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Kormányrendeletek

A Kormány 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak
2020. évi kompenzációjáról
A Kormány a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 74. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó
aa)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,
ab)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,
ac)
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti,
ad)
a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló
2019. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Kjsz.) szerinti,
ae)
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,
af )
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és
szerződéses katonai,
ag)
a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.) szerinti,
ah)
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
(a továbbiakban: Iasz.) szerinti,
ai)
a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,
aj)
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint
ak)
a 2013. december 31-én a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői
jogviszonyban állókra és
b)
a köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális
vagy sporttevékenységet ellátó bevett egyház és belső egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi
foglalkoztató) és a velük
ba)
az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint
bb)
a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban
állókra
[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: foglalkoztatott] terjed ki.
2. §		
E rendelet szempontjából az 1. § a) pont aa) alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell
tekinteni
a)
a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást
nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok
által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási
kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került
gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjainak a társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi
szolgáltatónál, és
b)
a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tbszt.) szerinti gazdasági
társaságok feladatainak átvételében érintett, a feladatot átvevő költségvetési szervek közalkalmazottainak
a társaságnál
munkaviszonyban töltött idejét.
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3. §

10131

(1) A foglalkoztatott a 2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra
(a továbbiakban: kompenzáció) a 2020. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta
a (2)–(16) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 31-ét
követően keletkezett, abban az esetben jogosult a kompenzációra, ha e rendelet hatálya alá tartozó szervvel
a 2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az 1. § szerinti jogviszonyok valamelyikében
állt, és az utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az 1. § szerintitől eltérő jogviszonyt
– a tartós megbízási szerződés kivételével – nem létesített.
(2) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra
jogosult az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult és jogviszonya
2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta
munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel
fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval
létesített.
(3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
nem jogosult és jogviszonya az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 2010. év decemberében vagy
annak egy részében nem állt fenn, azonban 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta
munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel
fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval
létesített.
(4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy
élettársa.
(5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy
élettársa.
(6) Azon házas- vagy élettársak közül, akik a 10. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint
családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak és az eltartottak száma három főnél kevesebb,
a)
az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb
vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,
b)
az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye
a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet
szerinti kompenzációra jogosult.
(7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 10. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint
családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak és az eltartottak száma három főnél kevesebb
és
a)
legalább az egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint, és a kettejük tárgyhavi illetménye
közötti különbség legalább 50 000 forint,
aa)
az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél
alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye
figyelembevételével a 2. melléklet,
ab)
az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi
illetménye, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet
szerinti kompenzációra jogosult;
b)
mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a 109 000 forintot, illetve a kettejük tárgyhavi illetménye közötti
különbség kisebb, mint 50 000 forint, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével
a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult.
(8) Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya 2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya
alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés
és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag
e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye
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a)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

2,29%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a 10. § szerinti
nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
aa)
egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma eléri
vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el
a 135 000 forintot,
ab)
négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult, és a tárgyhónap első napján érvényes
illetménye nem éri el a 135 000 forintnak a három feletti kedvezményezett eltartottak száma és
a 20 000 forint szorzatával növelt összegét,
b)
1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a 10. § szerinti
nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több
kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és
a tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja
meg a 213 500 forintot.
A tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű –
kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval
2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, de 2011. év decemberében vagy annak egy
részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet
hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya
alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint
családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri
vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.
Az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet
szerinti, 2011. évi, illetve 2012. évi illetményemelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)–(9) bekezdés
szerinti kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet], valamint a kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése
érdekében végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével.
Az Fbszt. és a Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében
az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet
kötelező személyi alapbéremelésre, illetve a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges
munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető
mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] alapján
elvárt munkabéremelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció
összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti
a)
a 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében
végrehajtott személyi alapbéremelés,
b)
a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti munkabéremelés, vagy ennek hiányában a 298/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi
alapbéremelés
94%-ának 100 forintra kerekített összegével.
Az Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek
továbbfoglalkoztatására az Fbszt. 7. § (1) bekezdése vagy 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem került sor, nem
jogosultak kompenzációra.
A munkaidő hosszának megváltozásakor a kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy a munkaidő
növekedése esetén az addig alkalmazott (10) és (11) bekezdés szerinti levonást kell a továbbiakban is alkalmazni,
a munkaidő csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.
Az 1. § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra
a (2)–(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.
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(15) Az 1. § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a teljes munkaidős
jogviszonyában jogosult a kompenzációra. Az 1. § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az időben
legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.
(16) Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan
távollét időtartamára. A kompenzáció emiatt kieső összegét a tárgyhónapban kieső munkanapok számának
a foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított
arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani.
4. §

(1) A 3. § vonatkozásában – a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében meghatározott kivételekkel –
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni:
a)
a Kjt. 66. §-a és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése
alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70–75. §-a alapján
megállapított illetménypótlékot,
b)
a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti – a Kttv. 133. § (3)–(6) bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés
figyelembevételével számított – illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve
a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,
c)
a Kit. szerinti illetményt,
d)
a Kjsz. szerinti illetményt,
e)
a hivatásos foglalkoztatottak esetében a Hszt. 168. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
a rendvédelmi alkalmazottak esetében a Hszt. 289. §-a szerinti illetményt,
f)
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 20/D. § (2) bekezdése szerinti illetményt,
g)
a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
h)
a Haj. 67. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján
megállapított illetményrészt is), a honvédelmi alkalmazott számára a Haj. 70–74. §-a alapján megállapított
illetménypótlékot, továbbá a Haj. 75. §-a alapján megállapított honvédelmi illetménykiegészítést,
i)
az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti illetményt,
j)
az Üjt. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és 135. § (1) bekezdése szerinti illetményt,
k)
az Mt. hatálya alá tartozó, a közcélú tevékenységet folytató egyházi intézményeknél és az országos
nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési
szerveinél foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,
l)
a Gyvt. 66/H. § (3)–(5) bekezdése szerinti díjazást,
m)
a költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott
pedagógusok esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti
illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt
is), továbbá a 65. § (3) bekezdése szerint megállapított illetménypótlékot,
n)
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti devizailletményt.
(2) Az (1) bekezdés a) és f ) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) alapján
az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott illetményének az Eütev. 11/A. §
(4)–(6a) bekezdése alapján járó növelését.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni
a)
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére
rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott rendvédelmi
ágazati pótlékot,
b)
a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott honvédelmi ágazati pótlékot,
c)
az Információs Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére a polgári hírszerzési ágazati pótlék
megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott polgári hírszerzési ágazati pótlékot, és
d)
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot.
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(4) A (2) bekezdés alkalmazásában
a)
az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az egyes egészségügyi dolgozók és
egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] 3. melléklete, 11. melléklete és 12. melléklete alapján számított összeget,
b)
az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
3. melléklete, 9. melléklete, 11. melléklete, 14. melléklete, 16. melléklete alapján számított összeget és
a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti illetmény-, illetve bértábla 2019. december 31-ét
követő emelésének összegét,
c)
az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése és
a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 6. melléklete, vagy az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése és a 256/2013. (VII. 5.)
Korm. rendelet 8. melléklete alapján számított összeget,
d)
az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése és
a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete alapján számított összeget
azzal, hogy részmunkaidős foglalkoztatás esetén az a), b), c) vagy d) pont szerinti összegnek a részmunkaidő és
a teljes munkaidő arányában csökkentett részét nem kell illetményként figyelembe venni.
(5) A kompenzáció a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és
a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai
elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.
5. §

(1) A központi költségvetés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: 2020. évi költségvetési törvény) 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére,
az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)
a)
– a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a központi költségvetési szervek, a köztestületi költségvetési
szervek és az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
b)
a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá
c)
a bevett egyház
részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.
(2) A központi költségvetés a helyi önkormányzatok, valamint azok társulásai (a továbbiakban együtt: helyi
önkormányzat) részére a 2020. évi költségvetési törvény 3. melléklet I.11. pontja szerinti előirányzat terhére,
az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít támogatást.
(3) Az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető (1) bekezdés szerinti támogatásról
a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek adatot szolgáltatnak az államháztartásért felelős
miniszter részére.
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben
vagy egészben külön – ide nem értve az európai uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött
szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.
(5) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjára használható
fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

6. §

(1) Az 1. § a) pontja szerinti költségvetési szerveknél és a helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a támogatás
megállapítása a költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő – az államháztartásért felelős
miniszter által március hónapban felmért – összeg alapján történik.
(2) Az (1) bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2020. november 10-éig el kell számolni, amely intézkedést
az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.
(3) Ha a költségvetési szerv az elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2020. évi
költségvetési maradvány elszámolása keretében kell teljesíteni.
(4) A támogatás folyósítása és elszámolása érdekében az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat részére
a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek támogatói okiratot adnak ki az országos
nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, valamint az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési
szerveinél foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról. A (2) bekezdés szerinti elszámolás során igazolt
új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén az országos és helyi nemzetiségi
önkormányzat részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény
esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A (2) bekezdés szerinti elszámolás
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keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így
az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatot nem terheli az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.
(5) Az (1) bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az átadásra kerülő előirányzatot
az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.
7. §

(1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzat
részére – az 5. § (2) bekezdésében meghatározott előirányzat terhére – a nettó finanszírozás keretében a kifizetés
hónapjában elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló
bruttó összegét
a)
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek,
b)
az a) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek
foglalkoztatottjaira vonatkozóan.
(2) A 2020. december hónap után járó kompenzáció elszámolása a 2021. évi költségvetés terhére történik.
(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 139. § (1) bekezdése
szerinti, egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek részére megállapított kompenzációt a helyi
önkormányzat soron kívül továbbítja.
(4) A helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervére és munkavállalóira vonatkozóan a központosított
illetmény-számfejtési rendszer szolgáltat adatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére
az 5. § (2) bekezdése szerinti támogatás kifizetéséhez.
(5) A kifizetés hónapjának 5-éig a Magyar Államkincstár
a)
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére az államháztartásért felelős miniszter által vezetett
minisztérium honlapján közzétett országos összesítő,
b)
helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz – a nettó
finanszírozással egyidejűleg – a helyi önkormányzat részére az államháztartásért felelős miniszter által
vezetett minisztérium honlapján közzétett adatközlő lap
kitöltésével szolgáltat adatot.

8. §

(1) A támogatásra az egyházi foglalkoztató a bevett egyházon és az egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül
jogosult. A támogatás folyósítására és elszámolására az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott támogatói okirat alapján kerül sor.
(2) A bevett egyházak részére a 2020. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként legfeljebb 400 000 000
forint kerül átadásra a miniszter által 2020. március hónapban felmért, az egyházi foglalkoztató által benyújtott és
a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.
(3) A támogatás terhére a miniszter – utólagos elszámolás mellett – előleget nyújt. Az előleg nyújtásának
feltétele a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak
2019. évi kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak
elfogadása.
(4) A bevett egyház a támogatást az egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az egyházi foglalkoztató
fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra
fordítja.

9. §

(1) A támogatás igénylése az egyházi foglalkoztató által az államháztartásért felelős miniszter által vezetett
minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter e felelőssége
keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett
a)
igénylőlapnak és
b)
az a) pont szerinti igénylőlap alapján összesített adatokat tartalmazó adatlapnak
a miniszter részére történő megküldésével történik.
(2) Az előlegből 2020. január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a 2020. október–december
hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekről a bevett egyház 2020. november 10-éig tájékoztatást,
a 2020. január–december hónapokra ténylegesen kifizetett összegekről pedig 2021. január 31-éig elszámolást
nyújt be a miniszternek. A tájékoztatás és az elszámolás tartalma az államháztartásért felelős miniszter
által vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter
e felelőssége keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett – ágazati
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bontású, az ágazat teljes létszámát, az érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és
a várhatóan kifizetésre kerülő összegeket és a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid
szöveges jelentés. Az elszámolás során igazolt új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság
felmerülése esetén a bevett egyház részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat
kiadására, többletigény esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A (2) bekezdés
szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a költségvetési támogatás jogosulatlan
igénybevételének, így azt nem terheli az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.
(3) Az elszámolás utólagos – adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő – ellenőrzése céljából az egyházi
foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezetni.
10. §

(1) A foglalkoztatott a 2020. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi
kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak,
valamint az eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya
keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozat mintáját és kitöltési útmutatóját az államháztartásért felelős miniszter
az általa vezetett minisztérium honlapján – e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg – közzéteszi.
(2) A nyilatkozó a nyilatkozatot 2020. március 15-éig nyújtja be a munkáltatónak két példányban. Ha a jogviszony
év közben keletkezett, a jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a nyilatkozó benyújtani a nyilatkozatot.
A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes
illetményszámfejtő helynek.
(3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban
foglalkoztató munkáltatónak köteles a (2) bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony
hiányában a nyilatkozó nyilatkozatát a (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles
leadni, akinél jogviszonya a legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén
a választása szerinti munkáltatónak köteles leadni.
(4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a nyilatkozó köteles öt évig megőrizni.
(5) A tárgyhó 15-éig benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és
annak összege a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A tárgyhó 15-e után
benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra kizárólag a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik
jogosulttá, és az a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre.
A március 15-éig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre
kerül.

11. §

(1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak,
a nyilatkozó az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével
bejelenteni a változást a munkáltatónak.
(2) A munkáltató a nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változásbejelentéssel teheti meg, a nyilatkozat
III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2020. január 1-jét jelölve meg.
(3) A bejelentett változás alapján a változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és
érvényesítésre a kompenzáció összege.
(4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a foglalkoztatott nem, vagy csökkentett összegű
kompenzációra jogosult, a kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken. A változás
bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett
kompenzáció összege visszavonásra kerül.
(5) Ha a nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt,
a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.
(6) Ha a kompenzáció nem az e rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem
az (5) bekezdésben foglaltak alapján valósult meg, vagy az illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül
megállapításra, a már kifizetett kompenzáció összege a következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből
levonásra kerül.

12. §		
Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
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13. §		
E rendeletet első alkalommal a 2020. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.
14. §		
Amennyiben a 9. § (2) bekezdése alapján benyújtott elszámolás alapján igazolt többlettámogatásra vonatkozó
jogosultság merül fel, a többlettámogatást a támogatói okirat módosításával kell biztosítani.
15. §		
Ez a rendelet 2021. június 30-án hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A 3. § (2) bekezdése szerinti kompenzáció összege

1.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Illetmény

Kompen-

Illetmény

Kompen-

Illetmény

Kompen-

Illetmény

Kompen-

Illetmény

Kompen-

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

-500

100

29501-30000

8 000

59001-59500

15 900

130001-131500

14 900

214001-214500

8 500

3.

501-1000

300

30001-30500

8 100

59501-60000

16 000

131501-133000

14 800

214501-215000

8 400

4.

1001-1500

400

30501-31000

8 300

60001-60500

16 200

133001-134500

14 700

215001-215500

8 200

5.

1501-2000

500

31001-31500

8 400

60501-61000

16 300

134501-136500

14 600

215501-216000

8 100

6.

2001-2500

700

31501-32000

8 500

61001-61500

16 400

136501-138000

14 500

216001-216500

8 000

7.

2501-3000

800

32001-32500

8 700

61501-62000

16 600

138001-139500

14 400

216501-217000

7 800

8.

3001-3500

900

32501-33000

8 800

62001-62500

16 700

139501-141000

14 300

217001-217500

7 700

9.

3501-4000

1 100

33001-33500

9 000

62501-63000

16 800

141001-142500

14 200

217501-218000

7 500

10.

4001-4500

1 200

33501-34000

9 100

63001-63500

17 000

142501-144500

14 100

218001-218500

7 400

11.

4501-5000

1 300

34001-34500

9 200

63501-64000

17 100

144501-146000

14 000

218501-219000

7 200

12.

5001-5500

1 500

34501-35000

9 400

64001-64500

17 200

146001-147500

13 900

219001-219500

7 100

13.

5501-6000

1 600

35001-35500

9 500

64501-65000

17 400

147501-149000

13 800

219501-220000

6 900

14.

6001-6500

1 700

35501-36000

9 600

65001-65500

17 500

149001-150500

13 700

220001-220500

6 800

15.

6501-7000

1 900

36001-36500

9 800

65501-66000

17 600

150501-152500

13 600

220501-221000

6 600

16.

7001-7500

2 000

36501-37000

9 900

66001-66500

17 800

152501-154000

13 500

221001-221500

6 500

17.

7501-8000

2 100

37001-37500

10 000

66501-67000

17 900

154001-155500

13 400

221501-222000

6 300

18.

8001-8500

2 300

37501-38000

10 200

67001-67500

18 000

155501-157000

13 300

222001-222500

6 200

19.

8501-9000

2 400

38001-38500

10 300

67501-68000

18 200

157001-159000

13 200

222501-223000

6 000

20.

9001-9500

2 500

38501-39000

10 400

68001-68500

18 300

159001-160500

13 100

223001-223500

5 900

21.

9501-10000

2 700

39001-39500

10 600

68501-69000

18 400

160501-162000

13 000

223501-224000

5 700

22.

10001-10500

2 800

39501-40000

10 700

69001-69500

18 600

162001-163500

12 900

224001-224500

5 600

23.

10501-11000

2 900

40001-40500

10 800

69501-70500

18 700

163501-165000

12 800

224501-225000

5 400

24.

11001-11500

3 100

40501-41000

11 000

70501-72500

18 600

165001-167000

12 700

225001-225500

5 300

25.

11501-12000

3 200

41001-41500

11 100

72501-74000

18 500

167001-168500

12 600

225501-226000

5 100

26.

12001-12500

3 300

41501-42000

11 200

74001-75500

18 400

168501-170000

12 500

226001-226500

5 000

27.

12501-13000

3 500

42001-42500

11 400

75501-77000

18 300

170001-171500

12 400

226501-227000

4 900
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2.

B

C

D

E

F

G

H

I

J

13001-13500

3 600

42501-43000

11 500

77001-78500

18 200

171501-173000

12 300

227001-227500

4 700

29.

13501-14000

3 700

43001-43500

11 600

78501-80500

18 100

173001-175000

12 200

227501-228000

4 600

30.

14001-14500

3 900

43501-44000

11 800

80501-82000

18 000

175001-176500

12 100

228001-228500

4 400

31.

14501-15000

4 000

44001-44500

11 900

82001-83500

17 900

176501-178000

12 000

228501-229000

4 300

32.

15001-15500

4 100

44501-45000

12 000

83501-85000

17 800

178001-179500

11 900

229001-229500

4 100

33.

15501-16000

4 300

45001-45500

12 200

85001-86500

17 700

179501-181000

11 800

229501-230000

4 000

34.

16001-16500

4 400

45501-46000

12 300

86501-88500

17 600

181001-183000

11 700

230001-230500

3 800

35.

16501-17000

4 500

46001-46500

12 400

88501-90000

17 500

183001-184500

11 600

230501-231000

3 700

36.

17001-17500

4 700

46501-47000

12 600

90001-91500

17 400

184501-186000

11 500

231001-231500

3 500

37.

17501-18000

4 800

47001-47500

12 700

91501-93000

17 300

186001-187500

11 400

231501-232000

3 400

38.

18001-18500

4 900

47501-48000

12 800

93001-94500

17 200

187501-189000

11 300

232001-232500

3 200

39.

18501-19000

5 100

48001-48500

13 000

94501-96500

17 100

189001-191000

11 200

232501-233000

3 100

40.

19001-19500

5 200

48501-49000

13 100

96501-98000

17 000

191001-192500

11 100

233001-233500

2 900

41.

19501-20000

5 300

49001-49500

13 200

98001-99500

16 900

192501-194000

11 000

233501-234000

2 800

42.

20001-20500

5 500

49501-50000

13 400

99501-101000

16 800

194001-195500

10 900

234001-234500

2 600

43.

20501-21000

5 600

50001-50500

13 500

101001-102500

16 700

195501-197000

10 800

234501-235000

2 500

44.

21001-21500

5 700

50501-51000

13 600

102501-104500

16 600

197001-199000

10 700

235001-235500

2 300

45.

21501-22000

5 900

51001-51500

13 800

104501-106000

16 500

199001-200500

10 600

235501-236000

2 200

46.

22001-22500

6 000

51501-52000

13 900

106001-107500

16 400

200501-202000

10 500

236001-236500

2 000

47.

22501-23000

6 100

52001-52500

14 000

107501-109000

16 300

202001-203500

10 400

236501-237000

1 900

48.

23001-23500

6 300

52501-53000

14 200

109001-110500

16 200

203501-205000

10 300

237001-237500

1 800

49.

23501-24000

6 400

53001-53500

14 300

110501-112500

16 100

205001-207000

10 200

237501-238000

1 600

50.

24001-24500

6 500

53501-54000

14 400

112501-114000

16 000

207001-208500

10 100

238001-238500

1 500

51.

24501-25000

6 700

54001-54500

14 600

114001-115500

15 900

208501-209500

10 000

238501-239000

1 300

52.

25001-25500

6 800

54501-55000

14 700

115501-117000

15 800

209501-210000

9 900

239001-239500

1 200

53.

25501-26000

6 900

55001-55500

14 800

117001-118500

15 700

210001-210500

9 700

239501-240000

1 000

54.

26001-26500

7 100

55501-56000

15 000

118501-120500

15 600

210501-211000

9 600

240001-240500

900

55.

26501-27000

7 200

56001-56500

15 100

120501-122000

15 500

211001-211500

9 400

240501-241000

700

56.

27001-27500

7 300

56501-57000

15 200

122001-123500

15 400

211501-212000

9 300

241001-241500

600

57.

27501-28000

7 500

57001-57500

15 400

123501-125000

15 300

212001-212500

9 100

241501-242000

400

58.

28001-28500

7 600

57501-58000

15 500

125001-126500

15 200

212501-213000

9 000

242001-242500

300
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A

B

C

D

E

F

G

H

59.

28501-29000

7 700

58001-58500

15 600

126501-128500

15 100

213001-213500

8 800

60.

29001-29500

7 900

58501-59000

15 800

128501-130000

15 000

213501-214000

8 700

I

J

242501-243000

100
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A

2. melléklet a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A 3. § (3) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés a) pontja, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti kompenzáció összege

1.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Illetmény

Kompen-

Illetmény

Kompen-

Illetmény

Kompen-

Illetmény

Kompen-

Illetmény

Kompen-

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

2.

-500

100

25001-25500

6 600

50001-50500

13 100

119001-121000

12 400

190001-190500

6 600

3.

501-1000

300

25501-26000

6 700

50501-51000

13 200

121001-123000

12 300

190501-191000

6 400

4.

1001-1500

400

26001-26500

6 900

51001-51500

13 400

123001-125000

12 200

191001-191500

6 300

5.

1501-2000

500

26501-27000

7 000

51501-52000

13 500

125001-127000

12 100

191501-192000

6 200

6.

2001-2500

600

27001-27500

7 100

52001-52500

13 600

127001-129000

12 000

192001-192500

6 000

7.

2501-3000

800

27501-28000

7 300

52501-53000

13 800

129001-131000

11 900

192501-193000

5 900

8.

3001-3500

900

28001-28500

7 400

53001-53500

13 900

131001-133000

11 800

193001-193500

5 700

9.

3501-4000

1 000

28501-29000

7 500

53501-54000

14 000

133001-135000

11 700

193501-194000

5 600

4001-4500

1 200

29001-29500

7 700

54001-54500

14 100

135001-136500

11 600

194001-194500

5 500

4501-5000

1 300

29501-30000

7 800

54501-55000

14 300

136501-138500

11 500

194501-195000

5 300

12.

5001-5500

1 400

30001-30500

7 900

55001-55500

14 400

138501-140500

11 400

195001-195500

5 200

13.

5501-6000

1 600

30501-31000

8 000

55501-56000

14 500

140501-142500

11 300

195501-196000

5 000

14.

6001-6500

1 700

31001-31500

8 200

56001-56500

14 700

142501-144500

11 200

196001-196500

4 900

15.

6501-7000

1 800

31501-32000

8 300

56501-57000

14 800

144501-146500

11 100

196501-197000

4 700

16.

7001-7500

1 900

32001-32500

8 400

57001-57500

14 900

146501-148500

11 000

197001-197500

4 600

17.

7501-8000

2 100

32501-33000

8 600

57501-58000

15 100

148501-150500

10 900

197501-198000

4 500

18.

8001-8500

2 200

33001-33500

8 700

58001-58500

15 200

150501-152500

10 800

198001-198500

4 300

19.

8501-9000

2 300

33501-34000

8 800

58501-59000

15 300

152501-154500

10 700

198501-199000

4 200

20.

9001-9500

2 500

34001-34500

9 000

59001-59500

15 400

154501-156500

10 600

199001-199500

4 000

21.

9501-10000

2 600

34501-35000

9 100

59501-60000

15 500

156501-158500

10 500

199501-200000

3 900

22.

10001-10500

2 700

35001-35500

9 200

60001-62000

15 400

158501-160500

10 400

200001-200500

3 800
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10.
11.

B

C

D

E

F

G

H

I

J

23.

10501-11000

2 900

35501-36000

9 300

62001-63500

15 300

160501-162500

10 300

200501-201000

3 600

24.

11001-11500

3 000

36001-36500

9 500

63501-65500

15 200

162501-164500

10 200

201001-201500

3 500

25.

11501-12000

3 100

36501-37000

9 600

65501-67500

15 100

164501-166500

10 100

201501-202000

3 300

26.

12001-12500

3 200

37001-37500

9 700

67501-69500

15 000

166501-168500

10 000

202001-202500

3 200

27.

12501-13000

3 400

37501-38000

9 900

69501-71500

14 900

168501-170500

9 900

202501-203000

3 000

28.

13001-13500

3 500

38001-38500

10 000

71501-73500

14 800

170501-172500

9 800

203001-203500

2 900

29.

13501-14000

3 600

38501-39000

10 100

73501-75500

14 700

172501-174000

9 700

203501-204000

2 800

30.

14001-14500

3 800

39001-39500

10 300

75501-77500

14 600

174001-176000

9 600

204001-204500

2 600

31.

14501-15000

3 900

39501-40000

10 400

77501-79500

14 500

176001-178000

9 500

204501-205000

2 500

32.

15001-15500

4 000

40001-40500

10 500

79501-81500

14 400

178001-180000

9 400

205001-205500

2 300

33.

15501-16000

4 200

40501-41000

10 600

81501-83500

14 300

180001-181000

9 300

205501-206000

2 200

34.

16001-16500

4 300

41001-41500

10 800

83501-85500

14 200

181001-181500

9 100

206001-206500

2 100

35.

16501-17000

4 400

41501-42000

10 900

85501-87500

14 100

181501-182000

9 000

206501-207000

1 900

36.

17001-17500

4 500

42001-42500

11 000

87501-89500

14 000

182001-182500

8 900

207001-207500

1 800

37.

17501-18000

4 700

42501-43000

11 200

89501-91500

13 900

182501-183000

8 700

207501-208000

1 600

38.

18001-18500

4 800

43001-43500

11 300

91501-93500

13 800

183001-183500

8 600

208001-208500

1 500

39.

18501-19000

4 900

43501-44000

11 400

93501-95500

13 700

183501-184000

8 400

208501-209000

1 300

40.

19001-19500

5 100

44001-44500

11 500

95501-97500

13 600

184001-184500

8 300

209001-209500

1 200

41.

19501-20000

5 200

44501-45000

11 700

97501-99500

13 500

184501-185000

8 100

209501-210000

1 100

42.

20001-20500

5 300

45001-45500

11 800

99501-101000

13 400

185001-185500

8 000

210001-210500

900

43.

20501-21000

5 500

45501-46000

11 900

101001-103000

13 300

185501-186000

7 900

210501-211000

800

44.

21001-21500

5 600

46001-46500

12 100

103001-105000

13 200

186001-186500

7 700

211001-211500

600

45.

21501-22000

5 700

46501-47000

12 200

105001-107000

13 100

186501-187000

7 600

211501-212000

500

46.

22001-22500

5 800

47001-47500

12 300

107001-109000

13 000

187001-187500

7 400

212001-212500

400

47.

22501-23000

6 000

47501-48000

12 500

109001-111000

12 900

187501-188000

7 300

212501-213000

200

48.

23001-23500

6 100

48001-48500

12 600

111001-113000

12 800

188001-188500

7 200

213001-213500

100

49.

23501-24000

6 200

48501-49000

12 700

113001-115000

12 700

188501-189000

7 000

50.

24001-24500

6 400

49001-49500

12 800

115001-117000

12 600

189001-189500

6 900

51.

24501-25000

6 500

49501-50000

13 000

117001-119000

12 500

189501-190000

6 700
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A

10141

10142

3. melléklet a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A 3. § (4) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés b) pontja, valamint a 3. § (7) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáció összege

1.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Illetmény

Kompen-

Illetmény

Kompen-

Illetmény

Kompen-

Illetmény

Kompen-

Illetmény

Kompen-

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

2.

1-4000

0

78001-78500

5 100

98501-99000

10 400

148501-150500

10 900

193001-193500

5 700

3.

4001-12000

100

78501-79000

5 200

99001-99500

10 600

150501-152500

10 800

193501-194000

5 600

4.

12001-20000

200

79001-79500

5 400

99501-100000

10 700

152501-154500

10 700

194001-194500

5 500

5.

20001-28500

300

79501-80000

5 500

100001-100500

10 800

154501-156500

10 600

194501-195000

5 300

6.

28501-36500

400

80001-80500

5 600

100501-101000

10 900

156501-158500

10 500

195001-195500

5 200

7.

36501-44500

500

80501-81000

5 800

101001-101500

11 100

158501-160500

10 400

195501-196000

5 000

8.

44501-52500

600

81001-81500

5 900

101501-102000

11 200

160501-162500

10 300

196001-196500

4 900

9.

52501-61000

700

81501-82000

6 000

102001-102500

11 300

162501-164500

10 200

196501-197000

4 700

10.

61001-62000

800

82001-82500

6 100

102501-103000

11 500

164501-166500

10 100

197001-197500

4 600

11.

62001-62500

1 000

82501-83000

6 300

103001-103500

11 600

166501-168500

10 000

197501-198000

4 500

12.

62501-63000

1 100

83001-83500

6 400

103501-104000

11 700

168501-170500

9 900

198001-198500

4 300

13.

63001-63500

1 200

83501-84000

6 500

104001-104500

11 900

170501-172500

9 800

198501-199000

4 200

14.

63501-64000

1 300

84001-84500

6 700

104501-105000

12 000

172501-174000

9 700

199001-199500

4 000

15.

64001-64500

1 500

84501-85000

6 800

105001-105500

12 100

174001-176000

9 600

199501-200000

3 900

16.

64501-65000

1 600

85001-85500

6 900

105501-106000

12 200

176001-178000

9 500

200001-200500

3 800

65001-65500

1 700

85501-86000

7 100

106001-106500

12 400

178001-180000

9 400

200501-201000

3 600

65501-66000

1 900

86001-86500

7 200

106501-107000

12 500

180001-181000

9 300

201001-201500

3 500

19.

66001-66500

2 000

86501-87000

7 300

107001-107500

12 600

181001-181500

9 100

201501-202000

3 300

20.

66501-67000

2 100

87001-87500

7 400

107501-108000

12 800

181501-182000

9 000

202001-202500

3 200

21.

67001-67500

2 300

87501-88000

7 600

108001-108500

12 900

182001-182500

8 900

202501-203000

3 000

22.

67501-68000

2 400

88001-88500

7 700

108501-109000

13 000

182501-183000

8 700

203001-203500

2 900

23.

68001-68500

2 500

88501-89000

7 800

109001-111000

12 900

183001-183500

8 600

203501-204000

2 800

24.

68501-69000

2 600

89001-89500

8 000

111001-113000

12 800

183501-184000

8 400

204001-204500

2 600

25.

69001-69500

2 800

89501-90000

8 100

113001-115000

12 700

184001-184500

8 300

204501-205000

2 500

26.

69501-70000

2 900

90001-90500

8 200

115001-117000

12 600

184501-185000

8 100

205001-205500

2 300

27.

70001-70500

3 000

90501-91000

8 400

117001-119000

12 500

185001-185500

8 000

205501-206000

2 200
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17.
18.

B

C

D

E

F

G

H

I

J

28.

70501-71000

3 200

91001-91500

8 500

119001-121000

12 400

185501-186000

7 900

206001-206500

2 100

29.

71001-71500

3 300

91501-92000

8 600

121001-123000

12 300

186001-186500

7 700

206501-207000

1 900

30.

71501-72000

3 400

92001-92500

8 700

123001-125000

12 200

186501-187000

7 600

207001-207500

1 800

31.

72001-72500

3 500

92501-93000

8 900

125001-127000

12 100

187001-187500

7 400

207501-208000

1 600

32.

72501-73000

3 700

93001-93500

9 000

127001-129000

12 000

187501-188000

7 300

208001-208500

1 500

33.

73001-73500

3 800

93501-94000

9 100

129001-131000

11 900

188001-188500

7 200

208501-209000

1 300

34.

73501-74000

3 900

94001-94500

9 300

131001-133000

11 800

188501-189000

7 000

209001-209500

1 200

35.

74001-74500

4 100

94501-95000

9 400

133001-135000

11 700

189001-189500

6 900

209501-210000

1 100

36.

74501-75000

4 200

95001-95500

9 500

135001-136500

11 600

189501-190000

6 700

210001-210500

900

37.

75001-75500

4 300

95501-96000

9 600

136501-138500

11 500

190001-190500

6 600

210501-211000

800

38.

75501-76000

4 500

96001-96500

9 800

138501-140500

11 400

190501-191000

6 400

211001-211500

600

39.

76001-76500

4 600

96501-97000

9 900

140501-142500

11 300

191001-191500

6 300

211501-212000

500

40.

76501-77000

4 700

97001-97500

10 000

142501-144500

11 200

191501-192000

6 200

212001-212500

400

41.

77001-77500

4 800

97501-98000

10 200

144501-146500

11 100

192001-192500

6 000

212501-213000

200

42.

77501-78000

5 000

98001-98500

10 300

146501-148500

11 000

192501-193000

5 900

213001-213500

100
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A

4. melléklet a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A 3. § (5) bekezdése, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti kompenzáció összege
A
1.

B

C

Illetmény

Kompen-

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

2.

1-4000

3.

D

E

F

G

Illetmény

Kompen-

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

H

I

Illetmény

Kompen-

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

J

Illetmény

Kompen-

Illetmény

Kompen-

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

(Ft/hó)

záció (Ft/hó)

132001-132500

3 900

148501-149000

8 100

182001-182500

8 900

198501-199000

4 200

4001-12000

100

132501-133000

4 000

149001-149500

8 300

182501-183000

8 700

199001-199500

4 000

4.

12001-20000

200

133001-133500

4 100

149501-150000

8 400

183001-183500

8 600

199501-200000

3 900

5.

20001-28500

300

133501-134000

4 200

150001-150500

8 500

183501-184000

8 400

200001-200500

3 800

6.

28501-36500

400

134001-134500

4 400

150501-151000

8 700

184001-184500

8 300

200501-201000

3 600

7.

36501-44500

500

134501-135000

4 500

151001-151500

8 800

184501-185000

8 100

201001-201500

3 500

8.

44501-52500

600

135001-135500

4 600

151501-152000

8 900

185001-185500

8 000

201501-202000

3 300

9.

52501-61000

700

135501-136000

4 800

152001-152500

9 000

185501-186000

7 900

202001-202500

3 200

10143

0

B

C

D

E

F

G

H

I

J

61001-69000

800

136001-136500

4 900

152501-153000

9 200

186001-186500

7 700

202501-203000

3 000

11.

69001-77000

900

136501-137000

5 000

153001-153500

9 300

186501-187000

7 600

203001-203500

2 900

12.

77001-85500

1 000

137001-137500

5 200

153501-154000

9 400

187001-187500

7 400

203501-204000

2 800

13.

85501-93500

1 100

137501-138000

5 300

154001-154500

9 600

187501-188000

7 300

204001-204500

2 600

14.

93501-101500

1 200

138001-138500

5 400

154501-155000

9 700

188001-188500

7 200

204501-205000

2 500

15.

101501-110000

1 300

138501-139000

5 500

155001-155500

9 800

188501-189000

7 000

205001-205500

2 300

16.

110001-118000

1 400

139001-139500

5 700

155501-156000

10 000

189001-189500

6 900

205501-206000

2 200

17.

118001-123500

1 500

139501-140000

5 800

156001-156500

10 100

189501-190000

6 700

206001-206500

2 100

18.

123501-124000

1 600

140001-140500

5 900

156501-157000

10 200

190001-190500

6 600

206501-207000

1 900

19.

124001-124500

1 800

140501-141000

6 100

157001-157500

10 300

190501-191000

6 400

207001-207500

1 800

20.

124501-125000

1 900

141001-141500

6 200

157501-158500

10 500

191001-191500

6 300

207501-208000

1 600

21.

125001-125500

2 000

141501-142000

6 300

158501-160500

10 400

191501-192000

6 200

208001-208500

1 500

22.

125501-126000

2 200

142001-142500

6 500

160501-162500

10 300

192001-192500

6 000

208501-209000

1 300

23.

126001-126500

2 300

142501-143000

6 600

162501-164500

10 200

192501-193000

5 900

209001-209500

1 200

24.

126501-127000

2 400

143001-143500

6 700

164501-166500

10 100

193001-193500

5 700

209501-210000

1 100

25.

127001-127500

2 600

143501-144000

6 800

166501-168500

10 000

193501-194000

5 600

210001-210500

900

26.

127501-128000

2 700

144001-144500

7 000

168501-170500

9 900

194001-194500

5 500

210501-211000

800

27.

128001-128500

2 800

144501-145000

7 100

170501-172500

9 800

194501-195000

5 300

211001-211500

600

28.

128501-129000

2 900

145001-145500

7 200

172501-174000

9 700

195001-195500

5 200

211501-212000

500

29.

129001-129500

3 100

145501-146000

7 400

174001-176000

9 600

195501-196000

5 000

212001-212500

400

30.

129501-130000

3 200

146001-146500

7 500

176001-178000

9 500

196001-196500

4 900

212501-213000

200

31.

130001-130500

3 300

146501-147000

7 600

178001-180000

9 400

196501-197000

4 700

213001-213500

100

32.

130501-131000

3 500

147001-147500

7 700

180001-181000

9 300

197001-197500

4 600

33.

131001-131500

3 600

147501-148000

7 900

181001-181500

9 100

197501-198000

4 500

34.

131501-132000

3 700

148001-148500

8 000

181501-182000

9 000

198001-198500

4 300
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A Kormány 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi
követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen
az államot megillető elővásárlási jogról
A Kormány a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés a), c), d) és f ) pontjában,
a 23. § c) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendje
1. §		
A Világörökség Jegyzékbe történő felvétel nemzeti szakasza két részből áll: az első szakasz a Kormány döntésének
megszerzésére irányul, a második szakasz az UNESCO Világörökség Bizottsága (a továbbiakban: Világörökség
Bizottság) döntését követő eljárási feladatok összességét foglalja magában.
2. §

(1) Valamely terület világörökségi területté nyilvánítását helyi önkormányzat, civil és egyéb szervezet vagy a kulturális
örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) kezdeményezheti.
(2) A világörökségi területté nyilvánítást kezdeményező dokumentáció (a továbbiakban: kezdeményező dokumentáció)
tartalmát az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A civil szervezet a kezdeményező dokumentáció elkészítéséhez vissza nem térítendő költségvetési támogatás iránti
igényt nyújthat be a miniszterhez.
(4) A miniszter a kezdeményező dokumentáció vizsgálata során, természetvédelmi érintettség esetén
a természetvédelemért felelős minisztertől – a megkeresés kézhezvételétől vagy a hivatalból indított eljárás
kezdetétől számított 30 napon belül – előzetes szakmai állásfoglalást kér. A természetvédelemért felelős miniszter
30 napon belül megküldi a miniszternek előzetes szakmai állásfoglalását, amely köti a minisztert az eljárás
folytatásánál.

3. §

(1) Ha a miniszter – természetvédelmi érintettség esetén a természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben –
a világörökségi területté nyilvánítás kezdeményezését támogatja, akkor a területet a Világörökségi Várományos
Helyszínek Jegyzékébe felveszi, a várományos területet az UNESCO Világörökség Központhoz (a továbbiakban:
Központ) bejelenti, a kezdeményező dokumentációt pedig szakmai állásfoglalásával együtt az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottságáról szóló kormányrendeletben meghatározott testületnek (a továbbiakban: Szakbizottság)
véleményezésre és döntés-előkészítésre megküldi.
(2) A Szakbizottság feladata a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.) 5. § d) pontja
szerinti javaslat megalapozása a tekintetben, hogy a várományos terület kezdeményező dokumentációjában
megjelölt kiemelkedő kulturális vagy természeti érték, az attribútumok, valamint az ezek megőrzése érdekében
javasolt világörökségi korlátozások és tilalmak alapján a Világörökség Bizottság várhatóan támogathatónak tartja-e
a várományos terület Világörökség Jegyzékbe történő felvételét.
(3) Határon átnyúló helyszín esetén – a (2) bekezdésben foglaltakat megelőzően – a Szakbizottság felveszi
a kapcsolatot a határon átnyúló helyszínnel érintett Részes Állammal a kezdeményezés Részes Állam általi
támogatottságának felmérése, a kezdeményező dokumentáció Részes Állam általi kiegészítése, valamint egy
esetleges közös felterjesztés együttműködési kereteinek meghatározása érdekében.
(4) A Szakbizottság a miniszter megkeresésétől számított egy éven belül részletes indokolással, az UNESCO-val történt
egyeztetések emlékeztetőinek csatolásával értesíti a minisztert, hogy
a)
támogathatónak tartja a Világörökség Jegyzékbe történő felvételre irányuló eljárás lefolytatását,
b)
változtatással tartja támogathatónak a Világörökség Jegyzékbe történő felvételre irányuló eljárás
lefolytatását, vagy
c)
nem tartja támogathatónak a Világörökség Jegyzékbe történő felvételt.
(5) Határon átnyúló helyszín esetén a (4) bekezdés szerinti értesítés a határon átnyúló helyszínnel érintett Részes Állam
álláspontját, valamint az együttműködési keretek ismertetését is tartalmazza.
(6) A Szakbizottság eljárásával egyidejűleg, a világörökségi várományos terület állami főépítésze ismertető tájékoztatót
tart és konzultációt folytat a lakossággal és a gazdasági szereplőkkel. A konzultáció során megfogalmazott
észrevételeket megküldi a miniszternek.
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(1) Ha a Szakbizottság nem tartja támogathatónak a Világörökség Jegyzékbe történő felvételt, vagy a megkereséstől
számított egy éven belül nem válaszol, a miniszter 90 napon belül mérlegelési jogkörben dönt a 2. § szerinti
kezdeményezés elutasításáról vagy annak eredeti vagy módosított tartalommal történő támogatásáról.
(2) Ha a miniszter támogatja a Világörökség Jegyzékbe történő felvételt, 120 napon belül előterjesztést készít
a Kormány részére, amely a következőket tartalmazza:
a)
a kezdeményező dokumentáció alapján készülő, a világörökségi jelölést megalapozó és az Egyezmény és
az annak végrehajtását elősegítő Működési Irányelvek követelményeinek megfelelő, 2. melléklet szerinti
felterjesztési dokumentációt,
b)
a világörökségi várományos terület 7–10. § szerint elkészített kezelési tervét és az esetlegesen indokolt
jogszabály-módosítások tervezeteit,
c)
a világörökségi várományos terület kezelésének éves rendes beépülő finanszírozási igényét, valamint
d)
a nemzetközi eljárás költség-meghatározását.
(3) Ha a Világörökség Jegyzékbe jelölendő várományos terület kiemelkedő táji vagy természeti értékkel bír vagy
országos jelentőségű védett természeti területet érint, a (2) bekezdés szerinti előterjesztés elkészítésébe
a természetvédelemért felelős minisztert is be kell vonni.
(4) A 2. melléklet szerinti felterjesztési dokumentációt a miniszter erre irányuló megkeresését követő 90 napon belül
a Szakbizottság véleményének kikérésével a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) készíti elő.

5. §		
Ha a Kormány támogatja a Világörökség Jegyzékbe történő felvétel kezdeményezését, a miniszter 60 napon belül
gondoskodik
a)
a 2. melléklet szerinti felterjesztési dokumentációnak a Központhoz történő benyújtásáról, valamint
b)
a világörökségi gondnokság ideiglenes kijelöléséről.
6. §

(1) Ha a Világörökség Bizottság a világörökségi várományos terület Világörökség Jegyzékbe történő felvételét
elfogadta, a miniszter a felvételről rendelkező Világörökség Bizottsági határozatról szóló hivatalos értesítést
követően haladéktalanul gondoskodik
a)
a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kezelési tervnek és az esetlegesen indokolt jogszabály-módosításoknak
a Kormány részére történő benyújtásáról,
b)
a világörökségi gondnokság Vötv. 5. § e) pontja alapján történő kijelölésének megerősítéséről és
a világörökségi terület kezeléséhez szükséges előirányzat rendelkezésére bocsátásáról,
c)
a Vötv. 1. mellékletének új világörökségi területtel való kiegészítése kezdeményezéséről és
d)
az új világörökségi terület Vötv. 4. § (2) bekezdés l) pontja szerinti nyilvántartásba való felvételéről.
(2) Ha a Világörökség Bizottság a felterjesztési dokumentációt átdolgozásra visszaadja, a
Kormány 90 napon belül mérlegelési jogkörben dönt az eljárás folytatásáról. Az eljárás folytatására a 4. §
(2)–(4) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók.
(3) Ha a Világörökség Bizottság a jelölés elutasításáról dönt, a hazai eljárást az arról szóló Világörökség Bizottsági
határozat kézhezvételét követően meg kell szüntetni. A miniszter az eljárás megszüntetéséről és a világörökségi
gondnokság ideiglenes kijelölésének megszüntetéséről 30 napon belül jelentést készít a Kormány részére.
(4) Az a terület, amelynek tekintetében a Világörökség Bizottság elutasító határozatot
hozott, a Világörökség Jegyzékbe csak az (5) bekezdés szerinti kivételes körülmény esetén jelölhető újra.
(5) Kivételes körülménynek minősül az új felfedezés, a helyszínnel kapcsolatos új tudományos információ vagy
az eredeti felterjesztésben nem szereplő kritérium.

2. A kezelési terv elkészítése és módosítása
7. §

(1) A 3. mellékletben meghatározott tartalmú kezelési terv elkészítéséről – a (2)–(4) bekezdés alkalmazásával –
a miniszter gondoskodik.
(2) A miniszter a természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben gondoskodik a kezelési terv elkészítéséről, ha
a világörökségi várományos helyszín országos jelentőségű védett természeti területet vagy Natura 2000 területet
érint.
(3) Ha a világörökségi várományos helyszín kiemelkedő értéke kizárólag természeti érték, és a Világörökségi
Várományos Helyszínek Jegyzékében szereplő helyszín védett természeti terület, a kezelési terv elkészítése során
a Vötv. 8. § (3) és (3a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Az elkészült természetvédelmi kezelési
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tervet – 30 napos véleményezési határidővel – a természetvédelemért felelős miniszter véleményezésre megküldi
a miniszternek.
(4) Határon átnyúló világörökségi várományos helyszín esetén a kezelési tervet a Szakbizottság közreműködésével
a határon átnyúló helyszínnel érintett Részes Állammal közösen kell elkészíteni.
8. §

(1) A miniszter a kezelési terv elkészítésére jogi személlyel (a továbbiakban: a kezelési terv készítője) vállalkozási
szerződést köthet.
(2) A kezelési terv készítőjével akkor köthető vállalkozási szerződés, ha annak a kezelési terv elkészítésében részt vevő
tagja vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy
a)
rendelkezik legalább 5 év szakmai gyakorlattal és
b)
az adott világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének megőrzése szempontjából megfelelő
szakképzettséggel.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti szakképzettségnek minősül:
a)
okleveles építészmérnök,
b)
műemlékvédelmi szakmérnök,
c)
okleveles városépítési-városgazdasági szakmérnök,
d)
terület- és településfejlesztési menedzser,
e)
okleveles tájépítészmérnök,
f)
okleveles településmérnök,
g)
kulturális örökség-menedzser,
h)
tájrendező és kertépítő mérnök,
i)
kertészmérnök,
j)
erdőmérnök,
k)
természetvédelmi mérnök,
l)
környezetmérnök,
m)
geográfus,
n)
okleveles régész vagy
o)
az a)–n) pontokban meghatározott szakképzettséggel egyenértékű szakirányú felsőfokú szakképzettség.
(4) A kezelési terv készítője a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően bevonja az adott világörökségi terület
jellege és a kezelés egyes ágazatai szempontjából megfelelő felsőfokú szakképzettséggel rendelkező személyeket
– ideértve a (3) bekezdés a), b), c), d), f ), g) vagy n) pontjában meghatározott szakképzettséggel rendelkező
személyeket, kulturális mediátort, művészettörténészt, restaurátorművészt, történészt, történelemtanárt, régészt,
néprajz szakos bölcsészt, közgazdászt, idegenforgalmi üzemgazdászt, idegenforgalmi közgazdászt, idegenforgalmi
szakközgazdászt –, kivéve, ha tagja vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy
rendelkezik az adott világörökségi terület jellege és a kezelés egyes ágazatai szempontjából megfelelő felsőfokú
szakképzettséggel.
(5) Ha a világörökségi várományos helyszín részben vagy teljes mértékben védett természeti területen vagy
Natura 2000 területen van, a kezelési terv készítője – a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően –
bevonja a (3) bekezdés e), h), i), j), k), l) vagy m) pontjában meghatározott szakképzettséggel rendelkező
személyeket, biológiatanárt, biológust, alkalmazott növénybiológust, alkalmazott zoológust, földrajztanárt,
geológust –, kivéve, ha tagja vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy rendelkezik
az adott világörökségi terület jellege és a kezelés egyes ágazatai szempontjából megfelelő felsőfokú
szakképzettséggel.
(6) A kezelési terv készítője a kezelési terv elkészítése érdekében megkeresi
a)
az illetékes elsőfokú örökségvédelmi hatóságot,
b)
táj- és természetvédelmet, ökoturizmust és környezeti nevelést érintő kérdésekben a működési területével
érintett nemzeti park igazgatóságot,
c)
a területileg érintett helyi önkormányzatot,
d)
nemzetiségeket érintő kérdésekben az érintett országos nemzetiségi önkormányzatokat,
e)
az illetékes állami főépítészt,
f)
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot,
g)
az illetékes Világörökségi Tájegységi Tervtanácsot,
h)
a Szakbizottságot,
i)
a helyszín világörökségi gondnokságát, valamint
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j)

régészeti érintettség esetén a területileg illetékes megyei hatókörű városi múzeumot vagy területi
múzeumot.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott szervezetek és személyek együttműködnek a kezelési terv készítőjével és
véleményüket a megkeresést követő 30 napon belül adják meg.
(8) A kezelési terv készítője a kezelési terv tervezetéről a világörökségi terület használatában és megőrzésében
érintettekkel 30 napos egyeztetési határidővel széleskörű társadalmi egyeztetést folytat, a kezelési terv szakmai
tartalmának meghatározása érdekében.
(9) A kezelési terv elbírálásában nem vehet részt olyan személy vagy szervezet, amely annak elkészítésében részt vett.
Az összeférhetetlenség elbírálására a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései irányadók.
9. §

(1) A miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján a kezelési terv tervezetét közzéteszi és közigazgatási
egyeztetésre bocsátja.
(2) Ha a beérkezett észrevételek alapján érdemi véleménykülönbség áll fenn, az egységes álláspont kialakítása
érdekében – az érintettek bevonásával – a miniszter egyeztető tárgyalást hív össze.

10. §		
A kezelési terv elfogadására és hatálybalépésére a 4. § (2) bekezdés b) pontjában és a 6. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltak az irányadók.
11. §		
A kezelési terv elkészítésére vonatkozó rendelkezéseket a kezelési terv módosítására is megfelelően alkalmazni kell.

3. A kezelési terv végrehajtása
12. §

(1) A világörökségi gondnokság a kezelési tervben foglalt célok elérését szolgáló kezelési kézikönyvet készít
a 4. mellékletben meghatározott tartalommal.
(2) A kezelési kézikönyvet első alkalommal a kezelési terv hatálybalépésétől számított 60 napon belül kell elkészíteni,
azt követően pedig évente, a tárgyévet megelőző év november 15-ig felül kell vizsgálni és a miniszternek
jóváhagyásra meg kell küldeni.
(3) A kezelési kézikönyvhöz tett miniszteri módosító javaslat átvezetésére a kezelési kézikönyv készítőjének
a kézhezvételtől számított 30 nap áll rendelkezésére. Ha a miniszteri módosító javaslattal a kezelési kézikönyv
készítője nem ért egyet, a 30 napos határidőn belül egy alkalommal – a készítő kezdeményezése esetén –
egyeztetést kell tartani.

4. A világörökségi gondnokság kiválasztása
13. §

(1) A miniszter a világörökségi gondnokságot a Vötv. 10. §-ában meghatározottak figyelembevételével
a)
felkérés útján vagy
b)
új szervezet létrehozásával
jelöli ki.
(2) Amennyiben a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke kizárólag természeti érték, vagy a világörökségi
terület teljes egésze országos jelentőségű védett természeti terület, a világörökségi gondnokság kijelöléséhez
a természetvédelemért felelős miniszter egyetértése szükséges. A két feltétel együttes teljesülése esetén a Vötv.
10. § (4) bekezdése szerint kell eljárni.
(3) Amennyiben a világörökségi terület – a Vötv. 10. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel – országos jelentőségű
védett természeti területet vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, a kijelölés előtt a miniszter kikéri
a természetvédelemért felelős miniszter véleményét.
(4) Világörökségi gondnokságként az a szervezet jelölhető ki, amely
a)
tagja vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy révén rendelkezik okleveles
építészmérnök és az adott világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének megőrzése
szempontjából releváns egyéb szakképzettséggel,
b)
megfelel a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek, és
c)
képes ellátni a Vötv. 7. § (2) bekezdése szerinti kezelés körébe tartozó feladatokat.
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5. A világörökségi gondnokság feladatai és működése
14. §		
A világörökségi gondnokság a Vötv. 7. §-ában meghatározott feladatai keretében
a)
együttműködik a kezelési terv készítőjével, tájékoztat és egyeztet a kezelési tervben foglaltak gyakorlati
végrehajtásáról az érintettek és érdekeltek körében, részt vesz a kezelési tervben foglaltak végrehajtásának
elősegítésében, indokolt esetben kezdeményezi a kezelési terv rendkívüli felülvizsgálatát;
b)
részt vesz a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek
Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban,
1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű rendelet
végrehajtásából eredő nemzetközi együttműködésben, különös tekintettel az időszaki és egyéb jelentéstételi
kötelezettségekre, továbbá az egyezmény alkalmazására vonatkozó működési irányelvekben foglaltak
végrehajtásának elősegítésében;
c)
elkészíti a kezelési kézikönyvet és koordinálja az abban foglaltak végrehajtását;
d)
monitoring terv segítségével folyamatos követő-figyelést végez a világörökségi területen a kiemelkedő
egyetemes értéket hordozó attribútum csoportok komplex rendszerének állapotfigyelésére és
állapotváltozásuk értékelésére, az attribútumokhoz köthető, kiemelkedő egyetemes értéket befolyásoló
változásokról a miniszter részére évente jelentést készít;
e)
haladéktalanul értesíti a minisztert minden olyan, a világörökségi helyszín attribútumait érintő fejlesztésről,
változásról, mely kihat a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékére, a kezelési tervben nevesített
attribútumok megőrzési állapotára;
f)
szükség esetén javasolja a világörökségi területtel kapcsolatos módosítást, ideértve a világörökségi terület
határa, a világörökségi helyszín elnevezése, valamint kiemelkedő egyetemes értékének megváltoztatása
esetét;
g)
a kiemelkedő egyetemes érték megőrzése érdekében szakértőivel a miniszter részére szakmai támogatást
nyújt;
h)
figyelemmel kíséri a Vötv. 13. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak végrehajtását;
i)
gondoskodik a világörökségi terület fennmaradását szolgáló használat, fejlesztés és a kiemelkedő egyetemes
érték megismertetését, bemutatását elősegítő programok kidolgozásáról és végrehajtásáról;
j)
közreműködik a világörökségi területet bemutató és népszerűsítő kiadványok előkészítésében;
k)
együttműködik a világörökségi területen működő, a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes
értékeinek megőrzésével, bemutatásával, turizmusának fejlesztésével foglalkozó és érintett szervezetekkel; és
l)
tájékoztatást ad a világörökségi területtel kapcsolatban.
15. §

(1) A miniszter a 14. § szerinti feladatok ellátására a kijelölt világörökségi gondnoksággal minden évben támogatási
szerződést köt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege a világörökségi terület területnagyságához és lakosságszámához
igazodik.

6. A világörökségi gondnoksági megbízás megszűnése
16. §

(1) Ha a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott, a kijelölés alapjául szolgáló jelentős tények, körülmények
megváltoznak, a világörökségi gondnokság köteles azokat a változást követő 15 napon belül a miniszternek
bejelenteni.
(2) A világörökségi gondnoksági megbízás megszűnik, ha
a)
az időtartama lejárt,
b)
a kijelölt szervezet jogutód nélkül megszűnik,
c)
a miniszter a megbízást visszavonja, vagy
d)
a kijelölt szervezet a megbízatásról lemond.
(3) A miniszter a megbízást azonnali hatállyal írásban visszavonja, ha a kijelölt szervezet jogszabályból vagy
a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi.
(4) A miniszter a megbízást 60 napos határidővel írásban visszavonja, ha
a)
a kijelölt szervezet jogszabályból vagy a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeit nem a kiemelkedő
egyetemes érték és az azt hordozó valamennyi attribútum megőrzését biztosító módon látja el,
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b)

(5)
(6)

(7)

(8)

a megváltozott tények, körülmények miatt a kijelölt szervezet nem felel meg a Vötv. 10. § (2) bekezdésében
meghatározott feltételeknek, vagy
c)
a kijelölés alapjául szolgáló jelentős tények, körülmények megváltozásának (1) bekezdés szerinti bejelentését
a világörökségi gondnokság elmulasztja.
A kijelölt szervezet a megbízásról írásban lemondhat, amelyet indokolni köteles. A lemondási idő három hónap.
A miniszter a világörökségi gondnokság megbízásának
a)
(2) bekezdés b)–d) pontja szerint történő megszűnése esetén haladéktalanul,
b)
(2) bekezdés a) pontja szerint történő megszűnése esetén a megbízás időtartamának lejártát megelőző két
hónapon belül
gondoskodik új világörökségi gondnokság kijelöléséről.
A világörökségi gondnokság megbízásának (2) bekezdés a) pontja szerint történő megszűnése esetén a miniszter
a világörökségi gondnokság kijelölését a Vötv. 10. § (3) bekezdése szerint akkor hosszabbíthatja meg, ha
a világörökségi gondnokság a korábbi tevékenységét megfelelő szakmai színvonalon látta el.
A (2) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés szerinti esetekben a miniszter a világörökségi gondnokság kijelöléséig
az irányítása alá tartozó szerv útján gondoskodik a 14. § szerinti feladatok ellátásáról.

7. A világörökségi terület adatainak nyilvánossága
17. §

(1) A Lechner Tudásközpont a www.e-epites.hu honlapon közzéteszi
a)
a világörökségi területre vonatkozóan a Világörökség Bizottság által meghozott határozatot,
b)
a világörökségi terület kezelési tervét megállapító kormányrendeletet,
c)
a világörökségi területek kiemelkedő egyetemes értékét megtestesítő attribútumok védelme érdekében
megállapított követelmények 3D térképi szemléltetését,
d)
a kezelési kézikönyvet,
e)
az örökségvédelmi hatóságok szakmai iránymutatásait és
f)
a világörökségi területre vonatkozó egyéb információkat.
(2) A Lechner Tudásközpont a Világörökség Központ képviselője számára betekintési jogot biztosít a világörökségi
területeket érintő fejlesztések dokumentációjába.

8. Az államot megillető elővásárlási jog
18. §

(1) A világörökségi helyszín Vötv. 6/A. §-a alapján elővásárlási joggal érintett ingatlanait a miniszter által a Vötv. 4. §
(2) bekezdés l) pontja szerint vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmazza.
(2) A világörökségi helyszínen fekvő ingatlanok – valamint ezen ingatlanokból a későbbiek folyamán telekalakítási
eljárás során kialakult földrészletek és egyéb önálló ingatlanok – vonatkozásában a Vötv. 6/A. §-a alapján fennálló,
az államot megillető elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében
a)
a kulturális örökség védelme körében fennálló elővásárlási jog esetén az örökségvédelmi hatóság,
b)
a természetvédelem körében fennálló elővásárlási jog esetén a természetvédelmi hatóság
[az a)–b) pontban felsorolt hatóságok a továbbiakban együtt: Hatóság] keresi meg az ingatlanügyi hatóságot.
(3) A Hatóság az elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében haladéktalanul, de legkésőbb
az elővásárlási jog törvényi feltételeinek létrejöttétől számított 8 napon belül megkeresi az ingatlanügyi hatóságot.

19. §

(1) Az állam elővásárlási jogát az 5. mellékletben foglaltak szerint a miniszter vagy a természet védelméért felelős
miniszter gyakorolja. Az elővásárlási jog gyakorlása során az ingatlan fekvési helye szerint illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal (a továbbiakban: elővásárlási jog gyakorlásában közreműködő szerv) közreműködik.
(2) Az elővásárlási jog gyakorlására felhívó nyilatkozatot (a továbbiakban: megkeresés) az elővásárlási jog
gyakorlásában közreműködő szervhez kell benyújtani, papír alapon, postai úton, a 6. melléklet szerinti
adattartalommal, az (1) bekezdés szerinti miniszternek címezve.
(3) A megkeresést a tulajdonos vagy a képviseletében eljáró személy (a továbbiakban együtt: tulajdonos) nyújthatja be.
(4) A megkereséshez csatolni kell:
a)
az adásvételre vonatkozó lényeges elemeket tartalmazó vételi szándéknyilatkozatot vagy
b)
a vételi ajánlatot tett harmadik személy és a tulajdonos által jóváhagyott, az adásvételre vonatkozó lényeges
elemeket tartalmazó szerződéstervezetet vagy előszerződést vagy
c)
az adásvételi szerződést.
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(5) Az elővásárlási jog gyakorlásában közreműködő szerv vezetője – a Vötv. 6/A. § (1) bekezdésében meghatározott
kivételi körbe tartozó ingatlanra vonatkozó, továbbá a hiányos vagy hibás megkeresés kivételével – haladéktalanul
elektronikusan rövid úton és egyidejűleg postai úton felterjeszti a megkeresést és annak mellékleteit a miniszterhez.
Hibás vagy hiányos megkeresés esetén a megkeresés felterjesztését megelőzően az elővásárlási jog gyakorlásában
közreműködő szerv gondoskodik a hiba kijavíttatásáról vagy a hiányok pótlásáról. Kivételi körbe tartozó ingatlan
esetén az elővásárlási jog gyakorlásában közreműködő szerv vezetője erről a tényről a tulajdonost és a minisztert
egyidejűleg – a megkeresés megérkezésétől számított 15 napon belül – értesíti.
20. §

(1) Az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot a miniszter a megkeresés közreműködő szerv általi
felterjesztésétől számított 30 napon belül teszi meg az (5) bekezdésben meghatározott módon.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt határidőnél rövidebb nyilatkozattételi határidő nem köthető ki.
(3) Az (1) bekezdés szerinti megkeresés megérkezettnek minősül a miniszter által vezetett minisztérium központi
iktatórendszerében történő érkeztetéssel.
(4) Ha a miniszter a nyilatkozattételre nyitva álló határidőben nem teszi meg az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló
nyilatkozatot, azt az elővásárlási jog gyakorlásáról való lemondásnak kell tekinteni.
(5) A miniszter az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül
rövid úton – a tulajdonos által megjelölt elektronikus levélcímre –, valamint írásban postai úton közli a tulajdonossal.

9. Záró rendelkezések
21. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 18–20. §, a 23. § b) pontja, valamint az 5. és a 6. melléklet 2020. április 1-jén lép hatályba.

22. §

(1) Az e rendelet hatálybalépésekor Világörökség Jegyzékbe felvett, de kezelési tervvel nem rendelkező világörökségi
területekre a kezelési tervet 2021. december 31-ig el kell készíteni. A kezelési terv elkészítése során a 7–10. §-t azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kezelési terv nem a Világörökség Jegyzékbe történő felterjesztés előfeltétele.
(2) Azon világörökségi várományos helyszínek vonatkozásában, amelyek e rendelet hatálybalépése előtt szerepeltek
a Vötv. 4. § (2) bekezdés l) pontja szerinti nyilvántartásban, 2022. december 31-ig az 1. alcímben meghatározott
eljárást kell lefolytatni azzal, hogy a 2. § szerinti kezdeményező dokumentációt a miniszter állítja össze.

23. §		
Hatályát veszti
a)
a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi
várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet,
b)
a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának
szabályairól szóló 455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet,
c)
a világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A világörökségi kezdeményező dokumentáció tartalma
1.
2.
3.

A kezdeményező adatai (név, elérhetőség, képviseletre jogosult neve, kapcsolattartó megjelölése) és rövid
bemutatkozása (működési területe, főbb tevékenységek).
A felvételre javasolt terület lehatárolása külön jelölve a helyszínt és a védőövezetet [EOV síkkoordinátákkal és
WGS 84 alapfelületre vonatkozó földrajzi koordinátákkal fok, perc, másodperc (DMS) formában].
A kezdeményezés indokolása a terület kiemelkedő kulturális örökségi vagy természeti értének ismertetésével:
a)
az integritás,
b)
a hitelesség,
c)
a hatályos, illetve a javasolt védelmi és kezelési szabályok és elvárások,
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4.
5.
6.
7.
8.

d)
összehasonlító elemzés hasonló kategóriában jelölt, Világörökség Jegyzékbe vett területekkel és
e)
a javasolt kiemelkedő egyetemes érték szövegszerűen.
Az érintett lakosság bemutatása.
A világörökségi cím várt társadalmi, gazdasági, turisztikai, környezeti, kulturális, illetve egyéb hozadékainak
ismertetése.
A költségvetési hatások bemutatása (helyi, illetve állami szinten).
Javaslat gondnokság kijelölésére (a javasolt szervezet adatai, szakmai tevékenységének ismertetése,
a meglévő személyi állomány és szakértelem bemutatása).
Mellékletek:
a)
A kezdeményezés helyi – az elnyerni kívánt világörökségi cím valamennyi gazdasági-társadalmi
hozadékát ismertető – társadalmi konzultációját és annak nagyfokú támogatottságát igazoló
dokumentáció.
b)
Támogató nyilatkozatok helyi, illetve országosan elismert szakemberektől, illetve vezetőktől
(nem kötelező).
c)
Egyéb, a kezdeményezést alátámasztó dokumentum (térképek, tudományos, vagy irodalmi
alkotások, honlapok, adatbázisok stb.).

2. melléklet a 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A világörökségi felterjesztési dokumentáció tartalma
I. Vezetői összefoglaló:
1.
a Részes Állam neve,
2.
az állam, a régió és a megye neve,
3.
a felterjesztett helyszín neve,
4.
a felterjesztett helyszín földrajzi koordinátái,
5.
a felterjesztett helyszín határainak szöveges leírása,
6.
a felterjesztett helyszín határait és védőövezetét jelölő, megfelelő méretarányú, ingatlan-nyilvántartási vagy
topográfiai térkép, valamint annak A4-es vagy A3-as formátumú változata,
7.
a felterjesztés alapjául szolgáló kritériumok megjelölése,
8.
a kiemelkedő egyetemes értékmeghatározás tervezete,
9.
a hivatalos helyi szervezet neve és elérhetősége.
II. Felterjesztési formanyomtatvány:
1.
A felterjesztett helyszín beazonosítása (elhelyezkedése, földrajzi meghatározása):
a)
a felterjesztő ország neve (és a Részes Állam neve, amennyiben ez eltér),
b)
az állam, a régió és a megye neve,
c)
a felterjesztett helyszín neve,
d)
a felterjesztett helyszín földrajzi koordinátáinak megjelölése [sorozatjelölés esetén a helyszín részeit
sorszám szerint táblázatban kell felsorolni (név, megye vagy kerület, a középpont koordinátái,
a felterjesztett terület alapterülete (hektár), a védőövezet alapterülete (hektár), a térkép száma)],
e)
a felterjesztett helyszín és a hozzá tartozó védőövezet határait ábrázoló térképek,
f)
a felterjesztett helyszín és a védőövezet hektárban meghatározott területe.
2.
A felterjesztett helyszín leírása:
a)
a helyszín leírása,
b)
a helyszín története és fejlődése.
3.
A Világörökség Jegyzékbe történő felvétel iránti kérelem indokolása:
a)
rövid összefoglalás,
b)
a felterjesztés alapjául szolgáló kritériumok megjelölése (és a felterjesztés indoklása e kritériumok
alapján),
c)
az integritás meghatározása,
d)
a hitelesség meghatározása,
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4.

5.

6.

7.

8.

e)
védelmi és kezelési elvárások,
f)
összehasonlító elemzés,
g)
javasolt kiemelkedő egyetemes érték meghatározása.
A felterjesztett helyszín megőrzési állapota és a felterjesztett helyszínt érintő tényezők bemutatása:
a)
a felterjesztett helyszín jelenlegi megőrzési állapota,
b)
a felterjesztett helyszínt érintő tényezők,
ba)
a fejlesztési nyomás,
bb)
a környezeti terhelések,
bc)
a természeti katasztrófák és katasztrófa-készültség,
bd)
a világörökségi helyszín felelős látogatása,
be)
a felterjesztett helyszínen és annak védőövezetében élő lakosság száma.
A felterjesztett helyszín védelme és kezelése:
a)
tulajdonviszonyok,
b)
a védettség megjelölése,
c)
a védettségből eredő intézkedések megvalósításának eszközei,
d)
a felterjesztett helyszínre vonatkozó területfejlesztési és településfejlesztési tervek,
e)
a felterjesztett helyszín kezelési terve vagy egyéb kezelési rendszer,
f)
a finanszírozási források és szintek,
g)
a megőrzési és kezelési technikákhoz szükséges szakértelem és képzés, valamint annak forrásai,
h)
a látogatók kiszolgálására vonatkozó szolgáltatások és ahhoz kapcsolódó infrastruktúra,
i)
a felterjesztett helyszín bemutatására és népszerűsítésére vonatkozó stratégia és programok és
j)
a személyi állomány és szakértelem.
Monitoring:
a)
a megőrzési állapot mérésének kulcsmutatói,
b)
a felterjesztett helyszín ellenőrzésére vonatkozó adminisztratív intézkedések és
c)
az előző jelentések eredményei.
Dokumentáció:
a)
fényképek és audiovizuális anyagok és az azok felhasználására vonatkozó meghatalmazás,
b)
a védettségre vonatkozó szövegek, a kezelési terv vagy dokumentált kezelési rendszer másolata és
egyéb, a felterjesztett helyszínre vonatkozó releváns tervek kivonatai,
c)
a felterjesztett helyszínre vonatkozó legfrissebb jegyzékek, leltárok,
d)
a jegyzékek, leltárok tárolásának, archiválásának helye, címe és
e)
bibliográfia.
Az illetékes szervek elérhetőségei:
a)
a felterjesztést készítő szervezet adatai,
b)
a hivatalos helyi szervezet,
c)
egyéb helyi intézmények,
d)
a felterjesztett helyszínhez kapcsolódó hivatalos honlapok elérési útvonala és
e)
a Részes Állam részéről aláírásra jogosult aláírása.

3. melléklet a 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A kezelési terv részletes tartalmi követelményei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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A kezelési terv hatálya
Értelmező rendelkezések, fogalom meghatározás
A kiemelkedő egyetemes érték és az értékhordozó attribútumok bemutatása
A közhatalmi védelem eszközei
A kiemelkedő egyetemes érték megőrzésének, az attribútumok védelmének általános szabályai
Az egyes attribútumok védelme
Világörökségi terület kezelésének szabályai
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4. melléklet a 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A világörökségi kezelési kézikönyv tartalmi követelményei
1. A világörökségi terület bemutatása
a)
az UNESCO Világörökség Bizottsága által elfogadott tartalom
2. Védelmi és kezelési elvárások
a)
kiemelkedő egyetemes érték
b)
értékhordozók (attribútumok) bemutatása, értékhordozó csoportok kifejtése
3. Intézkedési terv
a)
a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke megőrzésének és fenntartásának stratégiája
b)
partnerségi hálózat, szervezeti háttér, kapcsolatok
c)
megközelítés, közlekedés
d)
bemutatás, látogatók fogadása
e)
szakmai képzés-továbbképzés
f)
oktatás, ismeretterjesztés, társadalmi tudatosság növelése, rendezvények, programnaptár
g)
a területi- és települési tervek összhangjának megteremtése
h)
a világörökségi előnyök megosztása
i)
időbeli ütemterv tárgyi évre
j)
finanszírozási terv
4. Monitoring: indikátorok, alapadatok, mechanizmusok, visszacsatolás

5. melléklet a 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az egyes világörökségi helyszínen található ingatlanok esetében a világörökség védelmének
érdekében elővásárlási jogot gyakorló miniszter

1

A

B

Világörökségi helyszín megnevezése

Az elővásárlási jog gyakorlására jogosult miniszter

2

Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai

a természetvédelemért felelős miniszter

3

Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és
az Andrássy út

a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

4

Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj

a természetvédelemért felelős miniszter

5

Hollókő Ófalu és környezete

a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

6

Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta

a természetvédelemért felelős miniszter

7

Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és
természeti környezete

a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

8

Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője

a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

9

Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj

a kulturális örökség védelméért felelős miniszter
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6. melléklet a 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az elővásárlási joggal kapcsolatos megkeresés tartalmi követelményei
1. A tulajdonos (eladó) és képviseletében eljáró személy adatai:
1.1. a természetes személy
a)
személyazonosító adatai,
b)
lakcíme, elektronikus és postai értesítési címe;
1.2. a gazdálkodó vagy egyéb szervezet
a)
megnevezése,
b)
székhelye,
c)
képviseletében eljáró személy családi és utóneve, képviselői minősége, lakcíme, elektronikus és
postai értesítési címe.
2. Az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlanra vonatkozó adatok:
a)
a település neve,
b)
az ingatlan:
ba)
helyrajzi száma,
bb)
területnagysága,
bc)
művelési ága,
c)
az átruházással érintett tulajdoni hányad.
3. A tulajdonos nyilatkozata arról, hogy a megkeresésben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

A Kormány 336/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 27. pontjában,
a 2. §, a 3. § és az 1. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018.
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházással összefüggésben a tereprendezést és
mélyalapozást a megvalósuló építési tevékenység ütemeként is engedélyezheti az 1. melléklet 1. pontja szerinti
engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság.
(8) A (7) bekezdés szerinti tereprendezés és mélyalapozás építési engedélyezési dokumentációjának az építésügyi
és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében foglaltakon túl tartalmaznia kell talajvédelmi tervet.”
2. §		
Az R. a következő 28. §-sal egészül ki:
„28. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
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módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 336/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr20.) megállapított 6. § (7) és (8) bekezdését, valamint 2. mellékletben foglalt táblázat 32. sorát
a Módr20. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 336/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 32. sorral egészül ki:

1

32.

(A

B

C

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

Komplex ingatlanfejlesztésre,
illetve az ahhoz kapcsolódó
építmények, infrastrukturális
fejlesztések megvalósítására
irányuló beruházás a Budapest
XIV. kerületben

Budapest közigazgatási területén
elhelyezkedő, természetben
Budapest, XIV. kerület,
Csömöri út 13–19.,
Bosnyák utca 48–56.,
Bosnyák utca 54–56.,
Rákospatak utca 12–28.,
Bosnyák utca 46. szám, illetve
Bosnyák tér alatti, a Budapest,
XIV. kerület belterület 31267/132,
31267/133, 31267/134,
31267/135, 31267/95, 31267/96,
31265 és 31262/4 helyrajzi
számokon nyilvántartott
földrészletek

Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott

A Kormány 337/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete
az „ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az „ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § Az „ELI” Science Park Szeged projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 235/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 337/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. mellékletben
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foglalt táblázat 10. és 11. sorait a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási ügyekben is alkalmazni
kell.”
2. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 337/2019. (XII. 23.) Korm. rendelethez
Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 10. és 11. sorral egészül ki:
(A
1.

Település/fekvés

10.

[Szeged (II. kerület),
külterület]

11.

B
Ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi szám)

01392/24
01392/6
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint
az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 6/2019. (XII. 23.) NMHH rendelete
a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló
7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1., 3., 5., 6., 8. és 11. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.)
NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 77. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„77. gépkocsi: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban:
KRESZ) 1. számú függelék II. c) pontjában meghatározott fogalom;”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 119a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„119a. közúti jármű: gépkocsi vagy annak pótkocsija;”
(3) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 124a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„124a. légijármű-fedélzeti UWB alkalmazás: légijárművön belüli kommunikációs célú rádió-összeköttetésekre
használt UWB alkalmazás;”
(4) Az R. 2. § (1) bekezdés 199a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő 199b. ponttal
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„199a. pótkocsi: a KRESZ 1. számú függelék II. n) pontjában meghatározott fogalom;
199b. PPDR rendszer: a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott
EDR felhasználók és csatlakozó felhasználók által különösen közrendvédelmi, katasztrófavédelmi, honvédelmi és
nemzetbiztonsági célból – ideértve a különleges jogrendben felmerülő szükségleteket is – használt rádiórendszer;”
(5) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 243a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„243a. személygépkocsi: a KRESZ 1. számú függelék II. d) pontjában meghatározott fogalom;”
(6) Az R. 2. § (1) bekezdés 278. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„278. vasúti jármű: a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2018. április 18-i (EU) 2018/643 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott fogalom;”

2. §		
Az R. 13. § (1) bekezdése a következő 45f. és 45g. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„45f. a 24,25–27,5 GHz frekvenciasávnak az Unión belül vezeték nélküli széles sávú elektronikus hírközlési
szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára történő harmonizálásáról szóló, 2019. május 14-i
(EU) 2019/784 bizottsági végrehajtási határozat 2. cikke kijelölésre vonatkozó rendelkezésének,
45g. az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára szolgáló rádióspektrum Unión
belüli harmonizációjáról és a 2007/131/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 14-i
(EU) 2019/785 bizottsági végrehajtási határozatnak,”
(való megfelelést szolgálja.)
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3. §

(1)
(2)
(3)
(4)

4. §

(1) Az R. 2. § (1) bekezdés
a)
99. pontjában a „gépjármű-indításgátlás” szövegrész helyébe a „személygépkocsi-indításgátlás” szöveg,
b)
109. és 178. pontjában a „gépjárműbe” szövegrész helyébe a „gépkocsiba” szöveg,
c)
239. pontjában a „gépjárművekre” szövegrész helyébe a „közúti járművekre” szöveg,
d)
262. pontjában a „gépkocsi–gépkocsi” szövegrész helyébe a „személygépkocsi–személygépkocsi” szöveg,
a „gépkocsi–infrastruktúra” szövegrész helyébe a „személygépkocsi–infrastruktúra” szöveg
lép.
(2) Az R. 1. melléklet 3.2. pontjában foglalt táblázat B:776 mezőjében a „gépjárműradarokat” szövegrész helyébe
a „gépkocsiradarokat” szöveg lép.
(3) Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
a)
D:55 és D:69 mezőjében az „1” szövegrész helyébe a „2” szöveg,
b)
F:149 mezőjében a „föld− levegő” szövegrész helyébe a „föld−levegő” szöveg,
c)
F:153 mezőjében a „nduktív” szövegrész helyébe az „Induktív” szöveg,
d)
F:315, F:324, F:332, F:1021, F:1032 és F:1091 mezőjében a „vezetéknéküli” szövegrész helyébe
a „vezetéknélküli” szöveg,
e)
G:1095 mezőjében a „3.1 pont” szövegrész helyébe a „3.1. pont” szöveg, a „2.2,” szövegrész helyébe a „2.2.,”
szöveg,
f)
F:1149, F:1164, F:1280, F:1290, F:1298, F:1306, F:1525, F:1537, F:1548, F:1575, F:1584, F:1719, F:1726 és
F:1761 mezőjében a „vezetéknéküli” szövegrész helyébe a „vezetéknélküli” szöveg,
g)
G:1813 mezőjében a „Kötet” szövegrész helyébe a „kötet” szöveg,
h)
F:1817 mezőjében a „vezetéknéküli” szövegrész helyébe a „vezetéknélküli” szöveg,
i)
F:1856 mezőjében az „ádiómeghatározó” szövegrész helyébe a „Rádiómeghatározó” szöveg,
j)
F:1883 mezőjében a „vezetéknéküli” szövegrész helyébe a „vezetéknélküli” szöveg,
k)
G:2743–G:2746, G:2750–G:2753, G:2757–G:2760 és G:2763 mezőjében az „S.1340” szövegrész helyébe
az „S.1340 0” szöveg
lép.
(4) Az R. 3. melléklet
1.
2.11.5. pontjában foglalt táblázat B:4 és B:5 mezőjében a „jogosultjának” szövegrész helyébe
a „frekvenciahasználati jogosultjának” szöveg,
2.
2.11.11. pontjában a „jogosultjai” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati jogosultjai” szöveg,
3.
3.3.8. pontjában a „3.3.8.3” szövegrész helyébe a „3.3.8.3.” szöveg,
4.
3.3.10. pontjában a „jogosultjai” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati jogosultjai” szöveg, a „jogosultak”
szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati jogosultak” szöveg,
5.
3.4.1. pontjában foglalt táblázat B:3 és B:6 mezőjében az „üzemi frekvenciasáv” szövegrész helyébe
a „blokksáv” szöveg,
6.
3.6.3. pontjában a „jogosult frekvenciában” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati jogosult
frekvenciában” szöveg, a „jogosultat” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati jogosultat” szöveg,
7.
3.6.4. pontjában a „jogosult frekvenciában szomszédos két” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati
jogosult frekvenciában szomszédos két” szöveg,
8.
3.6.4.1. pontjában a „jogosultak” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati jogosultak” szöveg,
9.
3.6.4.2. pontjában a „jogosult frekvenciában” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati jogosult
frekvenciában” szöveg, a „jogosult felhasználói” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati jogosult
felhasználói” szöveg, a „jogosultak” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati jogosultak” szöveg,
10.
3.6.5. pontjában a „jogosult frekvenciában” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati jogosult
frekvenciában” szöveg,
11.
3.6.5.3. pontjában a „jogosultak” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati jogosultak” szöveg,
12.
3.6.5.4. pontjában a „jogosultat” szövegrészek helyébe a „frekvenciahasználati jogosultat” szöveg, a „jogosult
IoT” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati jogosult IoT” szöveg,
13.
3.6.6. pontjában a „jogosultak” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati jogosultak” szöveg,

Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az R. 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az R. 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

3.6.7. pontjában a „jogosultakat” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati jogosultakat” szöveg,
3.7.7. pontjában a „jogosultjai” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati jogosultjai” szöveg,
a „jogosultakkal” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati jogosultakkal” szöveg,
3.8.1. pontjában foglalt táblázat B:2 és B:3 mezőjében az „üzemi frekvenciasáv” szövegrész helyébe
a „blokksáv” szöveg,
3.8.2. pontjában az „üzemi frekvenciasáv alapblokkokra” szövegrész helyébe a „blokksáv FDD alapblokkokra”
szöveg, a pontban foglalt táblázat B:1 és C:1 mezőjében az „üzemi frekvenciasáv” szövegrész helyébe
a „blokksáv” szöveg,
5.1. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „gépjárművön” szövegrész helyébe a „közúti járművön”
szöveg,
9.6.2.1. pontjában a „gépjárműbe” szövegrész helyébe a „közúti járműbe” szöveg,
9.6.2.2. pontjában a „gépjárműbe” szövegrész helyébe a „közúti járműbe” szöveg, a „gépjárművekbe”
szövegrész helyébe a „gépkocsikba” szöveg,
9.6.2.3. pontjában a „gépjárművek” szövegrész helyébe a „közúti járművek” szöveg, az „összes gépjármű”
szövegrész helyébe az „összes közúti jármű” szöveg,
9.6.2.4. pontjában a „gépjármű” szövegrész helyébe a „közúti jármű” szöveg,
9.6.2.5. pontjában a „gépjárművezető” szövegrész helyébe a „gépkocsivezető” szöveg, a „gépjárműbe”
szövegrész helyébe a „közúti járműbe” szöveg,
9.11. pontjában a „vezetéknéküli” szövegrészek helyébe a „vezetéknélküli” szöveg

24.
lép.
(5) Az R. 7. mellékletében foglalt táblázat B:177 mezőjében a „gépjárműradar” szövegrész helyébe a „gépkocsiradar”
szöveg lép.
(6) Az R. 8. melléklet
1.
1.4. pontjában foglalt táblázat B:28 mezőjében a „gépjárműradarok” szövegrész helyébe a „gépkocsiradarok”
szöveg,
2.
3.2. pontjában foglalt táblázat
2.1.
A:4 mezőjében a „14 March 2008” szövegrész helyébe a „2008. március 14.” szöveg,
2.2.
A:8 mezőjében az „8 November 2013” szövegrész helyébe a „2013. november 8.” szöveg,
2.3.
A:10 mezőjében a „27 July 2000” szövegrész helyébe a „2000. július 27.” szöveg,
2.4.
A:11 mezőjében a „5 March 2010” szövegrész helyébe a „2010. március 5.” szöveg,
2.5.
A:16 mezőjében a „04 March 2016” szövegrész helyébe a „2016. március 4.” szöveg,
2.6.
A:19, A:20 és A:21 mezőjében a „17 November 2017” szövegrész helyébe a „2017. november 17.”
szöveg,
2.7.
A:27 mezőjében az „8 March 2013” szövegrész helyébe a „2013. március 8.” szöveg,
2.8.
A:28 és A:29 mezőjében az „11 March 2011” szövegrész helyébe a „2011. március 11.” szöveg,
2.9.
A:32 mezőjében a „3 July 2015” szövegrész helyébe a „2015. július 3.” szöveg,
2.10.
A:34 mezőjében a „6 March 2015” szövegrész helyébe a „2015. március 6.” szöveg, B:34 mezőjében
a „gépjárműradarok” szövegrész helyébe a „gépkocsiradarok” szöveg,
2.11.
A:36 mezőjében a „9 December 2011” szövegrész helyébe a „2011. december 9.” szöveg,
2.12.
A:37 mezőjében a „30 October 2009” szövegrész helyébe a „2009. október 30.” szöveg,
2.13.
A:38 mezőjében a „26 June 2009” szövegrész helyébe a „2009. június 26.” szöveg,
2.14.
A:39 mezőjében a „02 March 2018” szövegrész helyébe a „2018. március 2.” szöveg, B:39 mezőjében
a „gépjárműradarok” szövegrész helyébe a „gépkocsiradarok” szöveg,
2.15.
A:40 mezőjében az „8 March 2013” szövegrész helyébe a „2013. március 8.” szöveg,
2.16.
A:41 mezőjében a „17 November 2017” szövegrész helyébe a „2017. november 17.” szöveg,
2.17.
A:43 mezőjében a „3 July 2015” szövegrész helyébe a „2015. július 3.” szöveg,
2.18.
A:44 mezőjében az „8 March 2013” szövegrész helyébe a „2013. március 8.” szöveg,
2.19.
A:45 mezőjében a „03 March 2017” szövegrész helyébe a „2017. március 3.” szöveg,
2.20.
A:47 mezőjében a „6 March 2015” szövegrész helyébe a „2015. március 6.” szöveg,
2.21.
A:48 mezőjében a „02 November 2012” szövegrész helyébe a „2012. november 2.” szöveg,
2.22.
A:53 mezőjében az „8 November 2013” szövegrész helyébe a „2013. november 8.” szöveg,
2.23.
A:54 mezőjében a „30 June 2017” szövegrész helyébe a „2017. június 30.” szöveg,
2.24.
A:56 mezőjében a „5 September 2007” szövegrész helyébe a „2007. szeptember 5.” szöveg,
2.25.
A:57 mezőjében a „03 March 2017” szövegrész helyébe a „2017. március 3.” szöveg,
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3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
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2.26.
A:58 mezőjében a „2 March 2018” szövegrész helyébe a „2018. március 2.” szöveg,
2.27.
A:61 mezőjében a „3 July 2015” szövegrész helyébe a „2015. július 3.” szöveg,
2.28.
A:64 mezőjében a „17 June 2016” szövegrész helyébe a „2016. június 17.” szöveg,
2.29.
A:67 mezőjében a „30 June 2017” szövegrész helyébe a „2017. június 30.” szöveg,
2.30.
A:68 mezőjében a „04 March 2016” szövegrész helyébe a „2016. március 4.” szöveg,
2.31.
A:69 mezőjében a „02 November 2012” szövegrész helyébe a „2012. november 2.” szöveg,
2.32.
A:75 mezőjében a „03 March 2017” szövegrész helyébe a „2017. március 3.” szöveg,
2.33.
A:76 mezőjében a „17 November 2017” szövegrész helyébe a „2017. november 17.” szöveg,
2.34.
A:77 mezőjében a „17 June 2016” szövegrész helyébe a „2016. június 17.” szöveg,
2.35.
A:80 mezőjében a „26 October 2018” szövegrész helyébe a „2018. október 26.” szöveg,
2.36.
A:81 mezőjében az „18 November 2016” szövegrész helyébe a „2016. november 18.” szöveg,
2.37.
A:85 és A:90 mezőjében a „2 March 2018” szövegrész helyébe a „2018. március 2.” szöveg,
2.38.
A:91 mezőjében az „18 November 2016” szövegrész helyébe a „2016. november 18.” szöveg,
2.39.
A:95 mezőjében a „2 March 2018” szövegrész helyébe a „2018. március 2.” szöveg,
3.3. pontjában foglalt táblázat
3.1.
A:2 mezőjében a „June 2007” szövegrész helyébe a „2007. június” szöveg,
3.2.
A:3 mezőjében a „Bonn 1994” szövegrész helyébe a „Bonn, 1994” szöveg,
3.3.
A:4 mezőjében a „June 2007” szövegrész helyébe a „2007. június” szöveg,
3.4.
A:5 mezőjében a „February 2010” szövegrész helyébe a „2010. február” szöveg,
3.5.
A:6 mezőjében a „Rome 1996” szövegrész helyébe a „Róma, 1996” szöveg,
3.6.
A:7 mezőjében a „Saariselkä 1998” szövegrész helyébe a „Saariselkä, 1998” szöveg,
3.7.
A:8 mezőjében a „May 2015” szövegrész helyébe a „2015. május” szöveg,
3.8.
A:9 mezőjében a „30 January 2015” szövegrész helyébe a „2015. január 30.” szöveg,
3.9.
A:10 mezőjében a „May 2015” szövegrész helyébe a „2015. május” szöveg,
3.10.
A:11 mezőjében a „19 September 2014” szövegrész helyébe a „2014. szeptember 19.” szöveg,
3.11.
A:12 mezőjében az „18 October 2016” szövegrész helyébe a „2016. október 18.” szöveg,
3.12.
A:13 mezőjében a „Tromsø 1997” szövegrész helyébe a „Tromsø, 1997” szöveg,
3.13.
A:14 mezőjében a „22 May 2018” szövegrész helyébe a „2018. május 22.” szöveg,
3.14.
A:16, A:17 és A:19 mezőjében a „February 2010” szövegrész helyébe a „2010. február” szöveg,
3.15.
A:20 mezőjében a „June 2015” szövegrész helyébe a „2015. június” szöveg,
3.16.
A:21 mezőjében a „Dublin 2009” szövegrész helyébe a „Dublin, 2009” szöveg,
3.17.
A:22 mezőjében a „Lugano 2013” szövegrész helyébe a „Lugano, 2013” szöveg,
3.18.
A:31 mezőjében a „May 2015” szövegrész helyébe a „2015. május” szöveg,
3.4. pontjában foglalt táblázat
4.1.
A:2 és A:3 mezőjében a „February 2010” szövegrész helyébe a „2010. február” szöveg,
4.2.
A:4 mezőjében a „May 2010” szövegrész helyébe a „2010. május” szöveg,
4.3.
A:5 mezőjében a „27 May 2016” szövegrész helyébe a „2016. május 27.” szöveg,
4.4.
A:6 mezőjében a „Kiev 2002” szövegrész helyébe a „Kijev, 2002” szöveg,
3.5. pontjában foglalt táblázat B:5 mezőjében a „gépjárműveknél” szövegrész helyébe a „gépkocsiknál”
szöveg,
6.1. pontjában foglalt táblázat A:3 mezőjében a „14 November 2013” szövegrész helyébe a „2013. november 14.”
szöveg,
6.2. pontjában foglalt táblázat A:6 mezőjében az „11 October 2016” szövegrész helyébe a „2016. október 11.”
szöveg,
6.3. pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében a „July 2005” szövegrész helyébe a „2005. július” szöveg,
7.1. pontjában foglalt táblázat B:95 mezőjében a „2200 MHz-ig terjedő” szövegrész helyébe a „2200 MHz-ig”
szöveg, a „földfelszíbi” szövegrész helyébe a „földfelszíni” szöveg

lép.
5. §		
Hatályát veszti az R.
a)
1. § (1) bekezdés b) pontjában a „belföldi” szövegrész,
b)
2. § (1) bekezdés 34. pontja,
c)
9. § (1) bekezdés a) pontjában a „belföldi” szövegrész,
d)
13. § (1) bekezdés 30. pontja,
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e)
f)
g)
h)

2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1750. sora,
3. melléklet 9.7.1. pontjában foglalt táblázat 3. sora,
7. mellékletében foglalt táblázat 18. sora,
8. melléklet
ha)
2.1. pontjában foglalt táblázat 2–4. sora,
hb)
2.3. pontjában foglalt táblázat 24., 31., 48. és 55. sora.

6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
7. §		
Ez a rendelet
a)
a 24,25–27,5 GHz frekvenciasávnak az Unión belül vezeték nélküli széles sávú elektronikus hírközlési
szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára történő harmonizálásáról szóló,
2019. május 14-i (EU) 2019/784 bizottsági végrehajtási határozat 2. cikke kijelölésre vonatkozó
rendelkezésének és
b)
az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára szolgáló rádióspektrum Unión belüli
harmonizációjáról és a 2007/131/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 14-i
(EU) 2019/785 bizottsági végrehajtási határozatnak
való megfelelést szolgálja.
		
		

Dr. Karas Monika s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

1. Az R. 2. melléklet 1.9.3. pontja helyébe a következő pont lép, és a melléklet a következő 1.9.3a. ponttal egészül ki:
„1.9.3. a frekvenciasávok felhasználására vonatkozó olyan nemzeti és európai szabványok, amelyek útmutatást adnak az alkalmazható rádiórendszerek és
rádióberendezések műszaki jellemzőiről és azok határértékeiről;
1.9.3a. ha egy dokumentum több, egymástól eltérő tartalmú változatát is alkalmazni kell, az adott dokumentumra történő hivatkozás tartalmazza a változatot
egyértelműen meghatározó kiegészítő információt, így különösen a kiadás dátumát.”
2. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:1566–C:1571 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(A)

(B)

(C)

(Nemzeti felosztás)
(1566) ÁLLANDÓHELYŰ

(1567) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
(1568)
(1569)

P
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1. melléklet
a …/2019.
… .) NMHH
rendelethez
1. melléklet
a 6/2019.
(XII.(…
23.). NMHH
rendelethez

5.316B
5.317A

(1570)
(1571)

N

10163

10164

3. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1605–1617. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(A)

(B)

(C) (D) (E)

(F)

(Nemzeti felosztás)
1605
1606

880915 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ

1607

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

(Alkalmazás)

(G)
(Frekvenciasávok felhasználási szabályai)
(Dokumentum)

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas
földfelszíni rendszerek a 880915/925960 MHz sávban

P

5.317A

1608
1609

1
1

K GSM
K EC-GSM-IoT

1610
1611

1
1

K IMT
K UMTS

1612
1613
1614
1615
1616

1
1
1
1
1

K
K
K
K
K

1617

1

T 900 MHz-es sávú elektronikus hírközlési szolgáltatások
nyújtására alkalmas egyéb földfelszíni rendszer a
880915/925960 MHz sávban

LTE
LTE-MTC
LTE-eMTC
NB-IoT
WiMAX

87/372/EGK, 2009/114/EK
2009/766/EK, 2011/251/EU, (EU) 2018/637
ECC/DEC/(06)13 (2018. március 2.)
ECC/DEC/(12)01

ERC/DEC/(94)01, ERC/DEC/(97)02
MSZ EN 301 502, MSZ EN 301 511
MSZ EN 301 908-18, MSZ EN 303 609

(H)
(További szabály)
3. melléklet 3.4. pont
3. melléklet 3.6. pont
3. melléklet 3.13. pont
4. melléklet
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési
kötelezettség alól mentesítve.
A GSM-R és a 880915/925960 MHz sávban működő
hálózatok üzemeltetőit az ECC 162. Jelentés alapján
kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli
állomásaik telepítése előtt. Amennyiben valamelyik
hálózat üzemeltetője később válik ismertté, az
egyeztetést utólag el kell végezni, és az állomások
jellemzőit a megkötött megállapodásnak megfelelően
módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve
elkerülése érdekében mindkét félnek kölcsönösen
meg kell tennie a szükséges intézkedéseket.
5. melléklet

MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11
MSZ EN 301 908-18
MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-13
MSZ EN 301 908-14, MSZ EN 301 908-15
MSZ EN 301 908-18
MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-21
MSZ EN 301 908-22
87/372/EGK, 2009/114/EK
2009/766/EK, 2011/251/EU, (EU) 2018/637
ECC/DEC/(06)13 (2019. március 8.)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 215. szám

(A)

(B)

(C) (D) (E)

(F)

(Nemzeti felosztás)
1638
1639

925960 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ

1640

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

(G)
(Frekvenciasávok felhasználási szabályai)
(Dokumentum)

(Alkalmazás)

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas
földfelszíni rendszerek a 880915/925960 MHz sávban

P

5.317A

1641
1642

1
1

K GSM
K EC-GSM-IoT

1643
1644

1
1

K IMT
K UMTS

1645
1646
1647
1648
1649

1
1
1
1
1

K
K
K
K
K

1650

1

T 900 MHz-es sávú elektronikus hírközlési szolgáltatások
nyújtására alkalmas egyéb földfelszíni rendszer a
880915/925960 MHz sávban

87/372/EGK, 2009/114/EK
2009/766/EK, 2011/251/EU, (EU) 2018/637
ECC/DEC/(06)13 (2018. március 2.)
ECC/DEC/(12)01

ERC/DEC/(94)01, ERC/DEC/(97)02
MSZ EN 301 502, MSZ EN 301 511
MSZ EN 301 908-18, MSZ EN 303 609

(H)
(További szabály)
3. melléklet 3.4. pont
3. melléklet 3.6. pont
3. melléklet 3.13. pont
4. melléklet
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési
kötelezettség alól mentesítve.
A GSM-R és a 880915/925960 MHz sávban működő
hálózatok üzemeltetőit az ECC 162. Jelentés alapján
kölcsönös egyeztetési kötelezettség terheli
állomásaik telepítése előtt. Amennyiben valamelyik
hálózat üzemeltetője később válik ismertté, az
egyeztetést utólag el kell végezni, és az állomások
jellemzőit a megkötött megállapodásnak megfelelően
módosítani kell. A zavarás csökkentése, illetve
elkerülése érdekében mindkét félnek kölcsönösen
meg kell tennie a szükséges intézkedéseket.
5. melléklet
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4. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1638–1650. sora helyébe a következő sorok lépnek:

MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11
MSZ EN 301 908-18
MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-13
MSZ EN 301 908-14, MSZ EN 301 908-15
MSZ EN 301 908-18

LTE
LTE-MTC
LTE-eMTC
NB-IoT
WiMAX

MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-21
MSZ EN 301 908-22
87/372/EGK, 2009/114/EK
2009/766/EK, 2011/251/EU, (EU) 2018/637
ECC/DEC/(06)13 (2019. március 8.)

5. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:1736–C:1739 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(A)

(B)

(C)

(1736) ÁLLANDÓHELYŰ

5.338A

P

(1737) MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
(1738)
(1739)

5.338A
5.341A

(Nemzeti felosztás)

10165
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6. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1743–1749. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(A)

(B)

(C) (D) (E)

(F)

(Nemzeti felosztás)
1743
1744

(Alkalmazás)

14521492 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

P

1745
1746
1747

5.341

1748
1749

P
PN

(G)
(Frekvenciasávok felhasználási szabályai)
(Dokumentum)

1

K Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas
földfelszíni rendszerek

1
1

K IMT
K LTE

1

K Földön kívüli forrásból származó szándékos adások
passzív kutatása
SRD
K Rádiómeghatározó alkalmazások

3

(EU) 2015/750, (EU) 2018/661
ECC/DEC/(13)03
CEPT 54. Jelentés

(H)
(További szabály)
3. melléklet 3.7. pont
3. melléklet 3.13. pont
4. melléklet
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési
kötelezettség alól mentesítve.

MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-13
MSZ EN 301 908-14, MSZ EN 301 908-15
MSZ EN 301 908-18
3. melléklet 9.1. pont
3. melléklet 9.7.2. pont

7. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1857–1869. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(A)

(B)

(C) (D) (E)

(F)

(Nemzeti felosztás)
1857
1858

17101785 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ

1859

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

(Alkalmazás)
5.149

(G)
(Frekvenciasávok felhasználási szabályai)
(Dokumentum)

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas
földfelszíni rendszerek az 17101785/18051880 MHz
sávban

P

5.149
5.384A
1
1

K GSM
K EC-GSM-IoT

1862
1863

1
1

K IMT
K UMTS

1864
1865
1866
1867
1868

1
1
1
1
1

K
K
K
K
K

1869

1

T 1800 MHz-es sávú elektronikus hírközlési szolgáltatások
nyújtására alkalmas egyéb földfelszíni rendszer az
17101785/18051880 MHz sávban

LTE
LTE-MTC
LTE-eMTC
NB-IoT
WiMAX

ERC/DEC/(95)03
MSZ EN 301 502, MSZ EN 301 511
MSZ EN 301 908-18, MSZ EN 303 609

(További szabály)
3. melléklet 3.6. pont
3. melléklet 3.8. pont
3. melléklet 3.13. pont
4. melléklet
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési
kötelezettség alól mentesítve.
5. melléklet

MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11
MSZ EN 301 908-18
MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-13
MSZ EN 301 908-14, MSZ EN 301 908-15
MSZ EN 301 908-18
MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-21
MSZ EN 301 908-22
2009/766/EK, 2011/251/EU, (EU) 2018/637
ECC/DEC/(06)13 (2019. március 8.)
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1860
1861

2009/766/EK, 2011/251/EU, (EU) 2018/637
ECC/DEC/(06)13 (2018. március 2.)
ECC/DEC/(12)01

(H)

(A)

(B)

(C) (D) (E)

(F)

(Nemzeti felosztás)
1884
1885

18051880 MHz
ÁLLANDÓHELYŰ

1886

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

(G)
(Frekvenciasávok felhasználási szabályai)
(Dokumentum)

(Alkalmazás)

Elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas
földfelszíni rendszerek az 17101785/18051880 MHz
sávban

P
5.384A

1887
1888

1
1

K GSM
K EC-GSM-IoT

1889
1890

1
1

K IMT
K UMTS

1891
1892
1893
1894
1895

1
1
1
1
1

K
K
K
K
K

1896

1

T 1800 MHz-es sávú elektronikus hírközlési szolgáltatások
nyújtására alkalmas egyéb földfelszíni rendszer az
17101785/18051880 MHz sávban

2009/766/EK, 2011/251/EU, (EU) 2018/637
ECC/DEC/(06)13 (2018. március 2.)
ECC/DEC/(12)01

ERC/DEC/(95)03
MSZ EN 301 502, MSZ EN 301 511
MSZ EN 301 908-18, MSZ EN 303 609
MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-2
MSZ EN 301 908-3, MSZ EN 301 908-11
MSZ EN 301 908-18
MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-13
MSZ EN 301 908-14, MSZ EN 301 908-15
MSZ EN 301 908-18

LTE
LTE-MTC
LTE-eMTC
NB-IoT
WiMAX

(H)
(További szabály)
3. melléklet 3.6. pont
3. melléklet 3.8. pont
3. melléklet 3.13. pont
4. melléklet
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési
kötelezettség alól mentesítve.
5. melléklet
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8. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1884–1896. sora helyébe a következő sorok lépnek:

MSZ EN 301 908-1, MSZ EN 301 908-21
MSZ EN 301 908-22
2009/766/EK, 2011/251/EU, (EU) 2018/637
ECC/DEC/(06)13 (2019. március 8.)

9. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat H:1935–H:1937 mezője helyébe a következő mező lép:
(H)
(További szabály)
(1935) Frekvenciahasználati jog kiterjesztett spektrumú
rendszerek részére is szerezhető.
(1936)
(1937)

10. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat H:2122–H:2124 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(H)
(További szabály)
(2122) 3. melléklet 6.1. pont
A sávban elektronikus hírközlési szolgáltatás is
nyújtható.
(2123)
(2124) Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
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11. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat H:2140–H:2142 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(H)
(További szabály)
(2140) 3. melléklet 6.1. pont
A sávban elektronikus hírközlési szolgáltatás is
nyújtható.
(2141)
(2142) Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.

12. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:2614–C:2625 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(A)

(B)

(C)

5.484A
5.496

P

(Nemzeti felosztás)
(2614) MŰHOLDAS ÁLLANDÓHELYŰ
(űrFöld irány)
(2615)
(2616)
(2617)
(2618)
(2619)
(2620)
(2621)
(2622)
(2623)

P

(2624)

P

(2625)

13. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:2942 mezője helyébe a következő mező lép:
(G)
(Dokumentum)
(2942) (EU) 2019/784
ECC/DEC/(18)06

14. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:2944 mezője helyébe a következő mező lép:
(G)
(Dokumentum)
(2944) (EU) 2019/784
ECC/DEC/(18)06

15. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:2952 mezője helyébe a következő mező lép:
(G)
(Dokumentum)
(2952) (EU) 2019/784
ECC/DEC/(18)06

16. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:2954 mezője helyébe a következő mező lép:
(G)
(Dokumentum)
(2954) (EU) 2019/784
ECC/DEC/(18)06

17. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:2962–G:2963 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(G)
(Dokumentum)
(2962) (EU) 2019/784
ECC/DEC/(18)06
(2963) (EU) 2019/784
ECC/DEC/(18)06

18. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:2973–G:2974 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(G)
(Dokumentum)
(2973) (EU) 2019/784
ECC/DEC/(18)06
(2974) (EU) 2019/784
ECC/DEC/(18)06

ECC/DEC/(18)06

17. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:2962–G:2963 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(G)
(Dokumentum)
(2962) (EU) 2019/784
ECC/DEC/(18)06
(2963) (EU) 2019/784
ECC/DEC/(18)06

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 215. szám

10169

18. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:2973–G:2974 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(G)
(Dokumentum)
(2973) (EU) 2019/784
ECC/DEC/(18)06
(2974) (EU) 2019/784
ECC/DEC/(18)06

19. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:2982–H:2987 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(G)
(Dokumentum)
(2982) (EU) 2019/784
ECC/DEC/(18)06
(2983)
(2984)

(H)
(További szabály)

3. melléklet 2.5. pont
Frekvenciahasználati jog a polgári és a nem polgári
frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása
után szerezhető, figyelemmel az (EU) 2019/784
bizottsági végrehajtási határozatban foglaltakra.

(2985) (EU) 2019/784
ECC/DEC/(18)06
(2986)

Frekvenciahasználati jog a polgári és a nem polgári
frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása
után szerezhető, figyelemmel az (EU) 2019/784
bizottsági végrehajtási határozatban foglaltakra.

(2987)

20. Az R. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat G:2994–H:2999 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(G)
(Dokumentum)
(2994) (EU) 2019/784
ECC/DEC/(18)06
(2995)
(2996)

(2997) (EU) 2019/784
ECC/DEC/(18)06
(2998)

(2999)

(H)
(További szabály)

3. melléklet 2.5. pont
Frekvenciahasználati jog a polgári és a nem polgári
frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása
után szerezhető, figyelemmel az (EU) 2019/784
bizottsági végrehajtási határozatban foglaltakra.
Frekvenciahasználati jog a polgári és a nem polgári
frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása
után szerezhető, figyelemmel az (EU) 2019/784
bizottsági végrehajtási határozatban foglaltakra.

2. melléklet a …/2019. (… . … .) NMHH rendelethez
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2. melléklet a 6/2019. (XII. 23.) NMHH rendelethez

1. Az R. 3. melléklete a következő 1.10a. ponttal egészül ki:
„1.10a.
Ha egy dokumentum több, egymástól eltérő tartalmú változatát is alkalmazni kell, az adott dokumentumra történő hivatkozás tartalmazza a változatot
egyértelműen meghatározó kiegészítő információt, így különösen a kiadás dátumát.”
2. Az R. 3. melléklete a következő 2.11.3. ponttal egészül ki, és a melléklet 2.11.4. pontja helyébe a következő pont lép:
„2.11.3.

Egy felhasználói blokk egész számú alapblokkból állhat.

2.11.4.

A frekvenciahasználati jog szerzésének és a sávhasználat feltételei:

1
2
3
4

A

B

Feltétel tárgya

Előírás
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, elektronikus hírközlési üzemvitel
versenyeztetési eljárás
egy frekvenciahasználati jogosult a frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedésén belül legfeljebb hat alapblokk
frekvenciahasználati jogosultságával, jogával rendelkezhet;
egy vállalkozáscsoportba tartozó frekvenciahasználati jogosultak a frekvenciahasználati jogosultság területi
kiterjedésén belül együttesen legfeljebb hat alapblokk frekvenciahasználati jogosultságával, jogával rendelkezhetnek
ha versenyeztetési eljárás lezárultát követően valamely frekvenciahasználati jogosult vagy egy vállalkozáscsoportba
tartozó frekvenciahasználati jogosultak a frekvenciatartomány-mennyiség maximumát túllépik, a túllépéstől számított
1 éven belül kötelesek a rendelkezésükre álló frekvenciatartomány-mennyiséget legalább a frekvenciatartománymennyiség maximumának értékéig csökkenteni
legalább 9, legfeljebb 20 év, a tényleges időtartamot a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja, valamint a
versenyeztetési eljárást lezáró határozat vagy hatósági szerződés határozza meg
a frekvenciahasználati jogosultság versenyeztetési eljárás eredményeként történő megszerzése esetén országos,
átruházás útján történő megszerzése esetén országosnál kisebb földrajzi egység is megengedett
blokkgazdálkodás
a frekvenciahasználati jogosultság, jog részben és egészben is átruházható, haszonbérbe adható; frekvencia
vonatkozásában történő részbeni átruházás, haszonbérlet alapblokkonként történhet

Felhasználás célja
Frekvenciaelosztás módja
Frekvenciatartomány-mennyiség maximuma

5

6

Frekvenciahasználati jog időtartama

7

Frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése

8
9

Gazdálkodás módja
Másodlagos kereskedelem

”
3. Az R. 3. melléklete a következő 3.3.3. ponttal egészül ki:
„3.3.3.

Egy felhasználói blokk egész számú alapblokkból állhat.”
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 215. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 215. szám

Az R. 3.6–8.
melléklet
3.3.4. pontjában
foglalt
táblázat
6–8. sora helyébe a következő sorok lépnek:
et 3.3.4. pontjában foglalt4.táblázat
sora helyébe
a következő
sorok
lépnek:
(A)
(Feltétel tárgya)

(A)
(Feltétel tárgya)

(B)
(Előírás)

(B)
(Előírás)

6 Frekvenciahasználati
jogosultság területi
kiterjedése
a frekvenciahasználati
jogosultság
versenyeztetési
eljárás
eredményeként történő megszerzése esetén országos,
álati jogosultság területi kiterjedése
a frekvenciahasználati
jogosultság
versenyeztetési
eljárás eredményeként
történő megszerzése
esetén
országos,
átruházás kisebb
útján történő
megszerzése
esetén országosnál kisebb földrajzi egység is megengedett
átruházás útján történő megszerzése esetén országosnál
földrajzi
egység is megengedett
7 Gazdálkodás
módja
blokkgazdálkodás
dja
blokkgazdálkodás
8 Másodlagosa kereskedelem
jogosultság,
jog részben
és egészben
skedelem
frekvenciahasználati jogosultság, jog részben aésfrekvenciahasználati
egészben is átruházható,
haszonbérbe
adható;
frekvenciais átruházható, haszonbérbe adható; frekvencia
vonatkozásában
történő részbeni átruházás alapblokkonként történhet
vonatkozásában történő részbeni átruházás alapblokkonként
történhet

Az R. 3. melléklet
et 3.4.2. pontja helyébe a5.következő
pont lép:3.4.2. pontja helyébe a következő pont lép:

Az alsó
és a felső blokksáv FDD alapblokkokra osztása:
s a felső blokksáv FDD„3.4.2.
alapblokkokra
osztása:
1
2
3
4
5
6
7
8

A
Alapblokk
1
2
3
4
5
6
7

B
1 [MHz]
Alsó blokksáv
2
880,1–884,9
3
884,9–889,9
4
889,9–894,9
5
894,9–899,9
6
899,9–904,9
7
904,9–909,9
8
909,9–914,9

A
B
C
Alapblokk
Alsó blokksáv [MHz]
Felső blokksáv [MHz]
1 925,1–929,9
880,1–884,9
2 929,9–934,9
884,9–889,9
3 934,9–939,9
889,9–894,9
4 939,9–944,9
894,9–899,9
5 944,9–949,9
899,9–904,9
6 949,9–954,9
904,9–909,9
7 954,9–959,9
909,9–914,9

C
Felső blokksáv [MHz]
925,1–929,9
929,9–934,9
934,9–939,9
939,9–944,9
944,9–949,9
949,9–954,9
954,9–959,9

”

”
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6. Az R. 3. melléklet 3.4.4. és 3.4.5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„3.4.4.

A frekvenciahasználati jog szerzésének és a sávhasználat feltételei:
A
Feltétel tárgya

1
2
3
4

Felhasználás célja
Frekvenciaelosztás módja
Megszerezhető frekvenciatartomány mennyisége

5

Frekvenciahasználati jog időtartama

6

7

Frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése

8
9

Gazdálkodás módja
Másodlagos kereskedelem

10

Sávátrendezés

B
Előírás
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása
versenyeztetési eljárás
a versenyeztetési eljárásban részt vevő által megszerezhető alapblokkok mennyiségét, a felhasználói blokkok
nagyságát és a felhasználói blokkon belüli frekvenciahasználatot a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja
határozza meg
legalább 9, legfeljebb 20 év, a tényleges időtartamot a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja, valamint a
versenyeztetési eljárást lezáró határozat vagy hatósági szerződés határozza meg
2020. január 1. után indított versenyeztetési eljárás esetén 15 év, amely egy alkalommal 5 évvel meghosszabbítható; a
meghosszabbítás részletes szabályait, feltételeit a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja, valamint a
versenyeztetési eljárást lezáró határozat vagy hatósági szerződés határozza meg
kizárólag az Eht.-ban és a frekvenciagazdálkodásra és rádióspektrum-politikára vonatkozó európai uniós jogi
aktusokban meghatározottak szerint, az ott foglalt feltételek fennállása esetén hosszabbítható meg
e szabályok annyiban érvényesülnek a koncesszión alapuló hatósági szerződésben foglalt rendelkezések
vonatkozásában, hogy azokat az Eht.-ban és a fenti jogi aktusokban foglaltakkal összhangban kell alkalmazni
a frekvenciahasználati jogosultság versenyeztetési eljárás eredményeként történő – beleértve a koncessziós
pályázaton történt – megszerzése esetén országos, átruházás útján történő megszerzése esetén országosnál
kisebb földrajzi egység is megengedett
blokkgazdálkodás
a frekvenciahasználati jogosultság, jog minden területi és időbeli korlát nélkül, részben vagy egészben, azaz a
frekvenciasáv legkisebb egységére, mennyiségére vonatkozó korlátozás nélkül átruházható, haszonbérbe adható
megengedett
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1
2
3
4

5
6

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Frekvenciagazdálkodási követelmények:
Általános frekvenciagazdálkodási követelmények:

A
Követelmény tárgya
Végfelhasználói állomás, átjátszóállomás felmenő irányú
összeköttetésének frekvenciasávja
MFCN-állomás lemenő irányú összeköttetésének
frekvenciasávja
A mozgóállomási és a helyhez kötött állomási
csatornaközép-frekvenciák közötti összefüggés

Duplex távolság
Hozzáférés módja

3.4.5.2.
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3.4.5.
3.4.5.1.

B
Előírás
880,1–914,9 MHz
925,1–959,9 MHz
Fb(a) = Fm(a) + D [MHz],
Fb(v) = Fm(v) – D [MHz],
ahol
Fb(a) helyhez kötött állomási adási frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],
Fb(v) helyhez kötött állomási vételi frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],
Fm(a) mozgóállomási adási frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],
Fm(v) mozgóállomási vételi frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],
D duplex távolság
45 MHz
kizárólag FDD

Egyes alkalmazásokra vonatkozó speciális frekvenciagazdálkodási követelmények:

A
Követelmény tárgya
Névleges csatornaosztás

IoT rendszerek alkalmazási módja

B
Előírás
GSM, EC-GSM-IoT: 200 kHz
UMTS, WiMAX: 5 MHz
LTE: 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz
LTE-MTC, NB-IoT: 180 kHz
LTE-eMTC: minimum 180 kHz, maximum 1080 kHz
a csatornaközép-frekvenciák a vonatkozó szabványok szerint megengedett helyek bármelyikére megválaszthatók, de
a felhasználói blokkok széleinek közelében úgy kell a csatornákat elhelyezni, hogy egy adott csatornaközépfrekvenciához tartozó csatorna még a választott technológia névleges csatornaosztásával és a 3.6. pontban előírt
csatornaszélek közötti elválasztással, valamint – 2013. január 1. után indított versenyeztetési eljárás során szerzett
frekvenciahasználati jogosultság esetén – a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában meghatározott,
felhasználói blokkon belüli frekvenciahasználati előírások mellett is teljes egészében beleessen a
frekvenciahasználati jogosult felhasználói blokkjába, hacsak másként nem állapodnak meg a frekvenciában
szomszédos felhasználói blokkokat használó frekvenciahasználati jogosultak;
a megállapodás nem terjedhet ki a védősávok használatára
EC-GSM-IoT: csatornán belüli, önálló
LTE-MTC, LTE-eMTC: csatornán belüli
NB-IoT: csatornán belüli, védősávi, önálló

”
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7. Az R. 3. melléklete a következő 3.7.3. ponttal egészül ki:
„3.7.3.

Egy felhasználói blokk egész számú alapblokkból állhat.”

8. Az R. 3. melléklet 3.7.4. pontjában foglalt táblázat 5–8. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(A)
(Feltétel tárgya)
5

Frekvenciahasználati jog időtartama

6

Frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése

7
8

Gazdálkodás módja
Másodlagos kereskedelem

(B)
(Előírás)
15 év, amely egy alkalommal 5 évvel meghosszabbítható; a meghosszabbítás részletes szabályait, feltételeit a
versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja, valamint a versenyeztetési eljárást lezáró határozat vagy hatósági
szerződés határozza meg
a frekvenciahasználati jogosultság versenyeztetési eljárás eredményeként történő megszerzése esetén országos,
átruházás útján történő megszerzése esetén kisebb földrajzi egység is megengedett
blokkgazdálkodás
a frekvenciahasználati jogosultság, jog részben és egészben is átruházható, haszonbérbe adható; frekvencia
vonatkozásában történő részbeni átruházás alapblokkonként történhet
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A frekvenciahasználati jog szerzésének és a sávhasználat feltételei:
A
Feltétel tárgya

1
2
3
4

Felhasználás célja
Frekvenciaelosztás módja
Megszerezhető frekvenciatartomány mennyisége

5

Frekvenciahasználati jog időtartama

6

7

Frekvenciahasználati jogosultság területi kiterjedése

8
9

Gazdálkodás módja
Másodlagos kereskedelem

10

Sávátrendezés

B
Előírás
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása
versenyeztetési eljárás
a versenyeztetési eljárásban részt vevő által megszerezhető alapblokkok mennyiségét, a felhasználói blokkok
nagyságát és a felhasználói blokkon belüli frekvenciahasználatot a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja
határozza meg
legalább 9, legfeljebb 20 év, a tényleges időtartamot a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja, valamint a
versenyeztetési eljárást lezáró határozat vagy hatósági szerződés határozza meg
2020. január 1. után indított versenyeztetési eljárás esetén 15 év, amely egy alkalommal 5 évvel meghosszabbítható; a
meghosszabbítás részletes szabályait, feltételeit a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja, valamint a
versenyeztetési eljárást lezáró határozat vagy hatósági szerződés határozza meg
kizárólag az Eht.-ban és a frekvenciagazdálkodásra és rádióspektrum-politikára vonatkozó európai uniós jogi
aktusokban meghatározottak szerint, az ott foglalt feltételek fennállása esetén hosszabbítható meg
e szabályok annyiban érvényesülnek a koncesszión alapuló hatósági szerződésben foglalt rendelkezések
vonatkozásában, hogy azokat az Eht.-ban és a fenti jogi aktusokban foglaltakkal összhangban kell alkalmazni
a frekvenciahasználati jogosultság versenyeztetési eljárás eredményeként történő – beleértve a koncessziós
pályázaton történt – megszerzése esetén országos, átruházás útján történő megszerzése esetén kisebb földrajzi
egység is megengedett
blokkgazdálkodás
a frekvenciahasználati jogosultság, jog minden területi és időbeli korlát nélkül, részben vagy egészben, azaz a
frekvenciasáv legkisebb egységére, mennyiségére vonatkozó korlátozás nélkül átruházható, haszonbérbe adható
megengedett
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9. Az R. 3. melléklet 3.8.4. és 3.8.5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„3.8.4.

10175

1
2
3
4

5
6

1
2
3
4
5
6
7

Duplex távolság
Hozzáférés módja

B
Előírás
1710–1785 MHz
1805–1880 MHz
Fb(a) = Fm(a) + D [MHz],
Fb(v) = Fm(v) – D [MHz],
ahol
Fb(a) helyhez kötött állomási adási frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],
Fb(v) helyhez kötött állomási vételi frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],
Fm(a) mozgóállomási adási frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],
Fm(v) mozgóállomási vételi frekvencia/csatornaközép-frekvencia [MHz],
D
duplex távolság
95 MHz
kizárólag FDD

Egyes alkalmazásokra vonatkozó speciális frekvenciagazdálkodási követelmények:

A
Követelmény tárgya
Névleges csatornaosztás

IoT rendszerek alkalmazási módja

B
Előírás
GSM, EC-GSM-IoT: 200 kHz
UMTS, WiMAX: 5 MHz
LTE: 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz
LTE-MTC, NB-IoT: 180 kHz
LTE-eMTC: minimum 180 kHz, maximum 1080 kHz
a csatornaközép-frekvenciák a vonatkozó szabványok szerint megengedett helyek bármelyikére megválaszthatók, de
a felhasználói blokkok széleinek közelében úgy kell a csatornákat elhelyezni, hogy egy adott csatornaközépfrekvenciához tartozó csatorna még a választott technológia névleges csatornaosztásával és a 3.6. pontban előírt
csatornaszélek közötti elválasztással, valamint – 2013. január 1. után indított versenyeztetési eljárás során szerzett
frekvenciahasználati jogosultság esetén – a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációjában meghatározott,
felhasználói blokkon belüli frekvenciahasználati előírások mellett is teljes egészében beleessen a
frekvenciahasználati jogosult felhasználói blokkjába, hacsak másként nem állapodnak meg a frekvenciában
szomszédos felhasználói blokkokat használó frekvenciahasználati jogosultak
EC-GSM-IoT: csatornán belüli, önálló
LTE-MTC, LTE-eMTC: csatornán belüli
NB-IoT: csatornán belüli, védősávi, önálló

”
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8
9
10

Frekvenciagazdálkodási követelmények:
Általános frekvenciagazdálkodási követelmények:

A
Követelmény tárgya
Végfelhasználói állomás, átjátszóállomás felmenő irányú
összeköttetésének frekvenciasávja
MFCN-állomás lemenő irányú összeköttetésének
frekvenciasávja
A mozgóállomási és a helyhez kötött állomási
csatornaközép-frekvenciák közötti összefüggés

3.8.5.2.

10176

3.8.5.
3.8.5.1.

(A)
(Frekvenciasáv)
2

2200–8000 MHz

(B)
(Alkalmazás)
Anyagérzékelő eszközök

(C)
(Dokumentum)

(D)
(Műszaki követelmény)

(E)
(További követelmény)
A frekvenciafelhasználási feltételek
azonosak a 10.2.6. pontban az
UWB alkalmazásokra
meghatározottakkal.

11. Az R. 3. melléklet 10.1.5. pontja helyébe a következő pont lép:
„10.1.5.
A 10. pont alkalmazásában:
10.1.5.1. csúcsteljesítmény: a legmagasabb átlagos kisugárzott teljesítmény frekvenciája körüli 50 MHz-es sávszélességen belül előforduló, EIRP-ben kifejezett
teljesítmény, amelyet a meghatározott mérési feltételek mellett a legmagasabb teljesítményszint irányába sugároznak;
10.1.5.2. maximális átlagos spektrális teljesítménysűrűség: adott frekvencia, mint sávközép körüli egységnyi sávszélességre jutó átlagos, az adott frekvencián
vizsgált rádiós eszköz EIRP-jében kifejezett teljesítmény, amelyet a meghatározott mérési feltételek mellett a legmagasabb teljesítményszint irányába sugároznak;
10.1.5.3. teljes spektrális teljesítménysűrűség: az átlagos spektrális teljesítménysűrűség értékek átlaga, amelyeket a mérési elrendezés körül legalább 15 fokos
felbontással mértek.”
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10. Az R. 3. melléklet 9.7.1. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:

12. Az R. 3. melléklete a következő 10.1.6a. ponttal egészül ki:
„10.1.6a. A harmonizált frekvenciahasználatú UWB alkalmazások táblázatainak E oszlopában, ahol az „A megjelölt zavarcsökkentő technikák helyett alternatív
zavarcsökkentő technikák is alkalmazhatók.” mondat szerepel, az alatt olyan zavarcsökkentő technikák alkalmazhatósága is értendő, amelyek a rádióberendezésekről
szóló NMHH rendelet vonatkozó alapkövetelményeinek való megfelelés és a 10.2. pontban foglalt műszaki követelmények tiszteletben tartása érdekében a
megjelöltekkel legalább egyenértékű teljesítményt és spektrumvédelmi szintet biztosítanak.”
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13. Az R. 3. melléklet 10.2. pontja helyébe a következő pont lép:
„10.2.
Harmonizált frekvenciahasználatú UWB alkalmazások
10.2.1.
Általános követelmények
Az UWB technológiát használó berendezéseknek beltéri használatúaknak kell lenniük vagy kültéri használat esetén nem rögzíthetők helyhez kötött telepítésű
berendezéshez, helyhez kötött infrastruktúrához, rögzített kültéri antennához.
10.2.2.

1

Általános UWB alkalmazás
A

B

Frekvenciatartomány

Dokumentum

f ≤ 1,6 GHz
1,6 < f ≤ 2,7 GHz
2,7 < f ≤ 3,1 GHz
3,1 < f ≤ 3,4 GHz

7
8

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

9
10

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

11
12
13
14

4,8 < f ≤ 6 GHz
6 < f ≤ 8,5 GHz
8,5 < f ≤ 9 GHz

15
16

9 < f ≤ 10,6 GHz
f > 10,6 GHz

(EU) 2019/785
ECC/DEC/(06)04
MSZ EN 302 065-1

D
Maximális
csúcsteljesítmény (EIRP)
(50 MHz-re
vonatkoztatva)
[dBm]
–50
–45
–36
–36
0
(LDC vagy DAA
alkalmazása esetén)
–40
0
(LDC vagy DAA
alkalmazása esetén)
–30
0
(LDC vagy DAA
alkalmazása esetén)
–30
0
–25
0
(DAA alkalmazása esetén)
–25
–45

E
További követelmény
Az LDC zavarcsökkentő technikát és annak
határértékeit az MSZ EN 302 065-1 szabvány
4.5.3.1., 4.5.3.2. és 4.5.3.3. pontja határozza meg.
A DAA zavarcsökkentő technikát és annak
határértékeit az MSZ EN 302 065-1 szabvány
4.5.1.1., 4.5.1.2. és 4.5.1.3. pontja határozza meg.
A megjelölt zavarcsökkentő technikák helyett
alternatív zavarcsökkentő technikák is
alkalmazhatók.
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2
3
4
5
6

C
Maximális átlagos
spektrális
teljesítménysűrűség
(EIRP)
[dBm/MHz]
–90
–85
–70
–70
–41,3
(LDC vagy DAA
alkalmazása esetén)
–80
–41,3
(LDC vagy DAA
alkalmazása esetén)
–70
–41,3
(LDC vagy DAA
alkalmazása esetén)
–70
–41,3
–65
–41,3
(DAA alkalmazása esetén)
–65
–85

1

LT1
A

B

Frekvenciatartomány

Dokumentum

2
3
4
5
6
7
8
9

f ≤ 1,6 GHz
1,6 < f ≤ 2,7 GHz
2,7 < f ≤ 3,4 GHz
3,4 < f ≤ 3,8 GHz
3,8 < f ≤ 6 GHz
6 < f ≤ 8,5 GHz
8,5 < f ≤ 9 GHz

10
11

9 < f ≤ 10,6 GHz
f > 10,6 GHz

(EU) 2019/785
MSZ EN 302 065-2

C
Maximális átlagos
spektrális
teljesítménysűrűség
(EIRP)
[dBm/MHz]
–90
–85
–70
–80
–70
–41,3
–65
–41,3
(DAA alkalmazása esetén)
–65
–85

D
Maximális
csúcsteljesítmény (EIRP)
(50 MHz-re
vonatkoztatva)
[dBm]
–50
–45
–36
–40
–30
0
–25
0
(DAA alkalmazása esetén)
–25
–45

E
További követelmény
A DAA zavarcsökkentő technikát és annak
határértékeit az MSZ EN 302 065-2 szabvány
4.5.1.1., 4.5.1.2. és 4.5.1.3. pontja határozza meg.
A megjelölt zavarcsökkentő technikák helyett
alternatív zavarcsökkentő technikák is
alkalmazhatók.
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10.2.3.

10179

1

10180

10.2.4.

Gépkocsikba és vasúti járművekbe szerelt UWB alkalmazás
A

B

Frekvenciatartomány

Dokumentum

2
3
4
5
6

f ≤ 1,6 GHz
1,6 < f ≤ 2,7 GHz
2,7< f ≤ 3,1 GHz
3,1 < f ≤ 3,4 GHz

7
8

3,4 < f ≤ 3,8 GHz

9
10

3,8 < f ≤ 4,2 GHz

11

4,2 < f ≤ 4,8 GHz

14

4,8 < f ≤ 6 GHz

D
Maximális
csúcsteljesítmény (EIRP)
(50 MHz-re
vonatkoztatva)
[dBm]
–50
–45
–36
–36
0
(LDC + k.h. vagy
TPC + DAA + k.h.
alkalmazása esetén)
–40
0
(LDC + k.h. vagy
TPC + DAA + k.h.
alkalmazása esetén)
–30
0
(LDC + k.h. vagy
TPC + DAA + k.h.
alkalmazása esetén)
0
(járműhozzáférési
rendszerekre „triggerel,
mielőtt ad” + LDC ≤
0,5% / 1 h
alkalmazása esetén)
–30
0
(LDC + k.h. vagy
TPC + DAA + k.h.
alkalmazása esetén)
–30

E
További követelmény
A k.h. kiegészítő zavarcsökkentő technikát az MSZ
EN 302 065-3 szabvány 4.3.4.1., 4.3.4.2. és
4.3.4.3. pontja határozza meg.
A k.h-val megjelölt sorokban az alkalmazandó
határérték: max. –53,3 dBm/MHz.
Az LDC zavarcsökkentő technikát és annak
határértékeit az MSZ EN 302 065-3 szabvány
4.5.3.1., 4.5.3.2. és 4.5.3.3. pontja határozza meg.
A DAA zavarcsökkentő technikát és annak
határértékeit az MSZ EN 302 065-3 szabvány
4.5.1.1., 4.5.1.2. és 4.5.1.3. pontja határozza meg.
A TPC zavarcsökkentő technikát és annak
határértékeit az MSZ EN 302 065-3 szabvány
4.7.1.1., 4.7.1.2. és 4.7.1.3. pontja határozza meg.
A megjelölt zavarcsökkentő technikák helyett
alternatív zavarcsökkentő technikák is
alkalmazhatók.
Járműhozzáférési rendszerek esetében kötelező a
„triggerel, mielőtt ad” zavarcsökkentő technika
alkalmazása, melynek esetén az UWB-adás csak
szükség esetén indul el, konkrétan akkor, ha a
rendszer UWB-eszközöknek a közelben való
jelenlétét jelzi. A kommunikációt a felhasználó vagy
a jármű indítja el.
A „triggerel, mielőtt ad” zavarcsökkentő
technikáknak a rádióberendezésekről szóló NMHH
rendelet alapvető követelményeinek való
megfeleléshez elegendő teljesítményszintet kell
biztosítaniuk. Amennyiben a vonatkozó technikákat
olyan harmonizált szabványok vagy azok részei
írják le, amelyek hivatkozásait a 2014/53/EU
irányelv értelmében közzétették az Európai Unió
Hivatalos Lapjában, biztosítani kell az e
technikákkal legalább egyenértékű teljesítményt és
a táblázatban foglalt műszaki követelmények
tiszteletben tartását.
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12
13

(EU) 2019/785
ECC/DEC/(06)04
MSZ EN 302 065-3

C
Maximális átlagos
spektrális
teljesítménysűrűség
(EIRP)
[dBm/MHz]
–90
–85
–70
–70
–41,3
(LDC + k.h. vagy
TPC + DAA + k.h.
alkalmazása esetén)
–80
–41,3
(LDC + k.h. vagy
TPC + DAA + k.h.
alkalmazása esetén)
–70
–41,3
(LDC + k.h. vagy
TPC + DAA + k.h.
alkalmazása esetén)
–41,3
(járműhozzáférési
rendszerekre „triggerel,
mielőtt ad” + LDC ≤
0,5% / 1 h
alkalmazása esetén)
–70
–41,3
(LDC + k.h. vagy
TPC + DAA + k.h.
alkalmazása esetén)
–70

15
16

B

Frekvenciatartomány

Dokumentum

6 < f ≤ 8,5 GHz

17

18
19

8,5 < f ≤ 9 GHz

20
21

9 < f ≤ 10,6 GHz
f > 10,6 GHz

C
Maximális átlagos
spektrális
teljesítménysűrűség
(EIRP)
[dBm/MHz]
–53,3
–41,3
(LDC + k.h. vagy
TPC + k.h.
alkalmazása esetén)
–41,3
(járműhozzáférési
rendszerek esetén:
„triggerel, mielőtt ad” +
LDC ≤ 0,5% / 1 h vagy
TPC)
–65
–41,3
(TPC + DAA + k.h.
alkalmazása esetén)
–65
–85

D
Maximális
csúcsteljesítmény (EIRP)
(50 MHz-re
vonatkoztatva)
[dBm]
–13,3
0
(LDC + k.h. vagy
TPC + k.h.
alkalmazása esetén)
0
(járműhozzáférési
rendszerek esetén:
„triggerel, mielőtt ad” +
LDC ≤ 0,5% / 1 h vagy
TPC)
–25
0
(TPC + DAA + k.h.
alkalmazása esetén)
–25
–45

E
További követelmény
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1

A

10181

10182

10.2.5.

Légijármű-fedélzeti UWB alkalmazás
B

1

Frekvenciatartomány

Dokumentum

2
3
4
5
6
7
8

f ≤ 1,6 GHz
1,6 < f ≤ 2,7 GHz
2,7 < f ≤ 3,4 GHz
3,4 < f ≤ 3,8 GHz
3,8 < f ≤ 6 GHz
6 < f ≤ 6,65 GHz
6,65 < f ≤ 6,6752 GHz

9

6,6752 < f ≤ 8,5 GHz

10
11

8,5 < f ≤ 10,6 GHz
f > 10,6 GHz

(EU) 2019/785
ECC/DEC/(12)03
MSZ EN 302 065-5

C
Maximális átlagos
spektrális
teljesítménysűrűség
(EIRP)
[dBm/MHz]
–90
–85
–70
–80
–70
–41,3
–62,3

D
Maximális
csúcsteljesítmény (EIRP)
(50 MHz-re
vonatkoztatva)
[dBm]
–50
–45
–36
–40
–30
0
–21

–41,3

0

–65
–85

–25
–45

E
További követelmény

21 dB-es csillapítást kell alkalmazni a
62,3 dBm/MHz szint eléréséhez. Ezzel
egyenértékű védelmet nyújtó alternatív
zavarcsökkentő technika alkalmazása – mint
például az árnyékolt kabinablakok használata – is
megoldást jelenthet.
A 7,25–7,75 GHz sávban a műholdas állandóhelyű
szolgálat és a 7,45–7,55 GHz sávban a műholdas
meteorológiai szolgálat védelme érdekében:
- –51,3 – 20lg(10/x) [dBm/MHz], ha x  1 km,
- –71,3 dBm/MHz, ha x  1 km,
ahol x a légijármű földfelszín feletti magassága
km-ben.
A 7,75–7,9 GHz sávban a műholdas meteorológiai
szolgálat védelme érdekében:
- –44,3 – 20lg(10/x) [dBm/MHz], ha x  1 km,
- –64,3 dBm/MHz, ha x  1 km,
ahol x a légijármű földfelszín feletti magassága
km-ben.
Ezzel egyenértékű védelmet nyújtó alternatív
zavarcsökkentő technika alkalmazása – mint
például az árnyékolt kabinablakok használata – is
megoldást jelenthet.
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A

Anyagérzékelő eszközök

10.2.6.1.

Általános követelmények

1
2
3
4

A
B
Érintkezés alapján működő anyagérzékelő eszközök
Nem érintkezés alapján működő anyagérzékelő eszközök
Az UWB-adóberendezés csak akkor van bekapcsolt állapotban, ha közvetlenül érintkezik Az UWB-adóberendezés csak akkor van bekapcsolt állapotban, ha a vizsgált anyag
a vizsgált anyaggal.
közelében van és a vizsgált anyag felé van irányítva (például manuálisan,
közelségérzékelő alkalmazásával vagy mechanikai kialakítás útján).
Vagy a 10.2.2. pontban foglalt általános UWB-előírásnak, vagy a 10.2.6.2–10.2.6.4. pontban az anyagérzékelő eszközökre vonatkozóan meghatározott egyedi határértékeknek kell
megfelelniük.
A 10.2.2 pontnak való megfelelés esetén a helyhez kötött kültéri telepítés nem megengedett.
A 10.2.6.2–10.2.6.4. pontnak való megfelelés esetén a kibocsátott sugárzásnak minimálisnak kell lennie, és nem lépheti túl a 10.2.6.2., illetve a 10.2.6.3. pontban foglalt
táblázatban szereplő határértékeket. Az egyedi határértékeknek való megfelelést a vizsgált anyag reprezentatív szerkezetére helyezett eszközzel kell biztosítani. A 10.2.6.2.,
illetve a 10.2.6.3. pontban foglalt táblázatban felsorolt egyedi határértékek az anyagérzékelő eszközök valamennyi környezetében alkalmazhatók, kivéve azokat az eseteket,
amelyeknél az E oszlopban foglalt további követelmények az egyes alkalmazandó frekvenciatartományokban vagy zavarcsökkentő technikák használatánál kizárják a helyhez
kötött kültéri telepítést.
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10.2.6.

10183

1

10184

10.2.6.2.

Érintkezés alapján működő anyagérzékelő eszközök frekvenciagazdálkodási követelményei
A

B

Frekvenciatartomány

Dokumentum

2
3
4

f ≤ 1,215 GHz
1,215 < f ≤ 1,73 GHz

5
6
7
8

1,73 < f ≤ 2,2 GHz
2,2 < f ≤ 2,5 GHz
2,5 < f ≤ 2,69 GHz

9
10
11

2,69 < f ≤ 2,7 GHz
2,7 < f ≤ 2,9 GHz

12
13

2,9 < f ≤ 3,1 GHz

14
15

3,1 < f ≤ 3,4 GHz

16
3,4 < f ≤ 3,8 GHz

19
20

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

21
22
23
24
25

4,8 < f ≤ 5 GHz
5 < f ≤ 5,25 GHz
5,25 < f ≤ 5,35 GHz
5,35 < f ≤ 5,6 GHz
5,6 < f ≤ 5,65 GHz

D
Maximális
csúcsteljesítmény (EIRP)
(50 MHz-re
vonatkoztatva)
[dBm]
–45
–45
–45
(LBT alkalmazása esetén)
–25
–10
–25
–10
(LBT alkalmazása esetén)
–15
–30
–10
(LBT alkalmazása esetén)
–30
–10
(LBT alkalmazása esetén)
–30
–10
(LBT alkalmazása esetén)
0
(LDC vagy DAA
alkalmazása esetén)
–10
0
(LDC vagy DAA
alkalmazása esetén)
–10
0
(LDC vagy DAA
alkalmazása esetén)

–55
–50
–50
–50
–50

–15
–10
–10
–10
–10

F
További követelmény
Kitöltési tényező: max. 10% másodpercenként az
alábbi frekvenciatartományokban:
2,69 < f ≤ 2,7 GHz,
3,4 < f ≤ 3,8 GHz,
4,8 < f ≤ 5 GHz.
A rádiócsillagászati szolgálat védelme érdekében a
teljes spektrális teljesítménysűrűség max.
65 dBm/MHz az alábbi frekvenciatartományokban:
2,69 < f ≤ 2,7 GHz,
4,8 < f ≤ 5 GHz.
A rádiószolgálatok védelme érdekében a teljes
spektrális teljesítménysűrűség nem helyhez kötött
telepítés esetén az alábbi
frekvenciatartományokban:
2,5 < f ≤ 2,69 GHz: max. 75 dBm/MHz,
3,4 < f ≤ 3,8 GHz: max. 55 dBm/MHz,
4,8 < f ≤ 5 GHz: max. 65 dBm/MHz.
Helyhez kötött kültéri telepítés nem megengedett a
6 < f ≤ 8,5 GHz frekvenciatartományban vagy LDC,
DAA zavarcsökkentő technika alkalmazása esetén.
Az LBT zavarcsökkentő technikát az
MSZ EN 302 065-4 szabvány 4.5.2.1., 4.5.2.2. és
4.5.2.3. pontja határozza meg.
Az LDC zavarcsökkentő technikát és annak
határértékeit az MSZ EN 302 065-1 szabvány
4.5.3.1., 4.5.3.2. és 4.5.3.3. pontja határozza meg.
A DAA zavarcsökkentő technikát és annak
határértékeit az MSZ EN 302 065-1 szabvány
4.5.1.1., 4.5.1.2. és 4.5.1.3. pontja határozza meg.
A megjelölt zavarcsökkentő technikák helyett
alternatív zavarcsökkentő technikák is
alkalmazhatók.
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17
18

(EU) 2019/785
ECC/DEC/(07)01
MSZ EN 302 065-1
MSZ EN 302 065-4

C
Maximális átlagos
spektrális
teljesítménysűrűség
(EIRP)
[dBm/MHz]
–85
–85
–70
(LBT alkalmazása esetén)
–65
–50
–65
–50
(LBT alkalmazása esetén)
–55
–70
–50
(LBT alkalmazása esetén)
–70
–50
(LBT alkalmazása esetén)
–70
–50
(LBT alkalmazása esetén)
–41,3
(LDC vagy DAA
alkalmazása esetén)
–50
–41,3
(LDC vagy DAA
alkalmazása esetén)
–50
–41,3
(LDC vagy DAA
alkalmazása esetén)

B

Frekvenciatartomány

Dokumentum

26
27
28
29
30

5,65 < f ≤ 5,725 GHz
5,725 < f ≤ 6 GHz
6 < f ≤ 8,5 GHz
8,5 < f ≤ 9 GHz

31
32

9 < f ≤ 10,6 GHz
f > 10,6 GHz

C
Maximális átlagos
spektrális
teljesítménysűrűség
(EIRP)
[dBm/MHz]
–50
–50
–41,3
–65
–41,3
(DAA alkalmazása esetén)
–65
–85

D
Maximális
csúcsteljesítmény (EIRP)
(50 MHz-re
vonatkoztatva)
[dBm]
–10
–10
0
–25
0
(DAA alkalmazása esetén)
–25
–45

F
További követelmény
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1

A

10185

1

10186

10.2.6.3.

Nem érintkezés alapján működő anyagérzékelő eszközök frekvenciagazdálkodási követelményei
A

B

Frekvenciatartomány

Dokumentum

2
3
4

f ≤ 1,215 GHz
1,215 < f ≤ 1,73 GHz

5
6
7
8

1,73 < f ≤ 2,2 GHz
2,2 < f ≤ 2,5 GHz
2,5 < f ≤ 2,69 GHz

9
10
11

2,69 < f ≤ 2,7 GHz
2,7 < f ≤ 2,9 GHz

12
13

2,9 < f ≤ 3,1 GHz

14
15

3,1 < f ≤ 3,4 GHz

16
3,4 < f ≤ 3,8 GHz

19
20

3,8 < f ≤ 4,8 GHz

21
22
23
24
25

4,8 < f ≤ 5 GHz
5 < f ≤ 5,25 GHz
5,25 < f ≤ 5,35 GHz
5,35 < f ≤ 5,6 GHz
5,6 < f ≤ 5,65 GHz

D
Maximális
csúcsteljesítmény (EIRP)
(50 MHz-re
vonatkoztatva)
[dBm]
–60
–60
–60
(LBT alkalmazása esetén)
–45
–25
–40
–10
(LBT alkalmazása esetén)
–45
–45
–10
(LBT alkalmazása esetén)
–45
–10
(LBT alkalmazása esetén)
–45
–10
(LBT alkalmazása esetén)
0
(LDC vagy DAA
alkalmazása esetén)
–45
0
(LDC vagy DAA
alkalmazása esetén)
–25
0
(LDC vagy DAA
alkalmazása esetén)

–55
–55
–50
–50
–50

–30
–30
–25
–25
–25

E
További követelmény
Kitöltési tényező: max. 10% másodpercenként az
alábbi frekvenciatartományokban:
2,69 < f ≤ 2,7 GHz,
3,4 < f ≤ 3,8 GHz,
4,8 < f ≤ 5 GHz.
A rádiócsillagászati szolgálat védelme érdekében a
teljes spektrális teljesítménysűrűség max.
65 dBm/MHz az alábbi frekvenciatartományokban:
2,69 < f ≤ 2,7 GHz,
4,8 < f ≤ 5 GHz.
A rádiószolgálatok védelme érdekében a teljes
spektrális teljesítménysűrűség nem helyhez kötött
telepítés esetén az alábbi
frekvenciatartományokban:
2,5 < f ≤ 2,69 GHz: max. 75 dBm/MHz,
3,4 < f ≤ 3,8 GHz: max. 75 dBm/MHz,
4,8 < f ≤ 5 GHz: max. 65 dBm/MHz.
Helyhez kötött kültéri telepítés nem megengedett a
6 < f ≤ 8,5 GHz frekvenciatartományban vagy LDC,
DAA zavarcsökkentő technika alkalmazása esetén.
Az LBT zavarcsökkentő technikát az
MSZ EN 302 065-4 szabvány 4.5.2.1., 4.5.2.2. és
4.5.2.3. pontja határozza meg.
Az LDC zavarcsökkentő technikát és annak
határértékeit az MSZ EN 302 065-1 szabvány
4.5.3.1., 4.5.3.2. és 4.5.3.3. pontja határozza meg.
A DAA zavarcsökkentő technikát és annak
határértékeit az MSZ EN 302 065-1 szabvány
4.5.1.1., 4.5.1.2. és 4.5.1.3. pontja határozza meg.
A megjelölt zavarcsökkentő technikák helyett
alternatív zavarcsökkentő technikák is
alkalmazhatók.
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17
18

(EU) 2019/785
ECC/DEC/(07)01
MSZ EN 302 065-1
MSZ EN 302 065-4

C
Maximális átlagos
spektrális
teljesítménysűrűség
(EIRP)
[dBm/MHz]
–85
–85
–70
(LBT alkalmazása esetén)
–70
–50
–65
–50
(LBT alkalmazása esetén)
–70
–70
–50
(LBT alkalmazása esetén)
–70
–50
(LBT alkalmazása esetén)
–70
–50
(LBT alkalmazása esetén)
–41,3
(LDC vagy DAA
alkalmazása esetén)
–70
–41,3
(LDC vagy DAA
alkalmazása esetén)
–50
–41,3
(LDC vagy DAA
alkalmazása esetén)

B

Frekvenciatartomány

Dokumentum

26
27
28
29
30

5,65 < f ≤ 5,725 GHz
5,725 < f ≤ 6 GHz
6 < f ≤ 8,5 GHz
8,5 < f ≤ 9 GHz

31
32

9 < f ≤ 10,6 GHz
f > 10,6 GHz

10.2.6.4.
1
2
3
4
5

C
Maximális átlagos
spektrális
teljesítménysűrűség
(EIRP)
[dBm/MHz]
–65
–60
–41,3
–65
–41,3
(DAA alkalmazása esetén)
–65
–85

D
Maximális
csúcsteljesítmény (EIRP)
(50 MHz-re
vonatkoztatva)
[dBm]
–40
–35
0
–25
0
(DAA alkalmazása esetén)
–25
–45

E
További követelmény
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1

A

Az anyagérzékelő eszközökben használt LBT-mechanizmus műszaki követelményei
A

B

C

Frekvenciatartomány

Az észlelendő rádiószolgálat

Csúcsteljesítmény-küszöbérték [dBm/MHz]

Rádiómeghatározó szolgálat
Műholdas mozgószolgálat
Földi mozgószolgálat
Rádiómeghatározó szolgálat

+8
–43
–50
–7

1,215 < f ≤ 1,4 GHz
1,61 < f ≤ 1,66 GHz
2,5 < f ≤ 2,69 GHz
2,9 < f ≤ 3,4 GHz

A rádiómeghatározó szolgálatba tartozó radarberendezések érzékelésére vonatkozó további követelmények: folyamatos behallgatás a kapcsolódó
frekvenciatartományban és a táblázatban foglalt csúcsteljesítmény-küszöbérték túllépésekor 10 ms-on belül automatikus kikapcsolás. Az adóberendezés újbóli
bekapcsolása előtt legalább 12 másodperces adáscsendet kell tartani folyamatos behallgatás mellett. Ezt az adáscsendet, amely alatt csak az LBT-vevőberendezés
aktív, az eszköz kikapcsolását követően is biztosítani kell.”

10187

10188
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3. melléklet
a …/2019.
. … .)rendelethez
NMHH rendelethez
3. melléklet
a 6/2019.
(XII. 23.)(…
NMHH
Az R. 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 98/A. sorral egészül ki:

98/A

(A)
(Betűszó, rövidítés)
k.h.

külső határérték

(B)
(Jelentés)

4. melléklet a …/2019. (… . … .) NMHH rendelethez

4. melléklet a 6/2019. (XII. 23.) NMHH rendelethez

1. Az R. 8. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:

8

(A)
(Hivatkozás)
(EU) 2018/643

(B)
(Cím)
Regulation (EU) 2018/643 of the European Parliament and of the
Council of 18 April 2018 on rail transport statistics
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/643 rendelete (2018.
április 18.) a vasúti közlekedés statisztikájáról

2. Az R. 8. melléklet 2.3. pontjában foglalt táblázat a következő 61. és 62. sorral egészül ki:

61

(A)
(Hivatkozás)
(EU) 2019/784

62

(EU) 2019/785

(B)
(Cím)
Commission Implementing Decision (EU) 2019/784 of 14 May 2019
on harmonisation of the 24,25-27,5 GHz frequency band for
terrestrial systems capable of providing wireless broadband
electronic communications services in the Union
A Bizottság (EU) 2019/784 végrehajtási határozata (2019. május
14.) a 24,25–27,5 GHz frekvenciasávnak az Unión belül vezeték
nélküli széles sávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására
alkalmas földfelszíni rendszerek számára történő harmonizálásáról
Commission Implementing Decision (EU) 2019/785 of 14 May 2019
on the harmonisation of radio spectrum for equipment using ultrawideband technology in the Union and repealing Decision
2007/131/EC
A Bizottság (EU) 2019/785 végrehajtási határozata (2019. május
14.) az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések
számára szolgáló rádióspektrum Unión belüli harmonizációjáról és
a 2007/131/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

3. Az R. 8. melléklet 3.2. pontjában foglalt táblázat 51. sora helyébe a következő sor lép:

51

(A)
(Hivatkozás)
ECC/DEC/(06)04
(2019. március 8.)

(B)
(Cím)
The harmonised use, exemption from individual licensing and free
circulation of devices using Ultra-Wideband (UWB) technology in
bands below 10.6 GHz
A 10,6 GHz alatti sávokban ultraszéles sávú (UWB) technológiát
használó eszközök harmonizált használata, egyedi engedélyezés
alóli mentesítése és szabad mozgása

4. Az R. 8. melléklet 3.2. pontjában foglalt táblázat a következő 58/A. sorral egészül ki, és a táblázat
59. sora helyébe a következő sor lép:

58/A

59

(A)
(Hivatkozás)
ECC/DEC/(06)13
(2019. március 8.)

ECC/DEC/(07)01
(2019. március 8.)

(B)
(Cím)
Designation of the bands 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785
MHz and 1805-1880 MHz for terrestrial UMTS, LTE, WiMAX and
IoT cellular systems
A 880915 MHz, 925960 MHz, 17101785 MHz és az 18051880
MHz sávnak az UMTS, LTE, WiMAX és IoT cellás földfelszíni
rendszerek részére történő kijelölése
The harmonised use, exemption from individual licensing and free
circulation of Material Sensing Devices using Ultra-Wideband
(UWB) technology
Ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó anyagérzékelő
eszközök harmonizált használata, egyedi engedélyezés alóli
mentesítése és szabad mozgása
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 33/2019. (XII. 23.) IM rendelete
az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső
ellenőrzési rendjéről
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) és e) pontjában,
a 2. §, valamint az 1. és 2. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) és f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti az országgyűlési képviselők időközi választása
(a továbbiakban: választás) pénzügyi feladat- és költségtervét.
(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, az országgyűlési egyéni választókerületi iroda
(a továbbiakban: OEVI) vezetője, a területi, illetve fővárosi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, továbbá
a választás lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai
tekintetében
a)
felelős a választás pénzügyi tervezéséért és az e rendelet szerinti feladat típusú pénzügyi elszámolásáért,
b)
felelős a választás pénzügyi lebonyolításáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,
c)
gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot az államháztartásról
szóló törvény alapján, és szabályozza a választásokhoz kapcsolódóan a pénzügyi ellenjegyzés,
teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét, továbbá
d)
gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. §

(1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül
a)
az 1. és 2. mellékletben meghatározott tételek és normatívák,
b)
a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása
alapján megállapított költségvetési fedezet
szolgálnak.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodásokat az érintettek az államháztartásról szóló törvény
rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig kötik meg.
(3) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számát
a)
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (1) bekezdésében
meghatározott napon a szavazóköri névjegyzék,
b)
megismételt szavazás esetén a megismételtetett szavazáshoz összeállított szavazóköri névjegyzék szavazás
napi
adatai szerint kell megállapítani.
(4) Megismételt szavazás esetén a szavazásban érintett választási szervek részére a 2. melléklet szerinti normatívákat
kell biztosítani a megismételtetett szavazásban érintett szavazóköri, választókerületi települési adatok szerint.
(5) Az NVI elnöke az (1) bekezdés a) pontja, valamint a (3) és a (4) bekezdés szerint számított pénzügyi fedezetről
támogatói okiratban értesíti a választási irodát, melyet a választás pénzügyi lebonyolítását támogató informatikai
rendszerben (a továbbiakban: informatikai rendszer) küld meg a választási iroda vezetőjének.

3. §

(1) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat
hivatalának fizetési számlájára utalja át.
(2) Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala
(közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára utalja át, ettől eltérő fizetési
számlára történő utalásra az NVI elnökének írásbeli engedélyével van lehetőség.
(3) Az NVI a választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint számított
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a)
b)

dologi kiadások normatíváinak összegét a szavazás napját megelőző huszonötödik napig,
személyi juttatások és munkaadót terhelő fizetési kötelezettség normatíváinak összegét a szavazás napját
megelőző kilencedik napig
támogatási előlegként utalja át.
(4) A megismételtetett szavazás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, a 2. § (3) bekezdés b) pontja szerint
számított normatívák összegét az NVI a 6. § (3) bekezdése szerinti, elfogadott feladattípusú pénzügyi elszámolások
alapján utólag, az elfogadást követő nyolc napon belül utalja át.
(5) A választási iroda a választás kitűzését követően a fizetési számlája adatait felülvizsgálja, annak megtörténtét
az informatikai rendszerben rögzíti. A választási iroda a fizetési számlája adatainak változását az informatikai
rendszerben rögzíti.
4. §

(1) A választás e § szerinti személyi juttatásainak kifizetésére csak a feladat típusú pénzügyi elszámolás (a továbbiakban:
elszámolás) elfogadását követően kerülhet sor.
(2) A HVI és az OEVI vezetője a HVI és az OEVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai
rendszerben rögzíti, elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti a TVI vezetőjének, aki dönt annak
elfogadásáról. Az iroda tagja részére javasolt díj nem haladhatja meg a választásra vonatkozó mellékletben az iroda
vezetője részére megállapított normatíva összegét.
(3) A HVI és az OEVI vezetője személyi juttatásának kifizetésére a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI elnökének
az elszámolások felterjesztésekor úgy, hogy a díj összege személyenként nem haladhatja meg az 1. és
2. mellékletben a részükre megállapított normatíva összegét.
(4) A TVI vezetője a TVI vezető helyettese és a TVI tagjai személyi juttatására vonatkozó javaslatát az informatikai
rendszerben rögzíti, az elszámolásával együtt az informatikai rendszerben felterjeszti az NVI elnökének, aki dönt
annak elfogadásáról; a javasolt díj összege személyenként nem haladhatja meg az 1. mellékletben a TVI vezetője
részére megállapított normatíva összegét.
(5) A TVI, a HVI és az OEVI vezetője önmaga számára nem állapíthat meg díjazást, a TVI vezetője az elszámolásban
a javaslatát a részére megállapított normatíva keretein belül teheti meg.
(6) A választási iroda vezetője és tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről az iroda vezetője az NVI elnökének
az elszámolás elfogadásáról szóló döntését és a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul
intézkedik.
(7) A választási irodák vezetői és tagjai személyi juttatásainak kifizetésénél az NVI elnöke által elfogadott javaslattól nem
lehet eltérni.

5. §

(1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban
személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat – a feladatellátással arányos mértékben – biztosítani kell.
(2) Többlettámogatást különösen
a)
az 1. és 2. mellékletben meghatározott utólagos igénylésre vonatkozó jogcímek alapján,
b)
az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján ellátott
többletfeladatok miatt,
c)
a választási szervek részére az NVI elnöke által normatívaként megállapított rendkívüli költségek miatt
lehet igényelni.
(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 69. § (5) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre
a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeggel, illetve – ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt
indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak maradványával a választási irodának el kell számolni.
(4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó
különbözeteket.
(5) A HVI, az OEVI és a TVI rendkívüli, az 1. és 2. mellékletben nem nevesített többletkiadásainak és a (3) bekezdés
szerinti esetben indokolt kifizetéseinek, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését
a TVI vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől
számított öt munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására a feladat határidején belül nem kerül sor, a határidő
leteltét követő napon a kérelmet elfogadottnak kell tekinteni.
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6. §

(1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket választásonként elkülönítetten kell kezelni.
(2) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételesen – ezen belül
a személyi kiadásokról név szerint – számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a hatályos
jogszabályok szerint a szerv könyvviteli nyilvántartásában a választási feladatokkal kapcsolatos részletező
nyilvántartást vezet. A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás
terhére teljesített kiadásokat.
(3) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére
bizonylatonként, jogcímenként – ezen belül a személyi kiadásokról név szerint – számol el az informatikai
rendszerben, amelynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról
a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.
(4) Az egyéb szerv a támogatások felhasználásáról bizonylatonként, jogcímenként tételes – ezen belül a személyi
kiadásokról név szerinti – elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.
(5) A pénzügyi elszámolás módját és részletszabályait az NVI elnöke utasításban állapítja meg.
(6) Ha az országgyűlési képviselők időközi választásával egy napon más választásra, országos népszavazásra is sor kerül,
a normatívák valamennyi választás alapján külön-külön illetik meg a választásban érintett választási irodákat.

7. §

(1) A HVI és az OEVI vezetője az NVI elnökének a 6. § (5) bekezdése szerinti utasításában meghatározott elszámolást,
valamint tanúsítványt készít a TVI vezetője részére a szavazás napját követő huszonöt napon belül. Az elszámolást
a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával kell alátámasztani.
(2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül az NVI elnökének
a 6. § (5) bekezdése szerinti utasításban meghatározott
a)
elszámolást, valamint tanúsítványt készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről, és az elszámolást
a tanúsítvány és az alapbizonylatok elektronikus másolatával támasztja alá,
b)
összesítő elszámolást készít a HVI és OEVI vezetők, valamint a saját elszámolása alapján.
(3) Az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a szavazás napját követő ötven napon belül.
(4) Az NVI az (1)–(3) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, azok elfogadását követő húsz napon belül összesítő
elszámolást készít. Az összesítő elszámolás formáját és tartalmi elemeit az NVI elnökének a 6. § (5) bekezdése szerinti
utasítása határozza meg.

8. §

(1) A HVI, az OEVI és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére
a választási iroda tagjainak ad megbízást.
(2) A HVI és az OEVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő
negyvenöt napon belül.
(3) A TVI és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi. Az NVI elnöke
az elszámolások beérkezésétől – szükség esetén a javíttatott elszámolások beérkezésétől – számított ötven napon
belül dönt azok elfogadásáról. A szükséges javításokat az elszámolást készítő szerv úgy köteles elvégezni, hogy
a javított elszámolás az NVI-nek a javításra vonatkozó felhívásától számított hetedik napon az NVI-hez megérkezzen.
(4) A HVI és az OEVI többlettámogatásainak, többletkiadásainak indokoltságát a TVI tételesen ellenőrzi.
(5) A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását, és a felhasználásnak a választási
eljárásról szóló törvénynek, valamint a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja.
Az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. §

(1) A HVI, az OEVI és a TVI elszámolását a TVI vezetője az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok alapján
a 7. § (2) bekezdése szerinti határidőig felterjeszti az NVI elnökének.
(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke a felterjesztés és az informatikai rendszerben szereplő részletes adatok
alapján dönt.
(3) A többlettámogatások, többletkiadások fedezetét az NVI az elszámolás elfogadását követő nyolc munkanapon
belül biztosítja a HVI, az OEVI és a TVI, valamint az előirányzat átadásról szóló megállapodás alapján az egyéb szerv
részére.
(4) Az elszámolást készítő szerv vezetője az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles
eleget tenni a visszafizetési kötelezettségének. Az egyéb szerv az előirányzat átadásról szóló megállapodás
alapján az elszámolásának elfogadását követő nyolc munkanapon belül köteles eleget tenni előirányzat-átadási
kötelezettségének.
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10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. §		
E rendelet rendelkezéseit a 2020. január 1. napját követő időpontra kitűzött választások vonatkozásában kell
alkalmazni.
12. §		
Hatályát veszti az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és
belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2014. (IX. 19.) IM rendelet.
		
		

Dr. Varga Judit s. k.,
igazságügyi miniszter

1. melléklet a 33/2019. (XII. 23.) IM rendelethez
Tételek és normatívák az országgyűlési képviselők időközi választásán
1.
2.

Jogcím
Kód

Normatíva
Név

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Egység

Ft/egység

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.

6.

Dologi kiadások szavazókörönként:
· hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
· választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
· szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
· jegyzőkönyvek szállításával,
10101 · nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével,
· szavazásnapi anyagok szállításával,
· a HVI szavazásnapi működésével,
a szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után kézbesített értesítőkkel,
kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

7.

10102

8.

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata,
10107 kapcsolódó településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

40 000

1

2

1

6 000

10.

A szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB) [(egy szavazókörrel
rendelkező településen a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB)]
10401 választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett
működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása alapján fizetendő
ÁFA.

1

1 800

11.

10403 HVI/OEVI vezető és HVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

600

9.

12.

104

105

Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése,
választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

Étkezési ellátás költségei.

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

13.

10506

SZSZB-be a 208-as jogcímek szerint bevont további póttagok ellátási költsége
alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként.

1

300

14.

10509

További jegyzőkönyvvezető ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA a 207011
jogcím szerint bevont jegyzőkönyvvezetők száma alapján.

1

300
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15.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

16.

201

Az SZSZB tagjának tiszteletdíja.

17.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott
tagjának díja.

3

35 000

18.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik
tagjának díja.

2

35 000

19.
20.

21.

202
20201

203

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő
jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe
(a település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén
a települések összesített választópolgárszáma alapján):

22.

20301 –8 000 választópolgárig

5

60 000

23.

20302 8 001–40 000 választópolgárig

10

60 000

24.

20303 40 001–80 000 választópolgárig

15

60 000

25.

20304 80 001–100 000 választópolgárig

20

60 000

20305 100 001választópolgártól

25

60 000

1

60 000

26.
27.

28.

29.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája.

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel
rendelkező HVI esetében.
20401
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után
1 fővel növekszik.
206

Étkezési ellátás költsége.

30.

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és
20601 megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő
jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása.

1

6 600

31.

20603 HVI/OEVI vezető és HVI tagok ellátási költsége normatív létszám alapján.

1

2 200

1

35 000

32.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

33.

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti
207011 szavazókörben, átjelentkező választópolgárok száma alapján,
1500 választópolgár felett 1 fő, majd minden további 1000 fő esetén 1 fő.

34.

207012

További jegyzőkönyvvezető étkezési ellátási költsége a 207011 jogcím szerint
bevont jegyzőkönyvvezetők száma alapján.

1

1 100

35.

20702

Az SZSZB Ve. 171. §-a alapján szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja
szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

1

35 000

36.

20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

37.

208

SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi juttatásai a Ve. 24. § (3) bekezdése
szerint, tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.

38.

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként.
– 1500 választópolgárig 101 és 400 fő közötti átjelentkező választópolgár
20801 esetén 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.
– 1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti minimum
mértékig.

1

35 000

39.

20802 SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége póttagonként.

1

1 100

40.

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként, mozgóurnát
igénylő választópolgárok száma alapján, 50 és 100 fő között legfeljebb 2 fő,
20803
majd minden további megkezdett 50 fő esetén legfeljebb 2 fő, amennyiben
a választópolgárok száma az 1500 főt nem haladja meg.

1

35 000
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41.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

42.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség.

43.

30101

44.

30102 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

45.
46.
47.

302
30201

Személyi juttatás utólagos igényének munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
Személyi juttatás utólagos igényének munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

30202 Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő munkáltatói teher.

48.

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK

49.

1. DOLOGI KIADÁSOK

50.

111

51.

OEVI, országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (a továbbiakban: OEVB) működésével
összefüggő kiadások.

A választási eljárással összefüggő, az OEVB működtetésével kapcsolatos dologi
11101 kiadások OEVB-nként, szavazásnapi egyéb kiadások OEVI székhely településen
dologi kiadások OEVK-nként, OEVI részére.

1

150 000

53.

Szavazatszámlálással összefüggő kiadások a külképviseleteken leadott
szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben, OEVK-nként, OEVK
11401
székhely településre. SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni
étkezési ellátása (ÁFA).

1

1 200

54.

11402 Az OEVB tagjainak ellátás költsége (ÁFA).

1

3 200

11403 OEVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

600

1

25

3

50 000

15

65 000

5

65 000

65.

Szavazatszámlálással összefüggő kiadások a külképviseleteken leadott
szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben, OEVK-nként, OEVK
21301
székhely településre.
Az SZSZB tagjainak napközbeni étkezési ellátása.

1

4 400

66.

21302 Az OEVB tagjainak étkezési ellátása választási időszakban.

1

11 800

67.

21303 OEVI tagok ellátási költsége normatív létszám alapján.

1

2 200

52.

55.
56.
57.

114

115

Étkezési ellátás költségei.

Egyéb dologi kiadások, tényleges igénybevétel alapján.

11501 Ajánlóívek nyomtatása laponként.

58.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

59.

211

60.
61.

Az OEVB tagjának tiszteletdíja.

21101 Az OEVB választott tagjának tiszteletdíja.
212

Az OEVI tagjainak személyi normatívája.
Az OEVI tagjának személyi normatívája. E normatíva az OEVI legfeljebb 15 tagja
tekintetében vehető figyelembe.

62.

21201

63.

Ha az OEVI több OEVB mellett működik, úgy az OEVI-nek a normatíva
21202 tekintetében figyelembe vehető tagjainak száma minden további OEVB után
5 fővel növekszik.

64.

68.

213

214

Étkezési ellátás költsége.

A külképviseleti szavazatoknak és az átjelentkezők szavazatainak
megszámlálására kijelölt SZSZB és jegyzőkönyvvezető díjazása.

69.

21401

A külképviseleti szavazatoknak megszámlálására kijelölt SZSZB 3 választott
tagjának többletdíja.

3

8 400

70.

21402

A külképviseleti szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB mellett működő
jegyzőkönyvvezető többletdíja.

1

8 400
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71.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

72.

311

73.
74.

31101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség OEVI-nél.

31102 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

75.

EGYÉB SZERV KIADÁSAI

76.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

77.

221

A külképviseleteken feladatot teljesítők személyi kiadásai.

78.

22101 A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) vezetőjének díja.

79.

22102 A KÜVI tagjának személyi normatívája.

1

30 000

80.

A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett
választópolgárig. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre
221021
jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg.
A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.

1

15 000

81.

A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett
választópolgár felett. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre
221022
jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg.
A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.

1

25 000

82.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

83.

321

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél.

84.

32101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervnél.

85.

32102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség külképviseleteknél.

86.

MEGYEI KIADÁSOK

87.

1. DOLOGI KIADÁSOK

88.

133

Étkezési ellátás költsége.

89.

13301 TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

90.

13302

91.
92.

Területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) választási ellátás költsége
esetén fizetendő ÁFA, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

1

4 300

1

8 500

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
231

HVI, OEVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő
illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).
A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása.

93.

23101 –8 000 választópolgárig

1

102 000

94.

23102 8 001–40 000 választópolgárig

1

132 000

95.

23103 40 001–80 000 választópolgárig

1

168 000

96.

23104 80 001–100 000választópolgárig

1

204 000

97.

23105 100 001 választópolgártól

1

240 000

1

5 000

1

50 000

98.
99.
100.
101.
102.

232
23201
233

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz
díja.
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz
díja kapcsolt településenként.
OEVI vezető további díja.

23301 OEVI vezető további díja OEVK-nként.
234

TVI tagok és vezetők díja.

103.

23401 TVI vezető díja.

1

70 000

104.

23402 TVI vezető helyettesének díja.

1

50 000
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105.

23403 TVI pénzügyi felelősének díja.

1

50 000

106.

23404 TVI informatikai felelősének díja.

1

50 000

107.

23405 TVI tag díja.

1

35 000

1

15 700

108.
109.
110.

235

Étkezési ellátás költsége.

23501 TVI ellátási költsége.
236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

111.

23601 TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

112.

23602 TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége megyénként.

1

31 500

113.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

114.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség a TVI-nél.

115.

33101

HVI vezetőinek díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

116.

33102

OEVI vezető további díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

117.

33103

TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adófizetési kötelezettség.

118.

33104

TVI tag díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adófizetési kötelezettség.

119.

33105 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

120.

332

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
fizetési kötelezettség.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség TVB tagok díja után.

121.

33201

122.

33202 Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő munkáltatói teher.

2. melléklet a 33/2019. (XII. 23.) IM rendelethez
Tételek és normatívák az országgyűlési képviselők időközi választásán a megismételt szavazáson
1.
2.

Jogcím
Kód

Név

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

6.

Normatíva
Egység

Ft/egység

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.

Dologi kiadások szavazókörönként
· hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
· választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
· szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
· jegyzőkönyvek szállításával,
· nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével,
10101
· szavazásnapi anyagok szállításával,
· a HVI szavazásnapi működésével,
a szavazás megismétléséről szóló, választópolgárok számára küldött
tájékoztató kézbesítésével,
kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

1

40 000
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Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése,
választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

7.

10102

8.

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata,
10107 kapcsolódó településenként.
A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

9.

104

1

2

1

6 000

Étkezési ellátás költségei.

10.

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és
10401 megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő
jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása alapján fizetendő ÁFA.

1

1 800

11.

10403 HVI/OEVI vezető és HVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

600

12.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

13.

10506

SZSZB-be a 208-as jogcímek szerint bevont további póttagok ellátási költsége
alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, póttagonként.

1

300

14.

10509

További jegyzőkönyvvezető ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA a 207011
jogcím szerint bevont jegyzőkönyvvezetők száma alapján.

1

300

15.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

16.

201

Az SZSZB tagjának tiszteletdíja.

17.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott
tagjának díja.

3

35 000

18.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik
tagjának díja.

2

35 000

19.
20.

21.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő
20201
jegyzőkönyvvezető díja.

203

1

35 000

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település
választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések
összesített választópolgárszáma alapján):

22.

20301 –8 000 választópolgárig

5

60 000

23.

20302 8001–40 000 választópolgárig

10

60 000

24.

20303 40 001–80 000 választópolgárig

15

60 000

25.

20304 80 001–100 000 választópolgárig

20

60 000

26.

20305 100 001választópolgártól

25

60 000

1

60 000

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és
20601 megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő
jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása.

1

6 600

20603 HVI/OEVI vezető és HVI tagok ellátási költsége normatív létszám alapján.

1

2 200

1

35 000

1

1 100

27.

28.

29.
30.
31.
32.

204

A HVI tagjának többlet személyi normatívája.

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel
rendelkező HVI esetében.
20401
A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után
1 fővel növekszik.
206

207

Étkezési ellátás költsége.

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

33.

További jegyzőkönyvvezető díja a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti
207011 szavazókörben, átjelentkező választópolgárok száma alapján,
1500 választópolgár felett 1 fő, majd minden további 1000 fő esetén 1 fő.

34.

207012

További jegyzőkönyvvezető étkezési ellátási költsége a 207011 jogcím szerint
bevont jegyzőkönyvvezetők száma alapján.
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Az SZSZB Ve. 171. §-a alapján szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja
szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

35.

20702

36.

20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

37.

208

1

35 000

SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi juttatásai a Ve. 24. § (3) bekezdése
szerint, tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.

38.

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként.
– 1500 választópolgárig 101 és 400 fő közötti átjelentkező választópolgár
20801 esetén 1 fő, majd minden további megkezdett 300 fő esetén legfeljebb 1 fő.
– 1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti minimum
mértékig.

1

35 000

39.

20802 SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége póttagonként.

1

1 100

40.

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként, mozgóurnát
igénylő választópolgárok száma alapján, 50 és 100 fő között legfeljebb 2 fő,
20803
majd minden további megkezdett 50 fő esetén legfeljebb 2 fő, amennyiben
a választópolgárok száma az 1500 főt nem haladja meg.

1

35 000

1

70 000

53.

Szavazatszámlálással összefüggő kiadások a külképviseleteken leadott
szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben, OEVK-nként, OEVK
11401
székhely településre. SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni
étkezési ellátása (ÁFA).

1

1 200

54.

11402 Az OEVB tagjainak ellátás költsége (ÁFA).

1

3 200

55.

11403 OEVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

600

3

50 000

5

65 000

1

4 400

41.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

42.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség.

43.

30101

44.

30102 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

45.

302

Személyi juttatás utólagos igényének munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
Személyi juttatás utólagos igényének munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

46.

30201

47.

30202 Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő munkáltatói teher.

48.

ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK

49.

1. DOLOGI KIADÁSOK

50.

111

51.
52.

OEVI, OEVB működésével összefüggő kiadások.

A választási eljárással összefüggő, az OEVB működtetésével kapcsolatos dologi
11101 kiadások OEVB-nként, szavazásnapi egyéb kiadások OEVI székhely településen
dologi kiadások OEVK-nként, OEVI részére.
114

Étkezési ellátás költségei.

56.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

57.

211

58.
59.
60.
61.

62.

Az OEVB tagjának tiszteletdíja.

21101 Az OEVB választott tagjának tiszteletdíja.
212

Az OEVI tagjainak személyi normatívája.

Az OEVI tagjának személyi normatívája. E normatíva az OEVI legfeljebb 5 tagja
21201
tekintetében vehető figyelembe.
213

Étkezési ellátás költsége.

Szavazatszámlálással összefüggő kiadások a külképviseleteken leadott
szavazatok megszámlálására kijelölt szavazókörben, OEVK-nként, OEVK
21301
székhely településre.
Az SZSZB tagjainak napközbeni étkezési ellátása.
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63.

21302 Az OEVB tagjainak étkezési ellátása választási időszakban.

1

11 800

64.

21303 OEVI tagok ellátási költsége normatív létszám alapján.

1

2 200

65.

214

A külképviseleti szavazatoknak és az átjelentkezők szavazatainak
megszámlálására kijelölt SZSZB és jegyzőkönyvvezető díjazása.

66.

21401

A külképviseleti szavazatoknak megszámlálására kijelölt SZSZB 3 választott
tagjának többletdíja.

3

8 400

67.

21402

A külképviseleti szavazatok megszámlálására kijelölt SZSZB mellett működő
jegyzőkönyvvezető többletdíja.

1

8 400

68.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

69.

311

70.
71.

31101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség OEVI-nél.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség OEVI-nél.

31102 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

72.

EGYÉB SZERV KIADÁSAI

73.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

74.

221

A külképviseleteken feladatot teljesítők személyi kiadásai.

75.

22101 A külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) vezetőjének díja.

76.

22102 A KÜVI tagjának személyi normatívája.

1

30 000

77.

A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett
választópolgárig. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre
221021
jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg.
A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.

1

15 000

78.

A KÜVI tagjainak díja tagonként, 200 külképviseleti névjegyzékbe vett
választópolgár felett. A figyelembe vehető tagok számát a külképviseletre
221022
jelentkezett választópolgárok száma alapján az NVI elnöke állapítja meg.
A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor.

1

25 000

79.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

80.

321

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség külképviseleteknél.

81.

32101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervnél.

82.

32102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség külképviseleteknél.

83.

MEGYEI KIADÁSOK

84.

1. DOLOGI KIADÁSOK

85.

133

86.

13302

Étkezési ellátás költsége.
TVB választási ellátás költsége esetén fizetendő ÁFA, tényleges igénybevétel
alapján, utólagos igényléssel.

87.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

88.

231

1

5 500

HVI, OEVI vezetőjének díja választópolgárszám függvényében (több településre kiterjedő
illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján).

89.

23101 –8 000 választópolgárig

1

102 000

90.

23102 8 001–40 000 választópolgárig

1

132 000

91.

23103 40 001–80 000 választópolgárig

1

168 000

92.

23104 80 001–100 000választópolgárig

1

204 000

93.

23105 100 001 választópolgártól

1

240 000

1

5 000

94.
95.

232
23201

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz
díja.
Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz
díja kapcsolt településenként.
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233

OEVI vezető további díja.

23301 OEVI vezető további díja OEVK-nként.
234

1

50 000

TVI tagok díja.

99.

23403 TVI pénzügyi felelősének díja.

1

50 000

100.

23405 TVI tag díja.

1

35 000

101.

236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

102.

23601 TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

103.

23602 TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége megyénként.

1

20 500

104.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

105.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség a TVI-nél.

106.

33101

HVI vezetőinek díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

107.

33102

OEVI vezető további díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

108.

33104

TVI tag díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adófizetési kötelezettség.

109.

332

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
fizetési kötelezettség.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség TVB tagok díja után.

110.

33201

111.

33202 Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő munkáltatói teher.

Az igazságügyi miniszter 34/2019. (XII. 23.) IM rendelete
az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról,
valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú
rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet módosításáról
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási
eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló
1/2018. (I. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: Ogyvhr.)
a)
23/A. § (3) bekezdés a) pontjában az „is az 1. melléklet szerinti névjegyzéken, illetve a 2. melléklet szerinti
jegyzéken” szövegrész helyébe az „a 40. melléklet szerinti névjegyzéken, illetve a 41. melléklet szerinti
jegyzéken” szöveg,
b)
24. §-ában az „1–39.” szövegrész helyébe az „1–42.” szöveg
lép.
2. §

(1) Az Ogyvhr. 9. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ogyvhr. a 2–4. melléklet szerinti 40–42. melléklettel egészül ki.

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

Dr. Varga Judit s. k.,
igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 34/2019. (XII. 23.) IM rendelethez
„9. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Jelölő szervezet bejelentése az országgyűlési képviselők választásán

P1

1

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
JELÖLŐ SZERVEZET BEJELENTÉSE
évi országgyűlési képviselő-választáson az alábbi

A
párt

országos nemzetiségi önkormányzat
nyilvántartásba vételét a következő adatokkal kezdeményezzük
nyilvántartásba vett adatait a következők szerint módosítjuk
JELÖLŐ SZERVEZET ADATAI
(1) A jelölő szervezet hivatalos neve*:

(2) A jelölő szervezet rövidített neve* (a bírósági nyilvántartásban szereplő rövidített név, ennek hiányában egyéb,
más jelölő szervezet nyilvántartásba vett rövidített nevétől különböző rövidített név):

A rövidített név a szavazólapon feltüntetendő*
(a bejelentést követően nem kérhető):

IGEN

NEM

(3) A jelölő szervezet emblémáját mellékelte
A jelölő szervezet emblémáját legalább 472×236, 300 dpi felbontású, JPG
fájlformátumú fájlban kell mellékelni, a fájl neve a jelölő szervezet bírósági
nyilvántartási száma.

IGEN

NEM

(4) A jelölő szervezet emblémája a szavazólapon feltüntetendő
(a bejelentést követően nem kérhető)

IGEN

NEM

(5) Az országos nemzetiségi önkormányzat neve a nemzetiség nyelvén a
szavazólapon feltüntetendő, a nemzetiségi nevet mellékelte
A jelölő szervezet nemzetiségi nevét MS Word fájlban kell mellékelni.

IGEN

NEM

(6) Az országos nemzetiségi önkormányzat rövidített neve a nemzetiség
nyelvén a szavazólapon feltüntetendő, a rövidített nemzetiségi nevet
mellékelte
A jelölő szervezet nemzetiségi rövid nevét MS Word fájlban kell
mellékelni.

IGEN

NEM

(7) A jelölő szervezet értesítést kér a nevében benyújtott jogorvoslati
kérelmekről az alábbi e-mail-címre:

IGEN

NEM
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2

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

P1

(8) A párt bírósági nyilvántartási száma*:
-

-

(9) A jelölő szervezet székhelye*:
a) postai irányítószám:
b) település + kerület:
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó:

(10) A jelölő szervezet költségvetési támogatásához*:
a) bank neve:
b) bankszámla száma:
(11) A jelölő szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy adatai*
a) neve:

b) személyi azonosítója:
-

-

ba) személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes
igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma:

c) lakcíme:
a) postai irányítószám:
b) település + kerület:
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó:

telefonszáma:
e-mail-címe:
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P1

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

3

(12) A jelölő szervezet nevében a választáson nyilatkozattételre jogosult további személy adatai
(az ajánlóív igénylésére, jelölt, lista bejelentésére, megbízott bizottsági tag bejelentésére további jogosultak adatai – országos,
megyei, választókerületi vagy települési illetékességgel – külön listán adhatók meg):
a) neve:

b) személyi azonosítója:
-

-

ba) személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár személyazonosságát igazoló, magyar hatóság által kiállított érvényes
igazolványának (személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély) száma:

c) lakcíme:
a) postai irányítószám:
b) település + kerület:
c) közterület neve, jellege (út/utca/tér/stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó:

telefonszáma:
e-mail-címe:

Kelt: ……………………………………………….
,

a jelölő szervezet képviseletére
a bírósági nyilvántartás szerint jogosult aláírása

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!”
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2. melléklet a 34/2019. (XII. 23.) IM rendelethez
„40. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Névjegyzék az országgyűlési képviselők időközi választásán
NÉVJEGYZÉK
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA
(a szavazás napja)
(TELEPÜLÉS)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör, (szavazóhelyiség címe)*
A választópolgárok adatai

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

15.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

14.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

13.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

12.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

11.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

10.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

9.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

8.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

7.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

6.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

5.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

4.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

3.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

2.

A szavazólap átvételének igazolása
(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

1.

(név)
(születési név)**
(lakcím)***
(szavazási segítség)
(név)
(születési név)
(lakcím)***
(szavazási segítség)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)

* A szavazóhelyiség címe csak a névjegyzék első oldalán, az összesítő lap csak a névjegyzék utolsó oldalán jelenik meg.
** A születési nevet csak abban az esetben kell feltüntetni, ha eltér a viselt névtől.
*** A lakóhely, annak hiányában a tartózkodási hely címe.

1. oldal
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ÖSSZESÍTŐ LAP

1.

A névjegyzékben és mozgóurnát igénylő választópolgárok
jegyzékében szereplő választópolgárok száma (= 2 + 3)

2.

A névjegyzék zárásakor a névjegyzékben lévő
választópolgárok száma

3.

A névjegyzék zárásakor a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma

4.

Szavazóként megjelent választópolgárok száma (= 5 + 6)

5.

A névjegyzéken lévő aláírások száma

6.

A mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén és
pótlapjain lévő aláírások száma”

A:

F:

”
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3. melléklet a 34/2019. (XII. 23.) IM rendelethez
„41. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke az országgyűlési képviselők időközi választásán
MOZGÓURNÁT IGÉNYLŐ VÁLASZTÓPOLGÁROK JEGYZÉKE
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA
(a szavazás napja)
(TELEPÜLÉS)
(szavazókör sorszáma) számú szavazókör, (szavazóhelyiség címe)*
A választópolgárok adatai

* A szavazóhelyiség címe csak a névjegyzék első oldalán jelenik meg.
** A születési nevet csak abban az esetben kell feltüntetni, ha eltér a viselt névtől.
*** A lakóhely, annak hiányában a tartózkodási hely címe.”

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

10.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

9.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

8.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

7.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

6.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

5.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

4.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

3.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

2.

(személyi azonosító)

……………………………………….
(név)

1.

(név)
(születési név)**
(lakcím)***
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)
(név)
(születési név)
(lakcím)
(szavazási segítség)
(lakcímtől eltérő szavazás helye)

A szavazólap átvételének igazolása

1. oldal
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4. melléklet a 34/2019. (XII. 23.) IM rendelethez
„42. melléklet az 1/2018. (I. 3.) IM rendelethez

Külképviseleti névjegyzék az országgyűlési képviselők időközi választásán
KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK IDŐKÖZI VÁLASZTÁSA

1. oldal

(a szavazás napja)
(külképviselet)
(szavazóhelyiség címe)*
A választópolgárok adatai

A szavazólap átvételének igazolása

(név)
(születési név)**
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

1.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

2.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

3.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

4.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

5.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

6.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

7.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

8.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

9.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

10.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

11.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

12.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

13.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

14.

(név)
(születési név)
(szavazási segítség)

(személyi azonosító)

15.

(OEVK)
……………………………………….
(név)
(OEVK)
……………………………………….
(név)
(OEVK)
……………………………………….
(név)
(OEVK)
……………………………………….
(név)
(OEVK)
……………………………………….
(név)
(OEVK)
……………………………………….
(név)
(OEVK)
……………………………………….
(név)
(OEVK)
……………………………………….
(név)
(OEVK)
……………………………………….
(név)
(OEVK)
……………………………………….
(név)
(OEVK)
……………………………………….
(név)
(OEVK)
……………………………………….
(név)
(OEVK)
……………………………………….
(név)
(OEVK)
……………………………………….
(név)
(OEVK)
……………………………………….
(név)

Szavazóként megjelent választópolgárok száma
(aláírások száma a külképviseleti névjegyzéken összesen):
* A szavazóhelyiség címe csak a névjegyzék első oldalán, az összesítő mezők csak a névjegyzék utolsó oldalán jelennek meg.
** A születési nevet csak abban az esetben kell feltüntetni, ha eltér a viselt névtől.”
A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: (…)

F
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Az igazságügyi miniszter 35/2019. (XII. 23.) IM rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati
képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési
rendjéről szóló 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet módosításáról
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában,
az 1–4. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) és f ) pontjában,
az 5. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők
időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 23/2018.
(VIII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: Pvr.) 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a helyi önkormányzati képviselő, illetve a polgármester időközi választásával egy napon más választásra,
országos népszavazásra is sor kerül, a normatívák valamennyi választás alapján külön-külön illetik meg
a választásban érintett választási irodákat.”
2. §		
A Pvr. 1–5. melléklete helyébe az 1–5. melléklet lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Varga Judit s. k.,
igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 35/2019. (XII. 23.) IM rendelethez
„1. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez
Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választásán
1.

Jogcím

2.

Kód

Név

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

6.

7.

10102

8.

10106

9.

Ft/egység

1

40 000

Névjegyzék nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése
választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

2

Ajánlóív nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése
laponként számolva, de legalább 500 Ft.

1

25

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
10107 HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

1

6 000

1

1 800

1

6 400

1

600

104

Étkezési ellátás költségei.

11.

Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi
választási bizottság (a továbbiakban: HVB)] választott és megbízott
10401 tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő
jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása alapján
fizetendő ÁFA.

12.

10402

13.

10403 HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

14.

Egység

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.
Dologi kiadások szavazókörönként
· Hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
· választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
· szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
· nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek
bérletével,
10101
· szavazásnapi anyagok szállításával,
· a HVI szavazásnapi működésével,
a szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után kézbesített
értesítőkkel,
kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

10.

Normatíva

105

A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA települési
önkormányzati választás esetén.

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

15.

SZSZB-be a 208-as jogcím szerint bevont további póttagok ellátási
10506 költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint,
póttagonként.

16.

10507

HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA megyei
önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

17.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

18.

201

1

300

1

6 400

Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja.

19.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
3 választott tagjának díja.

3

35 000

20.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és
ötödik tagjának díja.

2

35 000

21.

202

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő
jegyzőkönyvvezető díja.
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22.

23.

20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett
működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú
tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített
választópolgárszáma alapján).

203

24.

20301

–8 000 választópolgárig

5

60 000

25.

20302

8 001–40 000 választópolgárig

10

60 000

26.

20303

40 001–80 000 választópolgárig

15

60 000

27.

20304

80 001–100 000 választópolgárig

20

60 000

28.

20305 100 001 választópolgártól

25

60 000

1

60 000

29.

204

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő
20401 illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető
tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.

30.
31.

A HVI tagjának többlet személyi normatívája.

205

HVB választott tagjainak személyi normatívája települési önkormányzati választás esetén.
HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen
20101 és 20102 jogcímeken felül.

32.

20501

33.

20502 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

34.

206

35.

36.

20602

37.

20603 HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége normatív létszám alapján.
207

Választási ellátás költsége HVB-nként települési önkormányzati
választás esetén.

Az SZSZB Ve. 171. §-a alapján szükség szerint bevont póttagjának
tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

20702

40.

20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

41.

HVB választott tagjainak személyi normatívája megyei
20704 önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén
a tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.
HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen
20101 és 20102 jogcímeken felül.

42.

207041

43.

207042 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

45.

Választási ellátás költsége HVB-nként megyei önkormányzati
20705 képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén a tényleges
igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.
208

3

45 000

1

6 600

1

23 600

1

2 200

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

39.

44.

35 000

Étkezési ellátás költsége.
Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint
20601
a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi
étkezési ellátása.

38.

5

1

35 000

5

35 000

3

45 000

1

23 600

SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi juttatásai a Ve. 24. §
(3) bekezdése szerint, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

46.

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként.
– 1500 választópolgárig 101 és 400 fő közötti átjelentkező
választópolgár esetén 1 fő, majd minden további megkezdett
20801
300 fő esetén legfeljebb 1 fő.
– 1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti
minimum mértékig.

1

35 000

47.

20802 SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége póttagonként.

1

1 100
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SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként,
mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 50 és
20803 100 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett
50 fő esetén legfeljebb 2 fő, amennyiben a választópolgárok száma
az 1500 főt nem haladja meg.

48.

49.

1

35 000

HVI vezetőjének díja választási naponként, választópolgárszám függvényében
(több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített
választópolgárszáma alapján). A választási iroda működtetése, választás szakmai
felügyelete, a választás lebonyolítása.

209

50.

20901 –8000 választópolgárig

1

102 000

51.

20902 8 001–40 000 választópolgárig

1

132 000

52.

20903 40 001–80 000 választópolgárig

1

168 000

53.

20904 80 001–100 000 választópolgárig

1

204 000

54.

20905 100 001 választópolgártól

1

240 000

55.

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
20906
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

1

6 000

56.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

57.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség irodavezető, iroda- és bizottsági tagok díja után.

58.

30101

59.

30102 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

60.

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

302

61.

30201

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

62.

30202

Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő munkáltatói
teher.

63.

MEGYEI KIADÁSOK

64.

1. DOLOGI KIADÁSOK

65.

131

TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai megyei
önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

66.

13101 TVI dologi kiadásai megyénként.

67.

13104

68.

133

Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján laponként,
megyék részére.

1

200 000

1

25

1

4 300

Étkezési ellátás költségei.
TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA megyei önkormányzati
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

69.

13301

70.

Területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) választási ellátás
13302 költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként megyei önkormányzati
képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

1

8 500

71.

TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként
13303 települési önkormányzati választás esetén tényleges igénybevétel
alapján utólagos igényléssel.

1

8 500

1

50 000

72.

134 Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások

73.

13401

A TVI és a TVB kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy
főpolgármester-választáson.

74.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

75.

234

TVI tagok és vezetők díja választási naponként.

76.

23401

TVI vezető díja megyei önkormányzati képviselő- vagy
főpolgármester-választáson.

1

240 000

77.

23402

TVI vezető helyettesének díja megyei önkormányzati
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

120 000

78.

23403 TVI pénzügyi felelősének díja.
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79.

234031

TVI pénzügyi felelősének díja megyei önkormányzati
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

120 000

80.

234032

TVI pénzügyi felelősének díja polgármester, illetve települési
önkormányzati képviselő-választáson.

1

50 000

81.

23404

TVI informatikai felelősének díja megyei önkormányzati
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

120 000

82.

23405 TVI további tagjának díja.

83.

234051

TVI további 4 tagjának díja megyei önkormányzati képviselő- vagy
főpolgármester-választáson.

4

60 000

84.

234052

TVI további 1 tagjának díja polgármester, illetve települési
önkormányzati képviselő-választáson.

1

30 000

1

15 700

85.

235

86.
87.

Étkezési ellátás költsége.
23501

TVI ellátási költsége megyei önkormányzati képviselő- vagy
főpolgármester-választáson.

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai megyei önkormányzati képviselő- vagy
főpolgármester-választás esetén.

236

88.

23601 TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

89.

23602 TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége.

1

31 500

90.

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési önkormányzati választás esetén
tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.

237

91.
92.

23701 TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

23702 TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége.

1

31 500

93.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

94.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVI-nél.

95.

33103

TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

96.

33104

TVI, TVB tagok díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

97.

33105 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

98.

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

332

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség TVB tagok díja után.

99.

33201

100.

33202 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.
”
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2. melléklet a 35/2019. (XII. 23.) IM rendelethez
„2. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez
Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán
1.

Jogcím

2.

Kód

Név

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

6.

7.

10102

8.

10106

9.

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
10107 HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt
települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

Ft/egység

104

1

30 000

Névjegyzék nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése
választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

2

Ajánlóív nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése
laponként számolva, de legalább 500 Ft.

1

25

1

6 000

1

1 800

1

6 400

1

600

Étkezési ellátás költségei.

11.

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
10401 tagjainak és a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető
szavazásnapi ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

12.

10402

13.

10403 HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

14.

Egység

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.
Dologi kiadások szavazókörönként
· Hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
· választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
· szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
· nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek
bérletével,
10101
· szavazásnapi anyagok szállításával,
· a HVI szavazásnapi működésével
kézbesített értesítőkkel kapcsolatos feladatok, a szavazás napját
megelőző hatvanhetedik nap után
kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

10.

Normatíva

105

A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA települési
nemzetiségi választás esetén.

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

15.

SZSZB-be a 208-as jogcím szerint bevont további póttagok ellátási
10506 költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint,
póttagonként.

1

300

16.

10507

A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA területi és
országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén.

1

6 400

17.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

18.

201

19.
20.

20101

20201
203

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB)
5 választott tagjának díja.

5

35 000

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB) mellett működő
jegyzőkönyvvezető díja.

202

21.
22.

Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja.

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB)
mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.
A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.

1

35 000
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23.
24.

20301 HVI 3 tagjának díja.

3

60 000

HVB választott tagjainak személyi normatívája települési nemzetiségi önkormányzati
választás esetén.

205

25.

20501 HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

35 000

26.

20502 HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

40 000

1

6 600

1

23 600

1

1 100

27.

206

Étkezési ellátás költsége.

28.

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB)
20601 tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő
jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása.

29.

20602

30.

20603 HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége normatív létszám alapján.

31.

207

Választási ellátás költsége HVB-nként települési nemzetiségi választás esetén.

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

32.

20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

33.

20704

HVB választott tagjainak személyi normatívája területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása esetén.

34.

207041 HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

35 000

35.

207042

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

40 000

36.

20705

Választási ellátás költsége HVB-nként területi és országos
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén.

1

23 600

37.

SZSZB-be bevont póttagok személyi juttatásai
a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, utólagos igényléssel, tényleges
igénybevétele alapján.

208

38.

SZSZB-be bevont póttagok tiszteletdíja póttagonként
20801 1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti
minimum mértékig.

1

35 000

39.

20802 SZSZB-be bevont póttagok ellátási költsége póttagonként.

1

1 100

40.

SZSZB-be bevont póttagok tiszteletdíja póttagonként, mozgóurnát
igénylő választópolgárok száma alapján, 50 és 100 fő között legfel20803 jebb 2 fő, majd minden további megkezdett 50 fő esetén legfeljebb
2 fő, amennyiben a választópolgárok száma az 1500 főt nem haladja
meg.

1

35 000

41.

HVI vezető díja választási naponként. A választási iroda működtetése, választás szakmai
felügyelete, a választás lebonyolítása.

209

42.

20901 HVI vezető díja.

1

60 000

43.

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjé20902
nek plusz díja kapcsolt településenként.

1

6 000

44.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

45.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

46.

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség irodavezető, iroda- és bizottsági tagok díja után.

47.

30102

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

48.

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

302

49.

30201

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

50.

30202

Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő munkáltatói
teher.

51.

MEGYEI KIADÁSOK

52.

1. DOLOGI KIADÁSOK

53.

131

TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai területi és
országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.
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54.

13101 TVI dologi kiadásai megyénként.

55.

13104

56.

133

Ajánlóívek nyomtatása tényleges igénybevétel alapján (laponként)
megyék részére.

1

200 000

1

25

Étkezési ellátás költsége.

57.

13301

TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA területi és országos
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

1

4 300

58.

13302

TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA területi és
országos nemzetiségi választás esetén megyénként.

1

8 500

59.

TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA települési
13303 nemzetiségi választás esetén tényleges igénybevétel alapján
utólagos igényléssel megyénként.

1

8 500

1

50 000

60.

134

61.

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások.
13401

A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.

62.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

63.

234

TVI tagok és vezetők díja választási naponként.

64.

23401

TVI vezető díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán.

1

85 000

65.

23402

TVI vezető helyettesének díja területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán.

1

65 000

66.

23403 TVI pénzügyi felelősének díja.

67.

234031

TVI pénzügyi felelősének díja területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán.

1

65 000

68.

234032

TVI pénzügyi felelősének díja települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán.

1

40 000

69.

23404

TVI informatikai felelősének díja területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán.

1

65 000

70.

23405 TVI további tagjának díja.

71.

234051

TVI további 4 tagjának díja területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán.

4

35 000

72.

234052

TVI egy tagjának díja települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán.

1

30 000

1

15 700

73.

235

74.
75.

Étkezési ellátás költsége.
23501

TVI ellátási költsége területi és országos nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán.

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai területi és országos nemzetiségi választás
esetén.

236

76.

23601 TVB 3 választott tagjának díja.

77.

23602

78.

TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége
megyénként.

3

50 000

1

31 500

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési nemzetiségi választás esetén
tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.

237

79.

23701 TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

80.

23702 TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége.

1

31 500

81.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

82.

331

83.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVI-nél.
33103

TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adófizetési kötelezettség.
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84.

33104

TVI, TVB tagok díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

85.

33105

Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

86.

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

332

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési
kötelezettség TVB tagok díja után.

87.

33201

88.

33202 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.
”

3. melléklet a 35/2019. (XII. 23.) IM rendelethez
„3. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez
Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választásán
a megismételt szavazáson
1.

Jogcím

2.

Kód

Név

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

Egység

Ft/egység

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.

6.

Dologi kiadások szavazókörönként
· hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
· választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
· szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
· nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek
bérletével,
10101
· szavazásnapi anyagok szállításával,
· a HVI szavazásnapi működésével,
a szavazás megismétléséről szóló, a választópolgárok számára
küldött tájékoztató kézbesítésével,
kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

7.

10102

8.

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
10107 HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt
települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.

9.

Normatíva

104

Névjegyzék nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése
választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

40 000

1

2

1

6 000

1

1 800

Étkezési ellátás költségei.

10.

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint
10401
a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi
étkezési ellátása alapján fizetendő ÁFA.

11.

10402

A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA települési
önkormányzati választás esetén.

1

4 300

12.

10403 A HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

1

600

13.
14.

105

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
SZSZB-be a 208-as jogcím szerint bevont további póttagok
10506 ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése
szerint, póttagonként.

1

300
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15.

10507

HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA megyei
önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén.

16.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

17.

201

1

4 300

Az SZSZB-k tagjának tiszteletdíja.

18.

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
3 választott tagjának díja.

3

35 000

19.

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és
ötödik tagjának díja.

2

35 000

20.
21.

22.

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő
jegyzőkönyvvezető díja.

202
20201

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú
tagjai tekintetében vehető figyelembe (település választópolgárszáma, több településre
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített
választópolgárszáma alapján).

203

23.

20301 –8 000 választópolgárig

5

60 000

24.

20302

8 001–40 000 választópolgárig

10

60 000

25.

20303 40 001–80 000 választópolgárig

15

60 000

26.

20304 80 001–100 000 választópolgárig

20

60 000

27.

20305 100 001 választópolgártól

25

60 000

1

60 000

28.

204

A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe
20401
vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel
növekszik.

29.
30.

A HVI tagjának többlet személyi normatívája.

205

HVB választott tagjainak személyi normatívája települési önkormányzati választás esetén.

31.

20501

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös
településen 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5

35 000

32.

20502

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös
településen.

3

45 000

1

6 600

33.

206

Étkezési ellátás költsége.

34.

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint
20601
a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi
étkezési ellátása.

35.

20602

Választási ellátás költsége HVB-nként települési önkormányzati
választás esetén.

1

15 700

36.

20603

HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége normatív létszám
alapján.

1

2 200

37.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.
Az SZSZB Ve. 171. §-a alapján szükség szerint bevont póttagjának
tiszteletdíja szavazókörönként legfeljebb 2 fő.

38.

20702

39.

20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

40.

HVB választott tagjainak személyi normatívája megyei önkor20704 mányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén
a tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.

1

35 000

41.

207041

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös
településen a 20101 és 20102 jogcímeken felül.

5

35 000

42.

207042

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös
településen.

3

45 000
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Választási ellátás költsége HVB-nként megyei önkormányzati
20705 képviselő- vagy főpolgármester-választás esetén a tényleges
igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

43.
44.

45.

46.

20802

47.

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként,
mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 50 és
20803 100 fő között legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett
50 fő esetén legfeljebb 2 fő, amennyiben a választópolgárok
száma az 1500 főt nem haladja meg.

SZSZB-be bevont további póttagok ellátási költsége
póttagonként.

20901 HVI vezető díja.

50.

20906

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

51.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

52.

301

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
30101 fizetési kötelezettség irodavezető, iroda- és bizottsági tagok díja
után.

54.

30102 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

1

1 100

1

35 000

1

60 000

1

6 000

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

302

56.

30201

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

57.

30202

Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő
munkáltatói teher.

58.

MEGYEI KIADÁSOK

59.

1. DOLOGI KIADÁSOK

60.

131

62.

35 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

53.

61.

1

HVI vezető díja választási naponként. A választási iroda működtetése, választás szakmai
felügyelete, a választás lebonyolítása.

209

49.

55.

15 700

SZSZB-be a 20702 jogcímen felül bevont további póttagok személyi juttatásai
a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igényléssel.

208

SZSZB-be bevont további póttagok tiszteletdíja póttagonként.
– 1500 választópolgárig 101 és 400 fő közötti átjelentkező
választópolgár esetén 1 fő, majd minden további megkezdett
20801
300 fő esetén legfeljebb 1 fő.
– 1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti
minimum mértékig.

48.

1

TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai megyei
önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választáson.
13101 TVI dologi kiadásai megyénként.

133

1

50 000

Étkezési ellátás költségei.

63.

13301

TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA megyei önkormányzati
vagy főpolgármester-választáson.

1

2 900

64.

TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként
13302 megyei önkormányzati képviselő- vagy főpolgármester-választás
esetén.

1

5 500

65.

TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA megyénként
13303 települési önkormányzati választás esetén tényleges igénybevétel
alapján utólagos igényléssel.

1

5 500

1

20 000

66.
67.

134

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások
13401

A TVI és a TVB kiadásai megyei önkormányzati képviselő- vagy
főpolgármester-választáson.
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68.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

69.

234

TVI tagok és vezetők díja választási naponként.

70.

23401

TVI vezető díja megyei önkormányzati képviselő- vagy
főpolgármester-választáson.

1

50 000

71.

23402

TVI vezető helyettesének díja megyei önkormányzati
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

35 000

72.

23403 TVI pénzügyi felelősének díja.

73.

234031

TVI pénzügyi felelősének díja megyei önkormányzati
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

50 000

74.

234032

TVI pénzügyi felelősének díja polgármester, illetve települési
önkormányzati képviselő választáson.

1

40 000

75.

23404

TVI informatikai felelősének díja megyei önkormányzati
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

35 000

76.

23405 TVI további 1 tagjának díja.

77.

234051

TVI további 1 tagjának díja megyei önkormányzati
képviselő- vagy főpolgármester-választáson.

1

35 000

78.

234052

TVI további 1 tagjának díja polgármester, illetve települési
önkormányzati képviselő-választáson.

1

35 000

1

10 600

79.

235

80.
81.

Étkezési ellátás költsége.
23501

TVI ellátási költsége megyei önkormányzati képviselő- vagy
főpolgármester-választáson.

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai megyei önkormányzati képviselő- vagy
főpolgármester-választás esetén.

236

82.

23601 TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

83.

23602 TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége.

1

20 500

84.

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési önkormányzati választás esetén
tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.

237

85.

23701 TVB 3 választott tagjának díja.

3

50 000

86.

23702 TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége.

1

20 500

87.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

88.

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
a TVI-nél.

89.

33103

TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

90.

33104

TVI, TVB tagok díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

91.

33105 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

92.

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

332

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.

93.

33201

94.

33202 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.
”
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4. melléklet a 35/2019. (XII. 23.) IM rendelethez
„4. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez
Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán a megismételt
szavazáson
1.

Jogcím

2.

Kód

Név

3.

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

101

6.

7.

10102

8.

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
10107 HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt
települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.
104

Névjegyzék nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése
választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

Ft/egység

1

30 000

1

2

1

6 000

1

1 800

1

4 300

1

300

Étkezési ellátás költségei.

10.

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
10401 tagjainak és a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető
szavazásnapi ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

11.

10402

12.

10403 HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.

13.

Egység

Kiadások a szavazás napján és azt megelőzően.
Dologi kiadások szavazókörönként
· hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal,
· választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal,
· szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével,
· nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek
bérletével,
10101
· szavazásnapi anyagok szállításával,
· a HVI szavazásnapi működésével,
a szavazás megismétléséről szóló, a választópolgárok számára
küldött tájékoztatóval,
kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel
kapcsolatos kiadások.

9.

Normatíva

105

A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA települési
nemzetiségi választás esetén.

Egyéb dologi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

14.

SZSZB-be a 208-as jogcím szerint bevont további póttagok ellátá10506 si költsége alapján fizetendő ÁFA, a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint,
póttagonként.

1

300

15.

A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA területi
10507 és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
esetén.

1

4 300

5

35 000

16.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

17.

201

18.
19.

20101

22.

20201
203

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
5 választott tagjának díja.

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) mellett működő
jegyzőkönyvvezető díja.

202

20.
21.

Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja.

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

1

35 000

3

48 000

A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető.
20301 HVI 3 tagjának díja.
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23.

HVB választott tagjainak személyi normatívája települési nemzetiségi önkormányzati
választás esetén.

205

24.

20501

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös
településen.

5

40 000

25.

20502

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös
településen.

3

40 000

1

6 600

26.

206

Étkezési ellátás költsége.

27.

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB)
20601 tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett működő
jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása.

28.

20602

Választási ellátás költsége HVB-nként települési nemzetiségi
választás esetén.

1

15 700

29.

20603

HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége normatív létszám
alapján.

1

1 100

30.

207

Egyéb személyi kiadások utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

31.

20703 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §].

32.

20704

33.

207041

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

40 000

34.

207042

HVB tagjának személyi normatívája több szavazókörös
településen.

3

40 000

35.

20705

Választási ellátás költsége HVB-nként területi és országos
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása esetén.

1

15 700

36.

HVB választott tagjainak személyi normatívája területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása esetén.

SZSZB-be bevont póttagok személyi juttatásai
a Ve. 24. § (3) bekezdése szerint tényleges igénybevétele alapján,
utólagos igényléssel.

208

37.

SZSZB-be bevont póttagok tiszteletdíja póttagonként
20801 1500 választópolgár felett a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti
minimum mértékig.

1

35 000

38.

20802 SZSZB-be bevont póttagok ellátási költsége póttagonként.

1

1 100

39.

SZSZB-be bevont póttagok tiszteletdíja póttagonként, mozgóurnát igénylő választópolgárok száma alapján, 50 és 100 fő között
20803 legfeljebb 2 fő, majd minden további megkezdett 50 fő esetén
legfeljebb 2 fő, amennyiben a választópolgárok száma
az 1500 főt nem haladja meg.

1

35 000

40.

HVI vezető díja választási naponként. A választási iroda működtetése, választás szakmai
felügyelete, a választás lebonyolítása.

209

41.

20901 HVI vezető díja.

42.

20902

Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező
HVI vezetőjének plusz díja kapcsolt településenként.

43.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

44.

301

60 000

1

6 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

45.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
30101 fizetési kötelezettség irodavezetők, iroda- és bizottsági tagok díja
után.

46.

30102 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

47.

1

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

302

48.

30201

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

49.

30202

Étkezési ellátás utólagos költség igénye után fizetendő
munkáltatói teher.
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50.

MEGYEI KIADÁSOK

51.

1. DOLOGI KIADÁSOK

52.

131

53.
54.

TVI választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő kiadásai területi és
országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.
13101 TVI dologi kiadásai megyénként.

133

1

50 000

Étkezési ellátás költsége.

55.

13301

TVI ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA területi és országos
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán

1

2 900

56.

13302

TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA területi és
országos nemzetiségi választás esetén megyénként.

1

5 500

57.

TVB választási ellátás költsége alapján fizetendő ÁFA települési
13303 nemzetiségi választás esetén tényleges igénybevétel alapján
utólagos igényléssel megyénként.

1

5 500

1

20 000

58.

134

59.

Szavazással, eredmény-megállapítással összefüggő kiadások.
13401

A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán.

60.

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

61.

234

TVI tagok és vezetők díja választási naponként.

62.

23401

TVI vezető díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán.

1

50 000

63.

23402

TVI vezető helyettesének díja területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán.

1

35 000

64.

23403 TVI pénzügyi felelősének díja.

65.

234031

TVI pénzügyi felelősének díja területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán.

1

35 000

66.

234032

TVI pénzügyi felelősének díja települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán.

1

35 000

67.

23404

TVI informatikai felelősének díja területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán.

1

35 000

68.

23405 TVI további tagjának díja.

69.

234051

TVI további 4 tagjának díja területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán.

4

35 000

70.

234052

TVI egy tagjának díja települési nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán.

1

35 000

1

10 600

71.

235

72.
73.

Étkezési ellátás költsége.
23501

TVI ellátási költsége területi és országos nemzetiségi
önkormányzati képviselők területi választásán.

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai területi és országos nemzetiségi választás
esetén megyénként.

236

74.

23601 TVB 3 választott tagjának díja.

3

35 000

75.

23602 TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége.

1

20 500

76.

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai települési nemzetiségi választás esetén
tényleges igénybevétel alapján utólagos igényléssel.

237

77.

23701 TVB 3 választott tagjának díja.

78.

23702

TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási költsége
megyénként.

79.

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

80.

331

3

35 000

1

20 500

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
TVI-nél.
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81.

33103

TVI vezető díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

82.

33104

TVI, TVB tagok díja utáni munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

83.

33105 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.

84.

Személyi juttatás utólagos igénye után munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség.

332

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
fizetési kötelezettség TVB tagok díja után.

85.

33201

86.

33202 Étkezési ellátás költsége után fizetendő munkáltatói teher.
”

5. melléklet a 35/2019. (XII. 23.) IM rendelethez
„5. melléklet a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelethez
Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 3. § (5) bekezdése szerinti időközi választásán
1.
2.

Jogcím
Kód

Név

3.

KÖZPONTI KIADÁSOK

4.

1. DOLOGI KIADÁSOK

5.

151

6.

15101

7.

1510102

8.

15102

9.

1510201

10.

1510202

11.
12.

152
15201

Normatíva
Egység

Ft/egység nettó

A választások előkészítésével kapcsolatos nyomtatványok.
Plakátok előállítása.
Szavazóköri tájékoztató plakát.

2

99,10

Értesítők nyomtatása, megszemélyesítése, hajtogatása és
borítékolása, választópolgáronként.

1

13,50

Értesítők kézbesítése, választópolgáronként.

1

70,00

1

4 210,60

Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.

Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek.
Szavazóurnák biztosítása.
Urnacsomagok előállítása, összeállítása, szállítása; szavazókörönként.

13.

1520101

14.

15202

15.

1520201

Szavazólapok, választópolgáronként és szavazólap fajtánként

1

15,10

16.

1520202

Borítékok, választópolgáronként.

1

3,20

17.

15203

18.

1520301

Szavazóköri szállítódoboz előállítása, szállítása, 1000 választópolgáronként.

1

1 969,70

19.

1520302

Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek előállítása szavazókörönként.

1

3 565,40

20.

15204

Fogyatékkal élők számára készülő szavazási kellékek, választópolgáronként.

21.

1520401

Braille-írással készült értesítő borítékkal.

1

2 245,30

1520402

Braille-írással ellátott szavazósablon és tájékoztató szavazáshoz.

1

2 371,90

22.

Szavazólapok és borítékok.

Szavazóköri szállítódoboz biztosítása.

”
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A pénzügyminiszter 21/2019. (XII. 23.) PM rendelete
az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról
szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]
„b) az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 2016. évben kezdődő adóévre
a 18. melléklet, a 2017. évben kezdődő adóévre a 23. melléklet, a 2018. évben kezdődő adóévre a 24. melléklet,
a 2019. évben kezdődő adóévre a 25. melléklet, a 2020. évben kezdődő adóévre a 26. melléklet,”
(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)
2. §		
A Rendelet az 1. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.
3. §		
A Rendelet 25. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
4. §		
Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter
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1. melléklet a 21/2019. (XII. 23.) PM rendelethez
„26. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

1. melléklet a(z) …/2019. ( . ) PM rendelethez
„26. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
BEVALLÁS

a helyi iparűzési adóról
állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
FŐLAP
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________________________ önkormányzat
illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről
I.

Bevallás jellege

□ Éves bevallás
2. □ Záró bevallás
3. □ Előtársasági bevallás
4. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása
5. □ Év közben kezdő adózó bevallása
6. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi
1.

bevallása

7.

□ A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő
bevallása

8.

□ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal
rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása

□ A mezőgazdasági őstermelőnek is minősülő egyéni vállalkozó bevallása
10. □ A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó
9.

jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

□ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás
12. □ A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása
13. □ A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
11.

(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az
adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)

□ Sportvállalkozás által benyújtott bevallás
15. □ Önellenőrzés
14.
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Bevallott időszak

□□□□ év □□ hó □□ naptól□□□□ év □□ hó □□ napig.
III.

Záró bevallás

□ Felszámolás
2. □ Végelszámolás
3. □ Kényszertörlés
4. □ Adószám törlése
5. □ Átalakulás, □ Egyesülés, □ Szétválás
6. □ A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése
7. □ Hatósági megszüntetés
8. □ Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy
1.

a kérelem bejegyzés előtti visszavonása

□ Székhely áthelyezése
10. □ Telephely megszüntetése
11. □ Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
12. □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság keletkezése
13. □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése
14. □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság keletkezése
15. □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése
16. □ A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése
17. □ Egyéb: ________________
9.

IV.

A bevallásban szereplő betétlapok
A

□ B□ C□ D□ E□ F□ G□ H□ I□ J□
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V.

1.
2.
3.
4.
5.

Adóalany
Adóalany viselt neve (családi- és utóneve, cégneve): ________________________________
Adóalany születési családi és utóneve: ___________________________________________
Születési helye: ___________________________________________________város/község
Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap
Anyja születési családi- és utóneve: _____________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Székhelye, lakóhelye: □□□□___________________________________város/község

6. Adóazonosító jele:
7.
8.

______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
9. Az adóbevallást kitöltő neve (,ha az nem azonos az adóalannyal):
__________________________________________________________________________
10. Telefonszáma: ______________________________________________________________
11. E-mail címe: ______________________________________________________________
VI.
Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata
Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:
a)
b)
c)

VII.

□ a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként
□ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként
□ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként
Az adó
1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (részletezése külön
lapon található)*:
2. Eladott áruk beszerzési értékének,
közvetített szolgáltatások értékének
figyelembe vehető (a Htv. 39. §
(6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó
adóalany esetén: „E” lap II/7. sor)
együttes összege:
3. Az alvállalkozói teljesítések értéke:
4. Anyagköltség:
5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti
fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen
költsége:

(a 30. sor kivételével forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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6. Htv. szerinti – vállalkozási szintű –
adóalap
[(1–(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6),
(10) bekezdésének alkalmazása esetén:
„E” jelű lap III/11. sor]**:
7. Szokásos piaci árra való kiegészítés
miatti korrekció (+,-)***:
8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál
alkalmazott adóalap
[6. sor + „I” jelű betétlap VII. 1. vagy
VIII. 1. sor; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1.,

akkor 8.2.; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1. és az
adózó kimentési kérelmet nyújtott be, akkor
8.3.]

8.1. Áttérési különbözettel korrigált adóalap
[6. sor + „I” jelű betétlap VII. 1. vagy
VIII. 1. sor]
8.2. Az áttérés adóévét megelőző adóév
12 hónapra számított adóalapjának
összege:
8.3. Kimentési adóalap:
9. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál
számviteli önellenőrzési különbözet
(+,–)*:
10. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási
szintű - adóalap [6+7; IFRS-t alkalmazó
vállalkozó esetén 7+8+9]:
11. Az önkormányzat illetékességi területére
jutó - a 10. sorban lévő adóalap
megosztása szerinti - települési szintű
adóalap:
12. Adómentes adóalap önkormányzati
döntés alapján [Htv. 39/C. §
(2) bekezdése szerint (maximum
2,5M forintot vállalkozási szintű
adóalapig)]:
13. Adómentes adóalap önkormányzati
döntés alapján [Htv. 39/C. § (3)
bekezdése szerint a háziorvos, védőnő
vállalkozónak]:
14. Adómentes adóalap önkormányzati
döntés alapján [Htv. 39/C. § (4)
bekezdése szerint a beruházási érték
után]:
15. Az önkormányzati rendelet szerinti
adóköteles adóalap (11–12–13–14):
16. Adóalapra jutó iparűzési adó összege
(15. sor ⨯ __________ %):

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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17. Önkormányzati döntés szerinti
adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint
(maximum 2,5M forintot vállalkozási
szintű adóalapig)]:
18. Önkormányzati döntés szerinti
adókedvezmény [Htv. 39/C. §
(3) bekezdése szerint a háziorvos, védőnő
vállalkozónak]:
19. Önkormányzati döntés szerinti
adókedvezmény [Htv. 39/C. §
(4) bekezdése szerint a beruházási érték
után]:
20. Az ideiglenes jellegű iparűzési
tevékenység után az adóévben megfizetett
és az önkormányzatnál levonható
adóátalány összege [Htv. 40/A. §
(1) bekezdés a) pontja szerint]:
21. A ráfordításként, költségként az adóévben
elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának
a településre jutó összege
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja
szerint]:
22. A ráfordításként, költségként az adóévben
elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának
a településre jutó összege [Htv. 40/A. §
(1) bekezdés b) pontja szerint]:
23. A ráfordításként, költségként az adóévben
elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának
a településre jutó összege [Htv. 40/A. §
(1) bekezdés b) pontja szerint]:
24. Az önkormányzati döntés szerint
a vállalkozó az adóévben elszámolt
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy
kísérleti fejlesztés közvetlen költsége
10%-ának településre jutó hányada
[Htv. 40/A. § (3) bekezdése]:
25. Az iparűzési adófizetési kötelezettség
[16–(17+18+19+20+21+22+23+24)]:
26. Az önkormányzatra jutó adóátalány
összege:
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□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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27. Külföldön létesített telephelyre jutó
adóalap:
28. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 1. sorban a nettó árbevétel a:
VI. a) pont szerinti esetben = az átalányadó alapja
VI. b) pont szerinti esetben = az „A” jelű betétlap szerinti nettó árbevétel
VI. c) pont esetében = a KIVA alapja
**Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 6. sorban az adóalap a:
VI. a) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2.
VI. b) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,8,
VI. c) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2.
*** Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

VIII. Adóelőlegek bevallása
1. Előlegfizetési időszak:

□□□□ év □□ hó □□ naptól-

□□□□ év □□ hó □□ napig.
□□□□ év □□ hó □□ nap.
□□□ □□□ □□□ □□□ □□□
□□□□ év □□ hó □□ nap.
□□□ □□□ □□□ □□□ □□□

2. Első előlegrészlet. Esedékesség:
2.1.

Összeg (forintban):

3. Második előlegrészlet. Esedékesség:
3.1.

IX.

Összeg (forintban):

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak
megfelelnek

_____________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja)
nyújtja be, jelölje X-szel*:

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására
jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.
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1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________
2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________
3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________
4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________
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„A” JELŰ BETÉTLAP
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint
készítő adóalany esetén]

I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

Nettó árbevétel

1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó
árbevétel [2–3–4–5–6–7]:
2. A számviteli törvény, az Szja. törvény
hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs
felárral növelt ellenérték szerinti nettó
árbevétel:
3. Jogdíjbevétel:
4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve
egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki
adó összege:
5. Egyéb ráfordítások között kimutatott
regisztrációs adó, az alkoholos italok utáni
népegészségügyi termékadó összege:
5.1. Az 5. sorból a regisztrációs adó:
5.2. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni
népegészségügyi termékadó:
6. Felszolgálási díj árbevétele:
7. Főtevékenységként sporttevékenységet
végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás
nettó árbevételt csökkentő tétele*:

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany
választása szerint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló
rendelet) szabályaival összhangban, vagy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.), és
az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális
örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott
támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok
tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő
módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) szerinti, sportlétesítményekre
nyújtott működési támogatásnak minősül. A támogatás igénybevételéről e bevallásban nyilatkozni kell!

II/A. Nyilatkozat
a
Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó
árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint

□ a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy
□ a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági
rendelet hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével
összhangban veszem igénybe.

_____________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
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„B” JELŰ BETÉTLAP
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása
I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

Nettó árbevétel

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves
nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7–8–9]:

2.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek:

3.

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei:

4.

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás
nettó árbevétele:

5.

Befektetési szolgáltatás bevétele:

6.

Fedezeti ügyletek
nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete:
Alapügyletek (fedezett tételek)
nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete:
Fizetett kamatok és kamatjellegű
ráfordítások:
Pénzügyi lízingbe adott eszköz után
elszámolt elábé:

7.
8.
9.

_____________________
helység

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
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„C” JELŰ BETÉTLAP
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása
I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

Nettó árbevétel

1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves
nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7–8]:
2. Biztosítástechnikai eredmény:
3. Nettó működési költség:
4. Befektetésekből származó
biztosítástechnikai ráfordítások (csak
életbiztosítási ágnál) és az egyéb
biztosítástechnikai ráfordítások együttes
összege:
5. Fedezeti ügyletek
nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete:
6. Alapügyletek (fedezett tételek)
nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete:
7. Nem biztosítási tevékenység bevétele,
befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. §
22. pont c) alpontja szerint egyéb növelő
tételek:
8. Htv. 52. § 22. pont c) alpontjában foglalt
csökkentések:

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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helység
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□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
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„D” JELŰ BETÉTLAP
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása
I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

Nettó árbevétel
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves
nettó árbevétel [2+3+4+5+6]:
2. Befektetési szolgáltatási tevékenység
bevételei:
3. Nem befektetési szolgáltatási
tevékenység bevétele:
4. Kapott kamatok és kamatjellegű
bevételek együttes összege:
5. Fedezeti ügyletek nyereségének/
veszteségének nyereségjellegű
különbözete:
6. Alapügyletek (fedezett tételek)
nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete:

_____________________
helység

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
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„E” JELŰ BETÉTLAP
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített
szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja
I.

Adóalany
A Htv. 39. § (6), (10) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja:

□

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén
(forintban)

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé)
összesen:
2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen:
3. Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése
szerinti export árbevételhez kapcsolódó
elábé és közvetített szolgáltatások értéke
(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó
árbevételű vállalkozónak nem kell
kitölteni!):
4. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése
szerinti közfinanszírozásban részesülő
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó
elábé, vagy dohány kiskereskedelmiellátónál a dohány bekerülési értéke
(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó
árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):
5. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése
szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci
ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és
továbbértékesített, a számvitelről szóló
törvény szerinti eladott áruk beszerzési
értékeként elszámolt földgáz és
villamosenergia beszerzési értéke
(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó
árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!):

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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6. A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján
(sávosan) megállapított, levonható elábé és
közvetített szolgáltatások értéke együttes
összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó
árbevételű vállalkozónak nem kell
kitölteni!):
7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített
szolgáltatások értékének együttes összege
[legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó
esetén: (1+2), 500 M Ft feletti nettó
árbevétel esetén: (3+4+5+6)]:
III.
A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén
(forintban)
1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes
nettó árbevétele:
2. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által
figyelembe vehető összes anyagköltség,
alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás,
alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés
adóévben elszámolt közvetlen költsége:
3. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes
eladott áruk beszerzési értéke:
4. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes
közvetített szolgáltatások értéke:
5. A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése
szerinti export árbevételhez kapcsolódó
összes elábé és közvetített szolgáltatások
értéke:
6. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése
szerinti közfinanszírozásban részesülő
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó
elábé, vagy dohány kiskereskedelmiellátónál a dohány bekerülési értéke:
7. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése
szerinti földgázpiaci és villamos energia
piaci ügyletek elszámolása érdekében
vásárolt és tovább értékesített,
a számvitelről szóló törvény szerinti eladott
áruk beszerzési értékeként elszámolt
földgáz és villamos energia beszerzési
értéke:
8. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. §
(4) és (5) bekezdése alapján (sávosan)
megállapított, levonható elábé és közvetített
szolgáltatások értéke együttes összege:
9. A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen
figyelembe vehető eladott áruk beszerzési
értékének és a közvetített szolgáltatások
értékének együttes összege [5+6+7+8]:
10. A kapcsolt vállalkozások összesített pozitív
előjelű különbözete (adóalap) [1–2–9]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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11. Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű
adóalap
[„E” jelű betétlap III. /10. sor x („A” vagy
„B” vagy „C” vagy „D” jelű betétlap
II/1. sor ÷ „E” jelű betétlap III./1. sor)]:
_____________________
helység

□ □□□ □□□ □□□ □□□

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
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„F” JELŰ BETÉTLAP
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
A vállalkozási szintű adóalap megosztása
I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III.

Az alkalmazott adóalap megosztási módszere

□ A Htv. melléklet 1.1. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás
□ A Htv. melléklet 1.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás
□ A Htv. melléklet 2.1. pontja szerinti megosztás
□ A Htv. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás
□ A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás
□ A Htv. melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás
□ A Htv. melléklet 2.4.2. pontja szerinti megosztás
A megosztás

1. A vállalkozás által az adóévben – a Htv.
melléklete szerint – figyelembeveendő
összes személyi jellegű ráfordítás összege:
2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi
területén foglalkoztatottak után az adóévben
– a Htv. melléklete szerint –
figyelembeveendő személyi jellegű
ráfordítás összege:
3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely,
telephely szerinti településekhez tartozó
– a Htv. melléklete szerinti – összes
eszközérték összege:

(A 7–8. és a 11–16. sorok kivételével
forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi
területén figyelembeveendő – a Htv.
melléklete szerinti – eszközérték összege:
5. Egyetemes szolgáltató, villamosenergiavagy földgázkereskedő villamosenergia
vagy földgáz végső fogyasztók részére
történő értékesítésből származó összes
számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:
6. Az 5. sorból az önkormányzat illetékességi
területére jutó számviteli törvény szerinti
nettó árbevétele:
7. Villamosenergia-elosztó hálózati
engedélyes és földgázelosztói engedélyes
esetén az összes végső fogyasztónak
továbbított villamosenergia vagy földgáz
mennyisége:
8. A 7. sorból az önkormányzat illetékességi
területén lévő végső fogyasztónak
továbbított villamosenergia vagy földgáz
mennyisége:
9. Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. §
24. pontja] származó, számviteli törvény
szerinti értékesítés nettó árbevétele és az
adóév utolsó napján fennálló, építőipari
tevékenységgel összefüggésben készletre
vett befejezetlen termelés, félkésztermék,
késztermék értéke együttes összege:
10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi
területén a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pont
és (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre
jutó összeg:
11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet
végző vállalkozó távközlési szolgáltatást
igénybe vevő előfizetőinek száma:
12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi
területén található számlázási cím szerinti
vezeték nélküli távközlési tevékenységet
igénybe vevő előfizetők száma:
13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző
vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység
szolgáltatási helyeinek száma:
14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi
területén található vezetékes szolgáltatási
helyeinek száma:
15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző
vállalkozó vezeték nélküli távközlési
szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek
száma:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi
területén található számlázási cím szerinti
vezeték nélküli távközlési tevékenységet
igénybe vevő előfizetők száma:
_____________________
helység

□ □□□ □□□ □□□ □□□

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
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„G” JELŰ BETÉTLAP
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Nyilatkozat a túlfizetésről
I. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve): ________________________________________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

2. Adóazonosító jele:

3.
4. A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma:

□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□

II. Nyilatkozat

5.

□ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más

2.
3.

adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési
kötelezettségre kívánom felhasználni.
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4.

□ Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom.
□ Nyilatkozom, hogy nincs az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott köztartozásom.
□ A túlfizetés összegét később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.
□ A túlfizetés összegéből _______________________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes

1.

□ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű

7.

□ A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem.

köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
IV.

Köztartozást
nyilvántartó
intézmény
megnevezése

Köztartozás
fajtája

Összeg
(forint)

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti
számlaszám

Intézmény által
alkalmazott
ügyfél azonosító szám
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6.

A más közteherben fennálló jövőbeni fizetési kötelezettség
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

_______________________
helység

Közteher megnevezése

Összeg (forint)

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

______________________________________________
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
10245
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„H” JELŰ BETÉTLAP
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Önellenőrzési pótlék bevallása
I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

Önellenőrzés
1. Adóalap változása
(+,–)

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

3. Az önellenőrzési pótlék
alapja

4. Az önellenőrzési pótlék
összege

_________________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
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_____________________
helység

2. Adóösszeg változása
(+,–)
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„I” JELŰ BETÉTLAP
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére
I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

Nettó árbevétel
(forintban)
II/1. A Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel

1. Nettó árbevétel
[2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+
15+16+17–18–19–20–21–22–23+24–25]
2. Bevétel IFRS 15 szerint:
3. Más standardok által az IFRS 15 szerinti
árbevételként elszámolni rendelt tételek:
4. Megszűnt tevékenységből származó
árbevétel:
5. Bevételt nem eredményező csere keretében
elcserélt áru, szolgáltatás értéke:
6. Sztv. szerint – nem számlázott – utólag
adott (fizetendő) szerződés szerinti
engedmény:
7. Az IFRS 15 standard 60–65. bekezdés
alapján elszámolt kamat:
8. Az IFRS 15 standard 51. bekezdés alapján
a bevételt csökkentő kötbér:
9. A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített
szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében
közvetített szolgáltatás bekerülési értéke:
10. Saját név alatt történt bizományosi áruértékesítés számviteli törvény szerinti
bekerülési értéke:
11. Bevételt keletkeztető ügyletekhez
kapcsolódó fedezeti ügylet
bevételcsökkentő hatása:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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12. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál
a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített
követelés kezdeti közvetlen költségeket
nem tartalmazó ellenértéke:
13. Nem a szokásos tevékenység keretében
keletkezett áruértékesítés,
szolgáltatásnyújtás árbevétele:
14. Operatív lízingből származó összeg:
15. Az IFRS 15 Vevői standard
70–71. bekezdése alapján az ügyleti ár
csökkenéseként elszámolt, vevőnek
fizetendő ellenérték:
16. IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard
szerint biztosítóként a biztosítási
szerződésből kapott bevétel:
17. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja
szerinti korrekció:
18. Jogdíjbevétel:
19. Felszolgálási díj árbevétele:
20. Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó,
regisztrációs adó, az alkoholos italt terhelő
népegészségügyi termékadó összege:
A 20. sorból:
20.1. jövedéki adó:
20.2. regisztrációs adó:
20.3. az alkoholos italt terhelő
népegészségügyi termékadó:
21. Bevételt keletkeztető ügyletekhez
kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő
hatása:
22. Az IFRS 15 Vevői standard
60–65. bekezdése alapján elszámolt
kamatráfordítás összege:
23. Az adóévet megelőző bármely adóévben
figyelembe vett, a Htv. 2016. december 31ig hatályos (2) bekezdés k) vagy a 2017.
január 1-től hatályos (2) bekezdés m) pont
szerinti bevételnövelő tétel összege:
24. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység nettó
árbevétele (+,–):*
25. Főtevékenységként sporttevékenységet
végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás
nettó árbevételt csökkentő tétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
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II/2. A Htv. 40/D. §-a szerinti nettó árbevétel
1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8–9–10–
11+12+13]:
2. Kapott kamatként elszámolt bevétel:
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti
évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak,
jutalékok összegével:
4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak,
jutalék összege):
5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum
értékesítésével elért nyereség,
nyereségjellegű különbözet összege:
6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál
a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem
tartalmazó ellenértéke:
7. Operatív lízingből származó árbevétel:
8. A nem a szokásos tevékenység keretében
keletkezett áruértékesítésből,
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:
9. Az adóalany által ráfordításként elszámolt
(fizetett, járó) kamat:
10. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak
nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:
11. A saját követelés értékesítéséből keletkezett,
az üzleti évben elszámolt nyereség összege:
12. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele
(+,–):*
13. Megszűnt tevékenységből származó
árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó árbevétel
1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9–10–
11–12–13+14+15]:
2. Kapott kamatként elszámolt:
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti
évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak,
jutalékok összegével:
4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak,
jutalékok összege):
5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum
értékesítésével elért nyereség,
nyereségjellegű különbözet összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál
a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem
tartalmazó ellenértéke:
7. Operatív lízingből származó árbevétel:
8. A nem a szokásos tevékenység keretében
keletkezett áruértékesítésből,
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:
9. Díjbevétel:
10. A saját követelés értékesítéséből keletkezett,
az üzleti évben elszámolt nyereség összege:
11. Az adóalany által ráfordításként elszámolt
kamat:
12. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak
nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:
13. A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások
teljesítése során elszámolt ráfordítás:
14. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele
(+,–):*
15. Megszűnt tevékenységből származó
árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

III.
1.
2.
3.

4.

Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
[2+3+4+5+6+7–8+9+10]:
Kereskedelmi áruk értékesítéskor
nyilvántartott könyv szerinti értéke:
A kereskedelmi áru beszerzési költségének
meghatározása során figyelembe vett,
a számvitelről szóló törvény szerinti – nem
számlázott – utólag kapott (járó) engedmény
szerződés szerinti összege:
A Htv. 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában
említett csere esetén a cserébe kapott készlet
csereszerződés szerinti értéke:

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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5.

Az IFRS 16 Lízingek című standard alapján
pénzügyi lízingnek minősülő szerződés
alapján a lízingbeadónál kereskedelmi
áruként nyilvántartásba nem vett eszköz
IAS 2 Készletek című standard alapján
megállapított, a pénzügyi lízingbe adáskor
meglévő könyv szerinti értékével, ide nem
értve azt az összeget, mellyel a vállalkozó
a 40/D. § (3) bekezdés b) pontja szerint
a bevételt csökkentette
A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján
az értékesített termék (ingó, ingatlan)
számvitelről szóló törvény szerint
megállapítandó bekerülési értéke:
Nem a szokásos tevékenység keretében
értékesített áru, telek vagy más ingatlan
értékesítéskori könyv szerinti értéke:
Az adóévet megelőző adóév(ek)ben a Htv.
40/F. § (2) bekezdés d) pontja szerint a könyv
szerinti érték növeléseként már figyelembe
vett összeg, ha az IFRS-ek alkalmazásából az
következik, hogy az az adóévben az (1) és
(2) bekezdés szerint a könyv szerinti érték
összegét növeli:
Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység nettó elábé
(+,–):*

6.

7.
8.

9.

10.

Megszűnt tevékenységből származó elábé:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

IV.

Anyagköltség

1.

Anyagköltség [2+3–4+5+6]:

2.

Az anyag üzleti évben ráfordításként
elszámolt felhasználáskori könyv szerinti
értéke:
Az anyag könyv szerinti értékének
megállapítása során az IAS 2 Készletek című
standard 11. bekezdése alapján figyelembe
vett, a számvitelről szóló törvény szerinti
utólag kapott (járó) – nem számlázott –
szerződés szerinti engedménynek minősülő
kereskedelmi engedmények, rabattok és
hasonló tételek összege:

3.

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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4.

Annak az anyagnak a ráfordításként
elszámolt könyv szerinti értéke, amelyet
az IAS 2 Készletek című standard
35. bekezdésében említettek szerint saját
előállítású ingatlanok, gépek, berendezések
alkotórészeként használtak fel és amelynek
könyv szerinti értékét a saját előállítású
ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési
értékében figyelembe vették:
Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység anyagköltsége
(+,–):*
Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó
anyagköltség:

5.
6.

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

V.
1.

Közvetített szolgáltatások értéke
Közvetített szolgáltatások értéke
[2+3+4+5]:
Az IFRS-ek szerint nem ügynökként
közvetített szolgáltatások értéke:
A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján
bevételnövelő tételként figyelembe vett
szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített
szolgáltatás könyv szerinti értéke:
Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység keretében
közvetített szolgáltatások értéke (+,–):*
Megszűnt tevékenység során közvetített
szolgáltatás értéke:

2.
3.

4.
5.

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

VI.

Alvállalkozói teljesítés értéke

1.

Alvállalkozói teljesítés értéke (2+3):

2.

Folytatódó tevékenység során alvállalkozói
teljesítés értéke:

3.

Megszűnt tevékenység során alvállalkozói
teljesítés értéke:

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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VII.

Áttérési különbözet az IFRS-ek első
alkalmazásakor

1. Az áttérési különbözet összege [2–3] (+,–):*
2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti
áttérési különbözet:
2.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont

aa) alpont szerinti áttérési különbözet:
2.2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont
ab) alpont szerinti áttérési különbözet:
3. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti
különbözet:
3.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont
ba) alpont szerinti áttérési különbözet:
3.2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont
bb) alpont szerinti áttérési különbözet:

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

VIII. Áttérési különbözet az IFRS-ek
számviteli politika változásakor
1. Az áttérési különbözet összege [2–3] (+,–):*
2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont szerinti
áttérési különbözet:
2.1. A Htv. 40/J § (3) bekezdés a) pont

aa) alpont szerinti áttérési különbözet:
2.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont
ab) alpont szerinti áttérési különbözet:
3. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont szerinti
különbözet:
3.1. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont ba)

alpont szerinti áttérési különbözet:

3.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont bb)

alpont szerinti áttérési különbözet:

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
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IX. Nyilatkozat
a
Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti (II./25. sor) nettó árbevétel csökkentés
miatti adócsökkenést választásom szerint

□ a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy
□ a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági
rendelet hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével
összhangban veszem igénybe.

_____________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
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„J” JELŰ BETÉTLAP
2020. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany
tagjainak nyilatkozata
I.

Nyilatkozat

Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében,
családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az
adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.
Oldalszám: __/__
II.

Adóalanyok adatai

1. Adószámmal és közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalany és/vagy családi
gazdálkodó adóalany neve: ____________________________________________________
2. Adószáma:

□□□□□□□□-□-□□

1. Adóalany neve:______________________________________________________________

□□□□□□□□□□

2. Adóazonosító jele:
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________
1. Adóalany neve:______________________________________________________________

□□□□□□□□□□

2. Adóazonosító jele:
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________
1. Adóalany neve:______________________________________________________________

□□□□□□□□□□

2. Adóazonosító jele:
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________
*4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jelű lapot is ki kell tölteni!

_______________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_______________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

”
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2. melléklet a 21/2019. (XII. 23.) PM rendelethez

2.melléklet a(z) …/2019. ( . ) PM rendelethez

1. A Rendelet 25. mellékletében foglalt, „BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű
iparűzési tevékenység esetén” elnevezésű nyomtatvány Főlap I. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
I.
Bevallás jellege

□ Éves bevallás
2. □ Záró bevallás
3. □ Előtársasági bevallás
4. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása
5. □ Év közben kezdő adózó bevallása
6. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi

1.

bevallása

7.

□ A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő
bevallása

8.

□ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal
rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása

□ A mezőgazdasági őstermelőnek is minősülő egyéni vállalkozó bevallása
10. □ A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó
9.

jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

□ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás
12. □ A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása
13. □ A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
11.

(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az
adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)

□ Önellenőrzés
15. □ Sportvállalkozás által benyújtott bevallás
14.

”
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2. A Rendelet 25. mellékletében foglalt, „BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű
iparűzési tevékenység esetén” elnevezésű nyomtatvány „I” JELŰ BETÉTLAP adatlapja helyébe
a következő adatlap lép:
„
„I” JELŰ BETÉTLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére
I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

Nettó árbevétel
(forintban)
II/1. A Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel

1. Nettó árbevétel:
[2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+
14+15+16+17–18–19–20–21–22–23+
24–25]
2. Bevétel IFRS 15 szerint:
3. Más standardok által az IFRS 15 szerinti
árbevételként elszámolni rendelt tételek:
4. Megszűnt tevékenységből származó
árbevétel:
5. Bevételt nem eredményező csere
keretében elcserélt áru, szolgáltatás értéke:
6. Sztv. szerint – nem számlázott – utólag
adott (fizetendő) szerződés szerinti
engedmény:
7. Az IFRS 15 standard 60–65. bekezdés
alapján elszámolt kamat:
8. Az IFRS 15 standard 51. bekezdés alapján
a bevételt csökkentő kötbér:
9. A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített
szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében
közvetített szolgáltatás bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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10. Saját név alatt történt bizományosi áruértékesítés számviteli törvény szerinti
bekerülési értéke:
11. Bevételt keletkeztető ügyletekhez
kapcsolódó fedezeti ügylet
bevételcsökkentő hatása:
12. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál
a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített
követelés kezdeti közvetlen költségeket
nem tartalmazó ellenértéke:
13. Nem a szokásos tevékenység keretében
keletkezett áruértékesítés,
szolgáltatásnyújtás árbevétele:
14. Operatív lízingből származó összeg:
15. Az IFRS 15 Vevői standard
70–71. bekezdése alapján az ügyleti ár
csökkenéseként elszámolt, vevőnek
fizetendő ellenérték:
16. IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard
szerint biztosítóként a biztosítási
szerződésből kapott bevétel:
17. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja
szerinti korrekció:
18. Jogdíjbevétel:
19. Felszolgálási díj árbevétele:
20. Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó,
regisztrációs adó, az alkoholos italt terhelő
népegészségügyi termékadó összege:
A 20. sorból:
20.1. jövedéki adó:
20.2. regisztrációs adó:
20.3. az alkoholos italt terhelő
népegészségügyi termékadó:
21. Bevételt keletkeztető ügyletekhez
kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő
hatása:
22. Az IFRS 15 Vevői standard
60–65. bekezdése alapján elszámolt
kamatráfordítás összege:
23. Az adóévet megelőző bármely adóévben
figyelembe vett, a Htv. 2016. december
31-ig hatályos (2) bekezdés k) vagy a
2017. január 1-től hatályos (2) bekezdés
m) pont szerinti bevételnövelő tétel
összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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24. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység nettó
árbevétele (+,–):*
25. Főtevékenységként sporttevékenységet
végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás
nettó árbevételt csökkentő tétele:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/2. A Htv. 40/D. §-a szerinti nettó árbevétel
1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8–9–10–
11+12+13]:
2. Kapott kamatként elszámolt bevétel:
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti
évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak,
jutalékok összegével:
4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak,
jutalék összege):
5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum
értékesítésével elért nyereség,
nyereségjellegű különbözet összege:
6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál
a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem
tartalmazó ellenértéke:
7. Operatív lízingből származó árbevétel:
8. A nem a szokásos tevékenység keretében
keletkezett áruértékesítésből,
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:
9. Az adóalany által ráfordításként elszámolt
(fizetett, járó) kamat:
10. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi
árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti
értéke:
11. A saját követelés értékesítéséből keletkezett,
az üzleti évben elszámolt nyereség összege:
12. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele
(+,–):*
13. Megszűnt tevékenységből származó
árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
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II/3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó árbevétel
1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9–
10–11–12–13+14+15]:
2. Kapott kamatként elszámolt:
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti
évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak,
jutalékok összegével:
4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak,
jutalékok összege):
5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum
értékesítésével elért nyereség,
nyereségjellegű különbözet összege:
6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál
a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem
tartalmazó ellenértéke:
7. Operatív lízingből származó árbevétel:
8. A nem a szokásos tevékenység keretében
keletkezett áruértékesítésből,
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:
9. Díjbevétel:
10. A saját követelés értékesítéséből keletkezett,
az üzleti évben elszámolt nyereség összege:
11. Az adóalany által ráfordításként elszámolt
kamat:
12. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi
árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti
értéke:
13. A biztosítási szerződés szerinti
szolgáltatások teljesítése során elszámolt
ráfordítás:
14. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele
(+,–):*
15. Megszűnt tevékenységből származó
árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
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III.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

(forintban)

Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
[2+3+4+5+6+7–8+9+10]:
Kereskedelmi áruk értékesítéskor
nyilvántartott könyv szerinti értéke:
A kereskedelmi áru beszerzési költségének
meghatározása során figyelembe vett,
a számvitelről szóló törvény szerinti – nem
számlázott – utólag kapott (járó) engedmény
szerződés szerinti összege:
A Htv. 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában
említett csere esetén a cserébe kapott készlet
csereszerződés szerinti értéke:
Az IFRS 16 Lízingek című standard alapján
pénzügyi lízingnek minősülő szerződés
alapján a lízingbeadónál kereskedelmi
áruként nyilvántartásba nem vett eszköz
IAS 2 Készletek című standard alapján
megállapított, a pénzügyi lízingbe adáskor
meglévő könyv szerinti értékével, ide nem
értve azt az összeget, mellyel a vállalkozó
a 40/D. § (3) bekezdés b) pontja szerint
a bevételt csökkentette
A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja
alapján az értékesített termék (ingó,
ingatlan) számvitelről szóló törvény szerint
megállapítandó bekerülési értéke:
Nem a szokásos tevékenység keretében
értékesített áru, telek vagy más ingatlan
értékesítéskori könyv szerinti értéke:
Az adóévet megelőző adóév(ek)ben a Htv.
40/F. § (2) bekezdés d) pontja szerint
a könyv szerinti érték növeléseként már
figyelembe vett összeg, ha az IFRS-ek
alkalmazásából az következik, hogy az
az adóévben az (1) és (2) bekezdés szerint
a könyv szerinti érték összegét növeli:
Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység nettó elábé:
(+,–):*
Megszűnt tevékenységből származó elábé:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
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IV.

Anyagköltség

1.

Anyagköltség [2+3–4+5+6]:

2.

Az anyag üzleti évben ráfordításként
elszámolt felhasználáskori könyv szerinti
értéke:
Az anyag könyv szerinti értékének
megállapítása során az IAS 2 Készletek
című standard 11. bekezdése alapján
figyelembe vett, a számvitelről szóló
törvény szerinti utólag kapott (járó)
– nem számlázott – szerződés szerinti
engedménynek minősülő kereskedelmi
engedmények, rabattok és hasonló tételek
összege:
Annak az anyagnak a ráfordításként
elszámolt könyv szerinti értéke, amelyet
az IAS 2 Készletek című standard
35. bekezdésében említettek szerint saját
előállítású ingatlanok, gépek, berendezések
alkotórészeként használtak fel és amelynek
könyv szerinti értékét a saját előállítású
ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési
értékében figyelembe vették:
Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység anyagköltsége
(+,–):*
Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó
anyagköltség:

3.

4.

5.
6.

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

V.
1.
2.
3.

4.

Közvetített szolgáltatások értéke
Közvetített szolgáltatások értéke
[2+3+4+5]:
Az IFRS-ek szerint nem ügynökként
közvetített szolgáltatások értéke:
A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja
alapján bevételnövelő tételként figyelembe
vett szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített
szolgáltatás könyv szerinti értéke:
Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység keretében
közvetített szolgáltatások értéke (+,–):*

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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5.

Megszűnt tevékenység során közvetített
szolgáltatás értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

VI.

Alvállalkozói teljesítés értéke

1.

Alvállalkozói teljesítés értéke (2+3):

2.

Folytatódó tevékenység során alvállalkozói
teljesítés értéke:

3.

Megszűnt tevékenység során alvállalkozói
teljesítés értéke:
VII.

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

Áttérési különbözet az IFRS-ek első
alkalmazásakor

1. Az áttérési különbözet összege [2–3] (+,–):*
2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti
áttérési különbözet:
2.3. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont

aa) alpont szerinti áttérési különbözet:
2.4. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont
ab) alpont szerinti áttérési különbözet:
3. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti
különbözet:
3.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont
ba) alpont szerinti áttérési különbözet:
3.2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont
bb) alpont szerinti áttérési különbözet:

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

VIII. Áttérési különbözet az IFRS-ek
számviteli politika változásakor
1. Az áttérési különbözet összege [2–3]
(+,–):*
2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont
szerinti áttérési különbözet:
2.1. A Htv. 40/J § (3) bekezdés a) pont

aa) alpont szerinti áttérési különbözet:
2.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont
ab) alpont szerinti áttérési különbözet:

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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3. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont
szerinti különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.1. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont

□ □□□ □□□ □□□ □□□

3.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont

□ □□□ □□□ □□□ □□□

ba) alpont szerinti áttérési különbözet:
bb) alpont szerinti áttérési különbözet:

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

IX. Nyilatkozat
a
Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti (II./25. sor) nettó árbevétel csökkentés
miatti adócsökkenést választásom szerint

□ a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy
□ a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet
hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével
összhangban veszem igénybe.
_____________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 519/2019. (XII. 23.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Dr. Györök István Györgyöt
2020. január 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2019. december 4.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. december 12.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/05285-2/2019.

A köztársasági elnök 520/2019. (XII. 23.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Dr. Ruszinkó Endrét
2020. január 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2019. december 4.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. december 12.
		
		

KEH ügyszám: KEH/05285-3/2019.

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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A Kormány 1761/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési
egyenlegének és az államadósságnak a 2020–2022. évekre tervezett összegéről
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a központi költségvetés – a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított fejezetek szerinti bontású –
bevételeinek és kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2020–2022. évekre
tervezett összegét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1761/2019. (XII. 23.) Korm. határozathoz

A központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint
költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2020–2022. évekre tervezett összege
2020. évi
törvényi előirányzat
Fejezet
I. ORSZÁGGYŰLÉS

Kiadás

millió forintban
2022. évi
irányszám

2021. évi
irányszám

Bevétel

Kiadás

Bevétel

Kiadás

Bevétel

150 837,1

14 900,0

152 462,3

14 900,0

170 024,5

14 900,0

Közbeszerzési Hatóság

2 823,6

2 769,0

2 823,6

2 769,0

2 769,0

2 769,0

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 464,4

Ebből:

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1 464,4

1 464,4

404,8

1,0

404,8

1,0

404,8

1,0

11 025,0

11 025,0

11 025,0

11 025,0

11 025,0

11 025,0

Nemzeti Választási Iroda

3 223,3

3 723,3

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

1 158,2

1 158,2

10 323,3
1 158,2

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

2 494,6

2 494,6

2 494,6

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

2 073,4

2 073,4

2 073,4

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

1 607,4

1 607,4

1 607,4

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
VI. BÍRÓSÁGOK
VIII. ÜGYÉSZSÉG
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

11 331,6

20,0

11 531,6

20,0

11 531,6

20,0

124 914,4

2 258,1

124 010,0

2 258,1

124 010,0

2 258,1

49 556,3

102,0

49 556,3

102,0

49 556,3

102,0

739 046,7

737 447,6

732 817,6

14 909,8

1 080,2

21 187,1

1 420,2

21 187,1

1 420,2

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

759 490,9

45 854,1

786 436,5

45 514,1

1 052 645,9

45 514,1

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

218 050,3

32 929,3

219 942,8

32 929,3

212 489,4

32 929,3

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

616 050,0

39 749,1

757 197,4

39 749,1

868 430,9

39 749,1

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

761 388,2

28 523,8

772 907,8

28 523,8

778 058,3

28 523,8

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

577 554,9

57 868,0

632 419,4

57 868,0

698 049,1

57 868,0

1 179 861,7

124 265,7

2 077 256,8

486 336,5

1 961 919,7

483 317,6

341 716,6

8 158,4

347 449,1

8 158,4

346 260,6

8 158,4

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

1 674 276,1

13 186,0

893 167,7

13 186,0

973 655,8

13 186,0

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

3 647 472,7

1 112 043,2

3 122 112,4

765 237,5

3 094 946,6

765 237,5

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

153 203,6

100,0

105 300,4

100,0

99 013,2

100,0

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

640 701,1

355,9

439 391,6

355,9

481 700,6

355,9

Ebből:
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1 197,8

4,6

1 197,8

4,6

1 197,8

4,6

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

2 556,9

33,1

2 556,9

33,1

2 556,9

33,1

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

21 707,2

1 089,2

25 469,4

1 089,2

12 242,2

1 089,2

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

17 184,9

6 898,6

17 265,9

6 898,6

17 234,2

6 898,6

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

12 203,0

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS
HIVATAL

22 141,4

1 962,8

48 228,8
1 110 920,2

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

11 699,9

11 591,5

22 110,2

1 962,8

20 163,2

1 962,8

17 360,3

48 228,8

32 434,1

1 107 526,7

17 360,3

48 228,8

17 360,3

94 055,8

1 155 757,7

69 661,9
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2020. évi
törvényi előirányzat
Fejezet

Kiadás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

Bevétel

millió forintban
2022. évi
irányszám

2021. évi
irányszám
Kiadás

Bevétel

Kiadás

Bevétel

1 613 446,0

12 897 575,8

2 015 476,2

13 546 645,9

2 258 730,7

13 926 831,5

241 739,2

68 214,2

265 675,1

63 591,5

194 116,0

63 844,1

18 923,0

15 895,0

15 740,0

14 700,0

15 500,0

4 500,0

310 000,0

100,0

330 000,0

150,0

XLV. KIEMELT KORMÁNYZATI MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK

106 237,2

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP

137 812,2

124 722,4

140 712,2

127 622,4

146 912,2

133 822,4

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

447 200,0

430 700,0

423 100,0

436 500,0

444 800,0

439 500,0

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

46 464,2

46 464,2

39 537,1

39 537,1

36 494,2

36 494,2

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

16 577,7

28 228,0

21 692,8

27 307,1

18 842,1

27 356,8

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

10 102,3

11 100,0

11 102,3

12 100,0

11 102,3

12 100,0

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

3 587 881,0

3 587 881,0

3 774 613,0

3 774 613,0

3 924 823,0

3 924 823,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

2 681 630,8

2 681 630,8

2 957 725,6

2 957 725,6

3 211 278,8

3 211 278,8

21 792 993,4

21 425 983,3

22 479 584,4

22 626 801,3

23 537 546,4

23 379 046,7

Központi alrendszer összesen

2020. évi
irányszám

2021. évi
irányszám

2022. évi
irányszám

Központi alrendszer egyenlege

-367 010,1

147 216,9

Helyi önkormányzatok egyenlege

-45 448,9

-345 971,4

-158 499,7
-142 935,8

Az államháztartás egyenlege

-412 459,0

-198 754,5

-301 435,5

ESA-híd

-72 660,0

-180 482,5

89 308,1

Az államháztartás ESA szerinti egyenlege

-485 119,0

-379 237,0

-212 127,4

Az államháztartás ESA szerinti egyenlege a GDP százalékában

-1,0%

-0,7%

2020. évi
irányszám

-0,4%
milliárd forintban
2022. évi
irányszám

2021. évi
irányszám

Államadósság

32 340,8

33 718,9

34 187,3

Államadósság a GDP százalékában

66,3%

62,4%

58,9%

A Kormány 1762/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő további támogatásáról
1. A Kormány
a)
egyetért a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések
előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről szóló 1126/2019. (III. 13.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat) 1. pont a) alpontja szerinti beruházás építési terveinek átdolgozásával
(a továbbiakban: Beruházás);
b)
egyetért azzal, hogy az a) alpont szerinti Beruházás előkészítése a Beruházás Előkészítési Alap
felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a)–p) pontja szerinti előkészítési
fázisaira – a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1795/2017. (XI. 8.)
Korm. határozat 5. pontjában – már biztosított támogatáson túlmenően a 2020. évben legfeljebb
150 000 000 forint költségvetési támogatás kerüljön biztosításra;
c)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával – az elszámolási és a fel
nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel – gondoskodjon a b) alpont szerinti összeg
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
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(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok
cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. január 31.
Az elszámolás és a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. február 28.
2. A Korm. határozat 4. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány egyetért azzal, hogy)
„a) a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés
a)–p) pontja szerinti előkészítési fázisokat az 1. pont a) alpont szerinti beruházás esetében legkésőbb
2020. december 31. napjáig, az 1. pont b) alpont szerinti beruházás esetében 2021. június 30. napjáig, az 1. pont
c), d), e) és f ) alpontja esetében 2019. december 31-ig kell megvalósítani,”
3. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 5. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1763/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Kommunizmus Áldozatai Emlékmúzeum felállításához való magyar kormányzati hozzájárulásról
A Kormány
1. Magyarország kommunizmus elleni küzdelemben való szerepvállalása fokozásaként egyetért a washingtoni
Kommunizmus Áldozatai Emlékmúzeum felállításához való magyar kormányzati hozzájárulás 9 millió USD összeggel
történő megnövelésével;
2. az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja a külgazdasági és külügyminisztert a felmerülő
feladatok ellátására és a szükséges tárgyalások lefolytatására a Kommunizmus Áldozatai Emlékalapítvánnyal és
a Demokrácia Központ Közalapítvánnyal;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében gondoskodjon
2 690 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása jogcímcsoport
javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
913 000 000 forint összegben 2020. január 31.
1 777 000 000 forint összegben a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során,
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1764/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Debrecen Nemzetközi Repülőtér fejlesztéseinek és működésének támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Debreceni Nemzetközi Repülőtér biztonságos működését biztosító fejlesztések megvalósításával, és
elvi támogatását adja – a részére bemutatott 3 138 730 000 forint felmerülő költségigény 75%-a, de legfeljebb
2 354 047 500 forint – kiegészítő támogatás nyújtásához azzal, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
legalább a felmerülő költségigény 25%-át biztosítja;
2. egyetért a Debreceni Nemzetközi Repülőtér utasbiztonsággal összefüggő és a repülőtér működtetéséhez
kapcsolódóan felmerülő költségeinek biztosításával, és elvi támogatását adja 2020-tól évente legfeljebb
400 000 000 forint támogatás nyújtásához;
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tegye meg az 1. és 2. pont szerinti támogatások
biztosításának előfeltételeként a szükséges notifikációs eljárás lefolytatásával kapcsolatos intézkedéseket;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 3. pont szerinti notifikációs eljárás sikeres
lezárása esetén a pénzügyminiszter bevonásával készítsen előterjesztést az 1. pont szerinti kiegészítő támogatás
ütemezett biztosítása érdekében;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a notifikációs eljárás lezárása után azonnal
5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert és a pénzügyminisztert, hogy a 3. pont szerinti
notifikációs eljárás sikeres lezárása esetén gondoskodjanak a 2. pont szerinti 2020. évi 400 000 000 forint támogatás
biztosításáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a notifikációs eljárás lezárása után azonnal
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 3. pont szerinti notifikációs eljárás sikeres lezárása esetén, az innovációért
és technológiáért felelős miniszter bevonásával a 2021. évtől kezdődően gondoskodjon a 2. pont szerinti, évente
400 000 000 forint támogatás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2021. évtől, az adott évi központi költségvetés tervezése során
7. egyetért a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren működő tűzoltóság bér- és járulékköltségeire, tűzoltóképzésekre,
valamint a repülőtéri tájékoztató szolgálat költségeinek biztosításához kapcsolódóan a 2019. évben legfeljebb
700 000 000 forint támogatás biztosításával;
8. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon
a 7. pont szerinti 2019. évi forrásigény, valamint a kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári
díjra szolgáló, összesen legfeljebb 702 450 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 39. Regionális repülőterek
működésének támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
9. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 8. pont szerinti forrás rendelkezésre állása
esetén, a jóváhagyott támogatást támogatói okirat útján biztosítsa a DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt
Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 09-09-005171, székhely: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.) számára;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 8. pont végrehajtását követően azonnal
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10. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a megtérülési számításokat is tartalmazó részletes
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és elfogadása után nyújtson be előterjesztést a Kormány részére
a Debreceni Nemzetközi Repülőtér átfogó fejlesztéséről, valamint annak tervezett ütemezéséről.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a megvalósíthatósági tanulmány elfogadását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1765/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Szegedi Tudományegyetemen megvalósuló Integrált Fejközpont előkészítésének támogatásáról
A Kormány – figyelemmel a Szegedi Tudományegyetem egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1009/2018.
(II. 1.) Korm. határozat 4. pontjára –
1. egyetért a Szegedi Tudományegyetemen Integrált Fejközpont létrehozásának (a továbbiakban: Beruházás)
előkészítésével, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Szeged belterület, 20294/1 helyrajzi számú, természetben
a Szeged, Semmelweis utca 6–8. szám alatti ingatlanon;
2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházás Előkészítési Alap terhére megvalósíthatósági tanulmány
készítésére, fenntartási és üzemeltetési modell kidolgozására, tervezési program elkészítésére, helyszínvizsgálat
lefolytatására, vázlatterv készítésére, engedélyezési dokumentáció készítésére, engedélyeztetés lefolytatására
– a kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjjal együtt – a 2019. évben
140 000 000 forintot, a 2020. évben 301 000 000 forintot biztosít azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb
2020. szeptember 30. napjáig kell megvalósítani;
3. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki;
4. egyetért azzal, hogy
a)
a Beruházás előkészítését a Szegedi Tudományegyetem,
b)
a Beruházást a Beruházási Ügynökség
valósítsa meg;
5. egyetért azzal, hogy a Beruházás során létrejövő vagyon kezelője és üzemeltetője a Szegedi Tudományegyetem
legyen;
6. a Beruházás előkészítése érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi
kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére,
a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím
javára – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 140 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását az 1. melléklet szerint, elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési
kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 15.
7. felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – elszámolási
és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel – gondoskodjanak a 2. pont szerinti összeg
2020. évi pénzügyi teljesítéssel érintett részének, 301 000 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi Kvtv.) 1. melléklet
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás
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Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. február 29.
Az elszámolás és a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 15.
8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott
feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás
megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének
bemutatásával.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Beruházás kivitelezési tervdokumentációjának rendelkezésre állása esetén, a Beruházás
megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
csop. szám szám
szám
XV.

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
375739
4
Beruházás Előkészítési Alap
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
XVII.
Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942
14
Egyetemek, főiskolák
K6
Beruházások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási
egyedi
azonosító

26

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

2

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.

Jogcím
név

BEVÉTEL

-140 000 000
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1. melléklet az 1765/2019. (XII. 23.) Korm. határozathoz

140 000 000
forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

227942

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
csop. szám szám

Cím
név

szám
XVII.

14

K6

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák

Magyar Államkincstár

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
1 példány
egyéb:

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

név

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki.

TÁMOGATÁS

A módosítás
következő
évre áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

140 000 000
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
azonnal

140 000 000

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
140 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1766/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Science Park Szeged projekthez kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Science Park Szeged projekthez kapcsolódó fejlesztés koncepciójával (a továbbiakban: Beruházás),
amelynek elemei:
a)
Járműipari Kompetencia Központ beruházás,
b)
Látogató Központ és Informatikai Múzeum beruházás,
c)
Öthalmi Campus beruházás,
d)
Műszaki-Technológiai-Innovációs Központ beruházás,
e)
Inkubátorház beruházás és a
f)
Science Park szegedi területére vonatkozó terület-előkészítés következő fázisa, többek között a közlekedési
felületek kiépítése, a terület közművesítése és a közös területek kialakítása;
2. az 1. pontban megjelölt projektek előkészítésének kormányzati felelőseként az innovációért és technológiáért
felelős minisztert jelöli ki;
3. egyetért azzal, hogy a Beruházás 4. és 6. pont szerinti előkészítési fázisait a Szegedi Tudományegyetem valósítsa
meg;
4. az 1. pont b), c) és f ) alpontjában foglalt beruházásoknak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló
233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés e), l), n), o) és p) pontja szerinti
2019. évi pénzügyi teljesítéssel érintett előkészítési fázisaira mindösszesen 472 385 197 forint forrást biztosít
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: 2019. évi Kvtv.)
1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím,
4. Beruházás Előkészítési Alap terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. június 30. napjáig kell
megvalósítani;
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1. pont b),
c) és f) alpontjában foglalt beruházások előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében a 4. pont szerinti összeg
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel
a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím,
2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a 2019. évi Kvtv. 1. melléklet
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszafizetési kötelezettség tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 9. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 30 napon belül
6. az 1. pont d) alpontjában foglalt beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap terhére tervezési program
elkészítésére, vázlatterv készítésére, engedélyezési dokumentáció készítésére, engedélyeztetés lefolytatására,
illetve kivitelezési dokumentáció elkészítésére mindösszesen 152 402 480 forint forrást biztosít a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi Kvtv.) 1. melléklet
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím,
4. Beruházás Előkészítési Alap terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. december 31. napjáig
kell megvalósítani;
7. felhívja a pénzügyminisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – elszámolási és a fel nem
használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel – gondoskodjon a 6. pont szerinti összeg rendelkezésre
állásáról a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím,
2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a 2020. évi Kvtv. 1. melléklet
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. június 30.
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8.
9.

10.

11.

Az elszámolási és a visszafizetési kötelezettség tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 10. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 30 napon belül
egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen;
a)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen jelentést a Korm. rendelet
8. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a 4. pontban meghatározott
előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről,
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 4. pont szerinti véghatáridő lejártát követő 30 napon belül
b)
felhívja nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az előkészítési fázisok
eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításának kérdésében,
a kivitelezéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a 4. pont szerinti véghatáridő lejártát követően azonnal
a)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen jelentést a 6. pontban
meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről,
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 6. pont szerinti véghatáridő lejártát követő 30 napon belül
b)
felhívja nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogyaz előkészítési fázisok
eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításának kérdésében,
a kivitelezéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a 6. pont szerinti véghatáridő lejártát követően azonnal
az 1. pontban megjelölt beruházások során létrejött építmények jövőbeni vagyonkezelőjének, üzemeltetőjének
a Szegedi Tudományegyetemet jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1766/2019. (XII. 23.) Korm. határozathoz
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
csop. szám szám
szám
XV.

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
4
Beruházás Előkészítési Alap
375739
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
XVII.
Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942
14
Egyetemek, főiskolák
K6
Beruházások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
26

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

2

-472 385 197
472 385 197
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő évre
áthúzódó
hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító
227942

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
Cím
Alcím
Jogszám szám szám cím cím
előir.
név
név
név
cím
csop. szám szám
csop.
szám
név
XVII.
Innovációs és Technológiai Minisztérium
14
Egyetemek, főiskolák

Jogcím
név

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki.
Magyar Államkincstár

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
1 példány
egyéb: azonnal

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

472 385 197
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
472 385 197

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
472 385 197

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1767/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Baján megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről
A Kormány a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról szóló 1611/2017. (IX. 5.)
Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
1. egyetért a Bajai Honvédelmi Sportközpont (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési
beruházásként történő előkészítésével és megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Baja külterület
015/44 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Nemzeti
Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljenek;
2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 860 841 189 forintban határozza meg;
3. elrendeli az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások címmel
és azon belül az 1. Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésének előkészítése és megvalósítása alcímmel történő
kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. január 10.
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 1. Honvédelmi
Sportközpontok fejlesztésének előkészítése és megvalósítása alcím javára;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésére állásáról a központi költségvetés Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal
fennálló támogatási jogviszony lezárásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. február 29.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1768/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Balassagyarmaton megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről
A Kormány a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról szóló 1611/2017. (IX. 5.)
Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
1. egyetért a Balassagyarmati Honvédelmi Sportközpont (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati
magasépítési beruházásként történő előkészítésével és megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti
Balassagyarmat belterület 709/14 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő
vagyonelemek a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljenek;
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2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 874 729 289 forintban határozza meg;
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 1. Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésének előkészítése
és megvalósítása alcím javára;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésére állásáról a központi költségvetés Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal
fennálló támogatási jogviszony lezárásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. február 29.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1769/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Szarvason megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről
A Kormány a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról szóló 1611/2017. (IX. 5.)
Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
1. egyetért a Szarvasi Honvédelmi Sportközpont (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési
beruházásként történő előkészítésével és megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Szarvas belterület
4609/1 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Nemzeti
Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljenek;
2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 876 223 775 forintban határozza meg;
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 1. Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésének előkészítése
és megvalósítása alcím javára;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésére állásáról a központi költségvetés Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;
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Felelős:

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal
fennálló támogatási jogviszony lezárásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. február 29.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1770/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Szigetváron megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről
A Kormány a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról szóló 1611/2017. (IX. 5.)
Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
1. egyetért a Szigetvári Honvédelmi Sportközpont (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati
magasépítési beruházásként történő előkészítésével és megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Szigetvár
belterület 2099/3 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Nemzeti
Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljenek;
2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 863 636 631 forintban határozza meg;
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 1. Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésének előkészítése
és megvalósítása alcím javára;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésére állásáról a központi költségvetés Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal
fennálló támogatási jogviszony lezárásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. február 29.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1771/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a dabasi Gyóni Géza Általános Iskola fejlesztéséről
A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása érdekében
1. egyetért a dabasi Gyóni Géza Általános Iskola fejlesztésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati
magasépítési beruházásként történő előkészítésével és megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Dabas
belterület 3865/50 helyrajzi számú ingatlanon;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a)
az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) és
(8) bekezdésében foglaltakkal összhangban Dabas Város Önkormányzatát, mint a Beruházás helyszínéül
szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,
b)
a Monori Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerüljenek;
3. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 568 026 093 forintban határozza meg;
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások címnek
a 2. Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása alcímmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. január 10.
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 2. Tanterem
fejlesztések előkészítése és megvalósítása alcím javára;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésére állásáról a központi költségvetés Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal
fennálló támogatási jogviszony lezárásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. február 29.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1772/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Hevesi tanuszoda építéséről
A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása érdekében
1. egyetért a Hevesi tanuszoda (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési beruházásként
történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Heves belterület 1213/6 helyrajzi számú ingatlanon,
azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe
kerüljenek;
2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 889 911 635 forintban határozza meg;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások címnek
a 4. Tanuszoda fejlesztések megvalósítása alcímmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. január 10.
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 4. Tanuszoda
fejlesztések megvalósítása alcím javára;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésére állásáról a központi költségvetés Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal
fennálló támogatási jogviszony lezárásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. február 29.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1773/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Lenti Kézilabda Munkacsarnok építéséről
1. A Kormány a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1278/2017. (VI. 2.)
Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) foglaltak végrehajtása érdekében
a)
egyetért a Lenti Kézilabda Munkacsarnok (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati
magasépítési beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Lenti belterület
526/3 helyrajzi számú ingatlanon azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Nemzeti
Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljenek;
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b)

a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső
korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére
a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 1 251 797 259 forintban határozza meg;
c)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési
beruházások címnek az 5. Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések megvalósítása alcímmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. január 10.
d)
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a b) alpont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím,
5. Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések megvalósítása alcím javára;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
e)
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a b) alpont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésére állásáról a központi költségvetés
Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
f)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Korm. határozat kapcsán a Nemzeti
Sportközpontokkal fennálló támogatási jogviszony lezárásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. december 31.
2. A Korm. határozat 3. pont b) alpont bb) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a Program egyes elemeinek állami beruházások keretében történő megvalósítása érdekében
egyetért azzal, hogy a Program)
„bb) keretében megvalósuló kézilabda munkacsarnokok előkészítője a Nemzeti Sportközpontok, megvalósítója
a Beruházási Ügynökség legyen,”
3. A Kormány visszavonja a Korm. határozat
a)
3. pont b) alpont bc) pontjában az „ , az ott megjelölt sorrendben” szövegrészt,
b)
3. pont b) alpont be) pontját,
c)
3. pont c) alpontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1774/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Márton Áron Szakkollégium felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról
A Kormány a Márton Áron Szakkollégium 1037 Budapest, Kunigunda útja 35. szám alatti épületének teljes körű felújításáról és
a kollégiumi infrastruktúra javításáról szóló 1856/2016. (XII. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján
1. egyetért a Márton Áron Szakkollégium felújítási munkái I/A. ütemének (a továbbiakban: Beruházás) kormányzati
magasépítési beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület
18777 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) vagyonkezelésébe kerüljenek;
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2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 5 151 551 076 forintban határozza meg;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet
a)
1. Egyedi magasépítési beruházások címnek a 2. Márton Áron Szakkollégium felújítás megvalósítása
alcímmel,
b)
6. Egyedi magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek címmel, és azon belül az 1. Márton Áron
Szakkollégium felújítás megvalósításával kapcsolatos bevételek alcímmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. január 10.
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon – figyelemmel a Beruházás megvalósítására az Egyetemnél rendelkezésre álló 5. pont szerinti
forrásösszegnek a Beruházási Ügynökség részére 2020. évben történő átadására – 2 832 551 076 forint
rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi
magasépítési beruházások cím, 2. Márton Áron Szakkollégium felújítás megvalósítása alcím javára;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – figyelemmel az Egyetem és a Beruházási
Ügynökség közötti megállapodásban foglaltakra – gondoskodjon az Egyetemnél a Beruházás megvalósítására
rendelkezésre álló 2 319 000 000 forint átutalásáról a Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési
beruházások fejezet, 6. Egyedi magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek cím, 1. Márton Áron
Szakkollégium felújítás megvalósításával kapcsolatos bevételek alcím javára;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. január 31.
6. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati
magasépítési beruházások fejezet
a)
7. Programszerű magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek címmel,
b)
8. A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb bevételek címmel történő kiegészítését.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. január 10.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1775/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Mezőszilasi Németh László Általános Iskola tornaterem építéséről
A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása érdekében
1. egyetért a Mezőszilasi Németh László Általános Iskola tornaterem építésének (a továbbiakban: Beruházás)
programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti
Mezőszilas belterület 452/60 helyrajzi számú ingatlanon;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a)
az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) és
(8) bekezdésében foglaltakkal összhangban Mezőszilas Község Önkormányzatát mint a Beruházás
helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,
b)
a Dunaújvárosi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerüljenek;
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3. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 864 981 392 forintban határozza meg;
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások címnek
a 3. Tornaterem fejlesztések megvalósítása alcímmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. január 10.
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 3. Tornaterem
fejlesztések megvalósítása alcím javára;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésére állásáról a központi költségvetés Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal
fennálló támogatási jogviszony lezárásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. február 29.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1776/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztéséről
A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása érdekében
1. egyetért a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztésének (a továbbiakban: Beruházás)
programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével és megvalósításával az ingatlannyilvántartás szerinti Perbál belterület 4 helyrajzi számú ingatlanon;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a)
az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) és
(8) bekezdésében foglaltakkal összhangban Perbál Község Önkormányzatát mint a Beruházás helyszínéül
szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,
b)
az Érdi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerüljenek;
3. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 783 653 862 forintban határozza meg;
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4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 2. Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása alcím
javára;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a központi költségvetés Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal
fennálló támogatási jogviszony lezárásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. február 29.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1777/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Rumi Rajki István Általános Iskola tornaterem építéséről
A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása érdekében
1. egyetért a Rumi Rajki István Általános Iskola tornaterem építésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű
kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Rum belterület
472/2 helyrajzi számú ingatlanon;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a)
tulajdonjogi sorsa az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény
4. § (7) és (8) bekezdésével összhangban az érintett önkormányzatokat mint a Beruházás helyszínéül szolgáló
ingatlan tulajdonosait illetik meg térítésmentesen,
b)
a Szombathelyi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerüljenek;
3. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 604 471 073 forintban határozza meg;
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 3. Tornaterem fejlesztések megvalósítása alcím javára;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésére állásáról a központi költségvetés Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;
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Felelős:

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal
fennálló támogatási jogviszony lezárásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. február 29.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1778/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
az Újfehértón megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről
A Kormány a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról szóló 1611/2017. (IX. 5.)
Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
1. egyetért az újfehértói Honvédelmi Sportközpont (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati
magasépítési beruházásként történő előkészítésével és megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Újfehértó
külterület 0174/174 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljenek;
2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 883 429 751 forintban határozza meg;
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 1. Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésének előkészítése
és megvalósítása alcím javára;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésére állásáról a központi költségvetés Kiemelt
kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal
fennálló támogatási jogviszony lezárásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. február 29.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1779/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programja megvalósításának
támogatásáról
1. A Kormány – figyelemmel a Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat
8. pontjára –
1.1. egyetért Békéscsaba komplex energetikai programjának megvalósításával, továbbá az annak részét képező
fejlesztési programokkal (SMART Grid rendszer kialakítása I. és II. ütem, SMART közvilágítás rendszer,
Geotermikus hőhasznosítás, Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési
rendszer kialakítása), és támogatja azok megvalósítását;
1.2. az 1.1. pontban meghatározott projektek véghatáridejét az alábbiak szerint állapítja meg:
a)
a SMART Grid rendszer I. ütemének megvalósítási határideje 2021. december 31.,
b)
a SMART Grid rendszer II. ütemének megvalósítási határideje 2022. december 31.,
c)
a SMART közvilágítási rendszer kialakítása projekt megvalósítási határideje 2020. december 31.,
d)
a Geotermikus hőhasznosítás projekt megvalósítási határideje 2021. június 30.,
e)
az Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszerek kialakítása
projekt megvalósítási határideje 2022. december 31.;
1.3. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról
szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4/A. §-a alapján meghozott döntése esetén – a Modern Városok
Program keretében az 1.2. pont szerinti projektelemek évenkénti forrásigénye a 2020. évtől Magyarország
adott évi központi költségvetésében a XI. Miniszterelnökség fejezet, Modern Városok Program
jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okiratoknak megfelelő ütemezés szerint
1.4. az 1.3. pont végrehajtása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető
miniszter bevonásával – a 2021. évtől gondoskodjon az 1.1. pontban megjelölt fejlesztési program
megvalósításához szükséges források biztosításáról, az alábbiak szerint:
a)
a 2021. évben szükséges 1 834 940 120 forint biztosításáról a 2021. évi központi költségvetés
XI. Miniszterelnökség fejezetében,
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
b)
a 2022. évben szükséges 4 236 621 630 forint biztosításáról a 2022. évi központi költségvetés
XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
1.5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a támogatói okiratok szükség szerinti
módosításáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság döntését követően azonnal
1.6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1.1. pont szerinti fejlesztési programok
megvalósítását szolgáló támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a kedvezményezett
kötelezettséget vállaljon az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016.
(XII. 23.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti adatszolgáltatás teljesítésére és 3. pont b) alpontja
szerinti ellenőrzés tűrésére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a támogatói okiratok kiadásakor
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1.7.

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva engedélyezi, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak erre irányuló jóváhagyó
döntése esetén – a Miniszterelnökséget vezető miniszter az 1.1. pont szerinti fejlesztési programok
megvalósítása érdekében a 2020–2022. költségvetési évek kiadási előirányzatai terhére legfeljebb
8 352 248 850 forint mértékéig éven túli kötelezettséget vállaljon, az alábbi ütemezéssel:
a)
a 2020. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja
2 280 687 100 forint,
b)
a 2021. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja
1 834 940 120 forint,
c)
a 2022. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja
4 236 621 630 forint.
2. A Békéscsabán a Modern Városok Program keretében kialakítandó SMART Grid rendszer II. ütem és Intelligens
közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakítása tárgyú beruházások
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1530/2019. (IX. 17.) Korm. határozat
a)
6. pontjában a „2020. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. december 31.” szöveg,
b)
8. pontjában a „2020. március 31.” szövegrész helyébe a „2020. december 31.” szöveg,
c)
9. pontjában a „2021. március 31.” szövegrész helyébe a „2021. szeptember 30.” szöveg és
d)
10. pont b) alpontjában a „2021. május 31.” szövegrész helyébe a „2021. december 31.” szöveg
lép.
3. A Kormány visszavonja
a)
a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programjának megvalósítása
érdekében támogatás biztosításáról szóló 1802/2017. (XI. 8.) Korm. határozatot,
b)
a Békéscsabán a Modern Városok Program keretében kialakítandó SMART Grid rendszer II. ütem és Intelligens
közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakítása tárgyú beruházások
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1530/2019. (IX. 17.)
Korm. határozat 10. pont a) alpontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1780/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Bicskei Egészségügyi Központ felújítását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához
szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a bicskei járás egészségügyi ellátásának fejlesztésével, ennek keretében támogatja a Bicskei Egészségügyi
Központ a Bicske közigazgatási területén az ingatlan-nyilvántartás szerint Bicske belterület 1602/9 és 1602/5
helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Bicske, Kossuth tér 16–17. szám alatti ingatlan teljes körű
rekonstrukcióját célzó beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepcióját, továbbá a Beruházás előkészítési
feladatainak megvalósítását;
2. a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap terhére megvalósíthatósági tanulmány készítésére, tervezési program
készítésére, jóváhagyási terv elkészítésére, engedélyezési dokumentáció készítésére, engedélyeztetés lefolytatására
és a kivitelezési dokumentáció elkészítésére 220 673 722 forint forrást biztosít azzal, hogy az előkészítési fázisokat
– Bicske Város Önkormányzata részéről – legkésőbb 2021. március 31. napjáig kell megvalósítani;
3. egyetért azzal, hogy
a)
a Beruházás előkészítését Bicske Város Önkormányzata,
b)
a Beruházást a Beruházási Ügynökség
valósítsa meg;
4. egyetért azzal, hogy a Beruházással érintett vagyonelemek kezelője és üzemeltetője a Bicskei Egészségügyi Központ
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;
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5. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
6. felhívja a pénzügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak a 2. pont szerinti
előkészítési fázisokra vonatkozóan 220 673 722 forint összeg 2020. évi rendelkezésre állásáról a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás
Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére a következő bontásban:
a)
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport
javára 220 563 440 forint összegben, valamint
b)
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
48. Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték alcím javára 110 282 forint összegben,
elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
Az elszámolás és a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. június 30.
7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott
feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás
megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének
bemutatásával.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1781/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részét képező egyes projektek visszavonásáról, valamint
az így felszabaduló források átcsoportosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint
kedvezményezett elálljon a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részét képező, a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program keretében támogatott
a)
GINOP-7.1.1-15-2016-00025 azonosító számú, „A körmendi Batthyány-Strattmann-kastély turisztikai célú
fejlesztése” című,
b)
GINOP-7.1.1-15-2017-00032 azonosító számú, „A várgesztesi vár turisztikai célú fejlesztése” című,
c)
GINOP-7.1.1-15-2017-00034 azonosító számú, „A cseszneki vár turisztikai célú fejlesztése” című,
d)
GINOP-7.1.1-15-2017-00035 azonosító számú, „Az ónodi vár turisztikai célú fejlesztése” című,
e)
GINOP-7.1.1-15-2017-00036 azonosító számú, „A csókakői vár turisztikai célú fejlesztése” című
projektre vonatkozó támogatási szerződésektől;
2. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában foglalt feladatkörében eljárva
a)
egyetért
aa)
a GINOP-7.1.1-15-2015-00002 azonosító számú, „A Majki Kamalduli Remeteség turisztikai célú
fejlesztése II. ütem” című,
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ab)

a GINOP-7.1.1-15-2015-00003 azonosító számú, „A Sümegi Püspöki Palota turisztikai funkcióbővítő
fejlesztése” című,
ac)
a GINOP-7.1.1-15-2015-00004 azonosító számú, „A bajnai Sándor-Metternich-kastélyegyüttes és
parkjának turisztikai célú fejlesztése” című,
ad)
a GINOP-7.1.1-15-2015-00006 azonosító számú, „A dégi Festetics-kastély turisztikai célú fejlesztése”
című,
ae)
a GINOP-7.1.1-15-2015-00008 azonosító számú, „A füzérradványi Károlyi-kastély turisztikai célú
funkcióbővítő fejlesztése” című
projekt (a továbbiakban együtt: projektek) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével;
b)
egyetért a projektek 2. pont a) alpontja szerinti többlettámogatásának a GINOP-7.1.1-15 azonosító számú,
Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása című felhívás – az 1. pontban
foglalt támogatási szerződésektől való elállás eredményeként felszabaduló – kerete terhére történő
finanszírozásával;
c)
egyetért a projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. február 15.
3. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglalt támogatási szerződésektől való elállás eredményeként felszabaduló
3 087 500 000 forint terhére 1 970 000 000 forint keretjelleggel kerüljön biztosításra a Nemzeti Kastélyprogram és
Nemzeti Várprogram további, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból finanszírozott projektjeire,
különösen
a)
a GINOP-7.1.1-15-2016-00012 azonosító számú, „A sümegi vár turisztikai célú fejlesztése” című,
b)
a GINOP-7.1.1-15-2016-00023 azonosító számú, „A komlódtótfalui Becsky–Kossuth-kúria turisztikai célú
fejlesztése” című,
c)
a GINOP-7.1.1-15-2017-00028 azonosító számú, „A szécsény–benczúrfalvai Benczúr-kúria turisztikai célú
fejlesztése” című,
d)
a GINOP-7.1.1-15-2017-00029 azonosító számú, „A szigetvári vár turisztikai célú fejlesztése” című,
e)
a GINOP-7.1.1-15-2017-00031 azonosító számú, „A nagyvázsonyi vár turisztikai célú fejlesztése” című,
f)
a GINOP-7.1.1-15-2017-00033 azonosító számú, „A tiszadobi Andrássy-kastély turisztikai célú fejlesztése” című
projektfejlesztés alatt lévő projektjeire;
4. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016.
(XII. 15.) Korm. határozatban a körmendi Batthyány-Strattmann-kastély állagmegóvó munkáinak elvégzésére
biztosított forrásból
a)
206 884 766 forint az 1. pontban foglalt, elállással érintett támogatási szerződések terhére korábban vállalt
kötelezettségek finanszírozására,
b)
1 530 089 472 forint a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram helyszínein zajló fejlesztések
megvalósításához szükséges feladatok megvalósítására
kerüljön biztosításra;
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával készítsen előterjesztést
a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatának második üteméről.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. február 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító száma

B

Projekt megnevezése

C

Kedvezményezett neve

D
Eredeti támogatás
(forint)

2.

GINOP-7.1.1-152015-00002

A Majki Kamalduli
Remeteség
turisztikai célú
fejlesztése II. ütem

3.

GINOP-7.1.1-152015-00003

A Sümegi Püspöki
Palota turisztikai
funkcióbővítő
fejlesztése

4.

GINOP-7.1.1-152015-00004

A bajnai
Sándor-Metternich- NÖF Nemzeti Örökségvédelmi
Fejlesztési Nonprofit Korlátolt
kastélyegyüttes és
parkjának turisztikai Felelősségű Társaság
célú fejlesztése

1 500 000 000

5.

GINOP-7.1.1-152015-00006

A dégi Festeticskastély turisztikai
célú fejlesztése

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi
Fejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

1 500 000 000

GINOP-7.1.1-152015-00008

A Füzérradványi
Károlyi-kastély
turisztikai célú
funkcióbővítő
fejlesztése

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi
Fejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

6.

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi
Fejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi
Fejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

E
Többlettámogatás
legfeljebb
(forint)

F

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

1 723 500 000

A projekt keretében az oroszlányi-majkpusztai
Kamalduli Remeteség és környezetének
turisztikai célú fejlesztésére kerül sor.

1 723 500 000

A projekt keretében a sümegi Püspöki Palota
és környezetének turisztikai célú fejlesztésére
kerül sor.

223 500 000

1 723 500 000

A projekt keretében a bajnai
Sándor-Metternich-kastély és parkja turisztikai
célú fejlesztésére kerül sor.

223 500 000

1 723 500 000

A projekt keretében a dégi Festetics-kastély és
parkja turisztikai célú fejlesztésére kerül sor.

1 723 500 000

A projekt keretében a füzérradványi Károlyikastély és parkja turisztikai célú fejlesztésére
kerül sor.

223 500 000

223 500 000

223 500 000
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A Kormány 1782/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Virtuózok Kamaraegyüttes és a Kis Virtuózok Alapítvány által működtetett programok támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Virtuózok Kamaraegyüttes és a Kis Virtuózok Alapítvány által működtetett programok támogatásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban
foglaltak megvalósítása érdekében a 2020. évben szükséges 800 000 000 forint biztosításáról a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 30. Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
alcím, 26. Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása,
2. Kulturális alapítványok, közalapítványok, 10. Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása
jogcím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1783/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház sugárterápiás eszközfejlesztésének támogatásáról szóló
1269/2019. (V. 8.) Korm. határozat módosításáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház sugárterápiás eszközfejlesztésének támogatásáról szóló
1269/2019. (V. 8.) Korm. határozat 2. pontjában a „2019. december 31.” szövegrész helyébe a „2020. február 29.”
szöveg lép.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1784/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Vidékfejlesztési Program
VP5-8.5.1-17 azonosító jelű, „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének
növelését célzó beruházások” című, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásra,
támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján hozzájárul,
hogy a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság a VP5-8.5.1-17 azonosító jelű,
„Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” című,
gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásra „Az erdei ökoszisztémák ellenálló
képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások a Bakonyerdő Zrt.-nél” című támogatási
kérelmet benyújtsa.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1785/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú („Megváltozott munkaképességű emberek támogatása”
című) projekt támogatásának növeléséről, az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú
(„A foglalkozási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” című) projekt támogatási szerződése
módosításáról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva
a)
egyetért az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, „Megváltozott munkaképességű emberek
támogatása” című kiemelt projekt támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével, valamint az európai
uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt műszaki-szakmai
tartalmának bővítéséhez kapcsolódó keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 3–5. §-ában
foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra,
b)
egyetért az a) alpont szerinti projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. március 31.
2. A Kormány egyetért az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú, „A foglalkozási rehabilitáció szakmai
folyamatainak fejlesztése” című kiemelt projekt támogatásának csökkentésével, a projekttel szembeni szakmai
elvárások módosításával, valamint a támogatási szerződésének a 2. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. március 31.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
4. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat] 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
5. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
a)
1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
aa)
C:2 mezőjében a „12,00” szövegrész helyébe a „13,97” szöveg,
ab)
C:41 mezőjében a „4,20 (ebből VEKOP: 1,26)” szövegrész helyébe a „0,95 (ebből VEKOP: 0,29)” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat
ba)
D:2 mezőjében a „12,00” szövegrész helyébe a „13,97” szöveg,
bb)
D:24 mezőjében a „4,20 (ebből VEKOP: 1,26)” szövegrész helyébe a „0,95 (ebből VEKOP: 0,29)” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.

		

miniszterelnök

A

B

C

10294

1. melléklet az 1785/2019. (XII. 23.) Korm. határozathoz

D

E

Eredeti támogatás

támogatási szerződése

(bruttó, forint)

szerinti támogatás

Projekt hatályos
1.

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

(bruttó, forint)

2.

Szociális és
Gyermekvédelmi
Megváltozott
Főigazgatóság
EFOP-1.1.1-15- munkaképességű
(konzorciumvezető)
emberek
2015-00001
Magyar
támogatása
Államkincstár

7 811 299 874

11 989 584 640

F

Többlettámogatás
legfeljebb
(bruttó, forint)

1 975 710 210

G

H

Projekt

Megnövelt

többlettámogatásai

támogatás

összesen

legfeljebb

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

6 153 994 976

13 965 294 850

I

Projekt rövid bemutatása

A projekt célja a megváltozott
munkaképességű személyek
nyílt munkaerőpiaci
integrációjának elősegítése
foglalkozási rehabilitációs
szolgáltatások nyújtásával,
a foglalkoztatásuk
ösztönzése, képzettségi
szintjük növelése,
valamint a megváltozott
munkaképességű
személyeket foglalkoztatni
képes munkaadók
szemléletének formálása.
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A
1.

2.

Projekt azonosító száma

EFOP-1.9.3-VEKOP17-2017-00001

B
Projekt
megnevezése

A
foglalkoztatási
rehabilitáció
szakmai
folyamatainak
fejlesztése

C
Kedvezményezett neve

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

D

E

Eredeti támogatás

Változás

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

4 200 000 000

–3 250 000 000

F

G

Módosított
támogatás

Projekt rövid bemutatása

(bruttó, forint)

950 000 000

A komplex rehabilitáció eredményességének növelése
érdekében elsődleges cél a megváltozott munkaképességű
személyek integrációjának növelése a társadalom egésze,
de különösen a munkáltatók érzékenyítésének, munkavállalási
és foglalkoztatási hajlandóságának növelésére irányuló
kommunikációs tevékenységgel, az álláskeresés folyamatát és
eredményességét javító fejlesztésekkel, valamint a megváltozott
munkaképességű személyek számára az elhelyezkedést segítő
speciális jellegű foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások
nyújtásával.
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3. melléklet az 1785/2019. (XII. 23.) Korm. határozathoz
Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat G:24 mezője helyébe a következő mező lép:

(1.)

(24.)

(A)

(B)

(G)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(EFOP-1.9.3-VEKOP-17)

A komplex rehabilitáció eredményességének növelése érdekében elsődleges cél a megváltozott
munkaképességű személyek integrációjának növelése a társadalom egésze, de különösen
a munkáltatók érzékenyítésének, munkavállalási és foglalkoztatási hajlandóságának növelésére
(A foglalkoztatási rehabilitáció
szakmai folyamatainak fejlesztése) irányuló kommunikációs tevékenységgel, az álláskeresés folyamatát és eredményességét javító
fejlesztésekkel, valamint a megváltozott munkaképességű személyek számára az elhelyezkedést
segítő speciális jellegű foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával.
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A Kormány 1786/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016.
(I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A. pont a) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„a) jóváhagyja a TOP 1. prioritása 417,656 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely
104,256 milliárd forinttal haladja meg a TOP 1. prioritásának keretét,”
2. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/A. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„f ) jóváhagyja a TOP 6. prioritása 461,762 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely
63,662 milliárd forinttal haladja meg a TOP 6. prioritásának keretét.”
3. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
1. pontjában foglalt táblázat C:13 mezőjében a „70,586” szövegrész helyébe a „75,586” szöveg,
b)
6. pontjában foglalt táblázat
ba)
C:11 mezőjében a „22,707” szövegrész helyébe a „22,675” szöveg,
bb)
C:28 mezőjében a „36,280” szövegrész helyébe a „26,590” szöveg,
bc)
C:35 mezőjében a „25,507” szövegrész helyébe a „20,507” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1786/2019. (XII. 23.) Korm. határozathoz
Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat a következő 36. sorral egészül ki:
[A
1.

36.

B

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

TOP-6.5.1-19

Önkormányzati
épületek
energetikai
korszerűsítése

C

D

E

Felhívás keretösszege

Felhívás meghirdetésének

Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

tervezett ideje]

9,722

területi

2020. január
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A Kormány 1787/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a TOP-6.1.3-15-DE1-2016-00001 azonosító számú, „Szabadtéri piac létesítése a Tócóskertben” című projekt
támogatásának növeléséről
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
1. egyetért a TOP-6.1.3-15-DE1-2016-00001 azonosító számú, „Szabadtéri piac létesítése a Tócóskertben” című projekt
támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,
2. egyetért az 1. pont szerinti projekt többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
6. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
3. felhívja a pénzügyminisztert az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti
módosítására.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

TOP-6.1.3-15DE1-2016-00001

B
Projekt megnevezése

Szabadtéri
piac létesítése
a Tócóskertben

C

D

Kedvezményezett

Eredeti támogatás

neve

(forint)

Debrecen
Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

157 567 592

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(forint)

(forint)

29 101 741

186 669 333

G
Projekt rövid bemutatása

A projekt keretében egy új, modern piac létesül, a jelenlegi,
Holló László sétányon lévő leromlott állapotú piac kiváltásaként.
A beruházás célja a helyi gazdaság fejlesztése és a helyi termelők
működési környezetének javítása. Az új piac lehetővé teszi a helyi
termékek nagyobb arányú piacra jutását.
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A Kormány 1788/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00013 azonosító számú („Történelmi városközpont turisztikai
rekonstrukciója Mátészalka városában” című) és a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046 azonosító számú
(„Óvodák felújítása Orosházán” című) projekt támogatásának növeléséről
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
1. egyetért
a)
a TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00013 azonosító számú, „Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója
Mátészalka városában” című,
b)
a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00046 azonosító számú, „Óvodák felújítása Orosházán” című
projekt (a továbbiakban együtt: projektek) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével;
2. egyetért a projektek 1. pont szerinti többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
1. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával;
3. egyetért a projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése

C

Kedvezményezett neve

2.

Történelmi
TOP-1.2.1-15-SB1- városközpont turisztikai
rekonstrukciója
2016-00013
Mátészalka városában

Mátészalka Város
Önkormányzata

3.

TOP-1.4.1-15-BS12016-00046

Orosháza Város
Önkormányzata

Óvodák felújítása
Orosházán

D

E

Eredeti

Többlettámogatás

támogatás

legfeljebb

(forint)

(forint)

654 507 218

250 000 000

F

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

75 934 388

A beruházás során a térségben lévő kulturális és örökségi
helyszínek turisztikai fejlesztése valósul meg. A projekt célja
730 441 606 a Kossuth utca rekonstrukciója, valamint a régi mozi épületének
felújítása, továbbá Film- és Színháztörténeti Múzeummá történő
átalakítása.

35 500 293

A beruházás keretében az Orosháza Város Önkormányzata
tulajdonában lévő Napköziotthonos Óvoda Lehel utcai
285 500 293
székhelyintézményének és Könd utcai telephelyének
fejlesztése valósul meg.
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1. melléklet az 1788/2019. (XII. 23.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1789/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel
kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány visszavonja a 2014–2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett
nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat 8. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1790/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
a fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs tevékenységeinek
finanszírozásáról szóló 1595/2019. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról
A fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs tevékenységeinek finanszírozásáról szóló
1595/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a)
2. pont a) alpontjában a „2 240 000 000” szövegrész helyébe a „2 840 000 000” szöveg,
b)
2. pont b) alpontjában az „1 725 100 000” szövegrész helyébe az „1 125 100 000” szöveg,
c)
3. pont a) alpontjában a „2 240 000 000” szövegrész helyébe a „2 840 000 000” szöveg,
d)
3. pont b) alpontjában az „1 725 100 000” szövegrész helyébe az „1 125 100 000” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1791/2019. (XII. 23.) Korm. határozata
az Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről
A Kormány
1. a helyi és regionális érdekek Európai Unióban történő képviselete biztosítására a Régiók Bizottsága Nemzeti
Delegáció tagjainak és póttagjainak sorába a következő személyeket jelöli:
a)
Teljes jogú tagként vesz részt a Régiók Bizottsága munkájában:
aa)
dr. Bóka István, Balatonfüred Város polgármestere,
ab)
Hegedűs Barbara Szilvia, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője,
ac)
Horváth Jácint, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője,
ad)
Karácsony János Ádám, Tahitótfalu Község Önkormányzatának képviselője,
ae)
dr. Kóbor József, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője,
af )
Kovács Lajos, Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat képviselője,
ag)
Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés tagja,
ah)
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés tagja,
ai)
Ribányi József, a Tolna Megyei Közgyűlés tagja,
aj)
Schwarcz-Kiefer Patrik, a Baranya Megyei Közgyűlés tagja,
ak)
Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tagja,
al)
Tüttő Kata, Fővárosi Önkormányzat Közgyűlés tagja.
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b)

Póttagként vesz rész a Régiók Bizottsága munkájában:
ba)
Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja,
bb)
Kiss Attila, Hajdúböszörmény Város polgármestere,
bc)
dr. Konczer Erik, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés tagja,
bd)
Kovács Raymund, Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat képviselője,
be)
Mirkóczki Ádám, Eger Város polgármestere,
bf )
Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagja,
bg)
dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés tagja,
bh)
dr. Simon Gábor, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője,
bi)
Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja,
bj)
Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés tagja,
bk)
Temerini Ferenc, Soltvadkert Város polgármestere,
bl)
dr. Vántsa Botond, Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának képviselője.
2. visszavonja az Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről szóló
1448/2019. (VII. 26.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,
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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.

