alapján adóalanynak minősül. Az  adóalanyiság vizsgálata során van jelentősége a  tevékenység végzése 
helyének.
A magyar jogrend részét képező nemzetközi jogforrásoknak tekinthetőek a  nemzetközi jog általános szabályai és 
a kihirdetett nemzetközi szerződések.
Az Alaptörvény Q)  cikkének (3)  bekezdése generális transzformáció útján biztosítja a  nemzetközi jog általánosan 
elismert szabályainak érvényesülését, azok tehát további transzformáció nélkül is a magyar jogrend részét képezik. 
A pacta sunt servanda elve, miszerint a megkötött megállapodásokat meg kell tartani, a nemzetközi jog általánosan 
elismert szabálya, amelynek érvényesülését, és azzal a belső jog összhangját alkotmányi parancs alapján biztosítani 
szükséges. Az általános érvényű jogelvi minőség mellett a szerződések betartásának elvét a vonatkozó nemzetközi 
jogi szabályozásként a  nemzetközi szerződések jogáról szóló Bécsi Egyezmény 27.  cikke, mind a  vonatkozó 
alkotmányos szintű szabályozásként az Alaptörvény Q) cikk (2) bekezdése is tartalmazza, így az a belső jog integráns 
részét képezi a magyar jogrendben.
A speciális transzformáció útján implementált, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződések előírásainak 
vizsgálata különös súllyal esik latba az  adóalanyiságra vonatkozó rendelkezések értelmezésénél, valamint 
a külföldön végzett tevékenységnél, illetve az abból származó jövedelem adóztatása körében.
A jogegységi indítvánnyal érintett perbeli esethez kapcsolódóan nem mellőzhető annak vizsgálata, hogy  
az  1999. évi XXX. törvénnyel magyar jog részévé tett a  Magyar Köztársaság és Ukrajna között a  kettős 
adóztatás elkerüléséről és az  adóztatás kijátszásának megakadályozásáról jövedelem- és vagyonadó területén  
1995. május 19-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről a  jogvita részét képező adóról milyen rendelkezést tartalmaz. 
Ez annál is inkább indokolt, mivel az Egyezmény 2. Cikk 4. pontja fogalmilag felvetheti különadó érintettségét is.
Ha az adózással kapcsolatos kérdésben – a kettős adóztatást elkerülendő – nemzetközi szerződés van érvényben, 
elsőként annak rendelkezéseit szükséges értelmezni, eldöntendő, hogy felmerülhet-e az egyik szerződő állami joga 
szerinti vállalkozás árbevételének megadóztatása a másik szerződő államban.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

IV.

A Jogegységi Tanács a  fentiekben kialakított álláspontja következtében az  EBH 2016.K.19. számon közzétett 
határozatot elvi bírósági határozatként nem tartja fenn.
A Jogegységi Tanács az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdése és a Bszi. 40. § (1) bekezdése alapján az egységes bírósági 
jogalkalmazás biztosítása érdekében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A Jogegységi Tanács a  jogegységi határozatot a Bszi. 42. § (1) bekezdése szerint közzéteszi a Magyar Közlönyben, 
a központi honlapon és a Kúria honlapján.

Budapest, 2019. november 21.

Dr. Kalas Tibor s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

 Dr. Sperka Kálmán s. k., Dr. Heinemann Csilla s. k.,
 előadó bíró bíró

 Dr. Kurucz Krisztina s. k., Dr. Vitál-Eigner Beáta s. k.,
 bíró bíró


	A Kormány 309/2019. (XII. 18.) Korm. rendelete
	a légimentés integrációjával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

	A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 20/2019. (XII. 18.) NVTNM rendelete
	a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillet

	Az agrárminiszter 58/2019. (XII. 18.) AM rendelete
	a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól

	Az agrárminiszter 59/2019. (XII. 18.) AM rendelete
	a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételét szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	Az agrárminiszter 60/2019. (XII. 18.) AM rendelete
	az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 
a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal 

	Az agrárminiszter 61/2019. (XII. 18.) AM rendelete 
	a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet módosításáról

	Az agrárminiszter 62/2019. (XII. 18.) AM rendelete
	az egyes halgazdálkodási tárgyú rendeletek módosításáról

	A belügyminiszter 46/2019. (XII. 18.) BM rendelete
	az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	A belügyminiszter 47/2019. (XII. 18.) BM rendelete
	a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai fels

	Az igazságügyi miniszter 27/2019. (XII. 18.) IM rendelete
	az igazságügyi miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 
9/2015. (IV. 30.) IM rendelet módosításáról

	A külgazdasági és külügyminiszter 8/2019. (XII. 18.) KKM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet módosításáról
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