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II. Törvények

2022. évi XXIV. törvény
Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról*

1. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §  A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény a következő IV/B. Fejezettel egészül ki:
„IV/B. Fejezet
Tiltott állami támogatásnak nem minősülő juttatás
9/B. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdés f ) pontjában meghatározott állami vagyon 
átruházása nem minősül tiltott állami támogatásnak.”

2. §  A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989.  évi XXXIII.  törvény 12.  §-ában az „I–IV. Fejezet” szövegrész 
helyébe az „I–IV. Fejezet, a IV/B. Fejezet” szöveg lép.

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

3. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata az  adóból származó bevételt 
a  rendeletében meghatározott módon a  különleges gazdasági övezet szerinti megye területén fekvő – különös 
tekintettel a  különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott, a  beruházással 
közvetlenebbül érintett – települések területén megvalósuló fejlesztések és a  területen működő szervezetek és 
települések működésének támogatására, valamint a  bevétel legfeljebb 3%-ának erejéig a  megyei önkormányzati 
feladatok ellátásával kapcsolatos működési költségeire, továbbá a  bevétel legfeljebb 17%-ának erejéig a  megyei 
önkormányzat saját beruházásaira használhatja fel.”

4. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„35. közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., 
a  Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság. Közszolgáltató 
szervezet továbbá a  vasúti pályahálózatot üzemeltető, feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a  vasúti 
pályahálózat működtetéséből származik, valamint a  helyi- és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési 
szolgáltatást nyújtó, feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55%-ban a  tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából 
származik, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti közlekedésszervező;”

3. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló  
1991. évi IV. törvény módosítása

5. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
1.  39. §-át megelőző alcím címében a „Gazdaság-újraindítási” szövegrész helyébe a „Nemzeti” szöveg,
2.  39. § (2) bekezdésében a „Gazdaság-újraindítási” szövegrész helyébe a „Nemzeti” szöveg,
3.  39/B. § (5) bekezdésében a „40 százalékát” szövegrész helyébe a „30 százalékát” szöveg, és
4.  39/C. § (1) bekezdés i) pontjában a „Gazdaság-újraindítási” szövegrészek helyébe a „Nemzeti” szöveg
lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el.
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4. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

6. §  A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/E.  § Az  adó havi mértékét személygépkocsinként, a  személygépkocsi kilowattban kifejezett teljesítménye és 
környezetvédelmi osztály-jelzése alapján az 1. melléklet tartalmazza.”

7. §  A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

5. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló  
1992. évi LXVI. törvény módosítása

8. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 30.  § (2)  bekezdés 
b) pontjában a „kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán” szöveg lép.

6. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

9. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994. évi XLII. törvény 20. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Eximbank esetében a Hpt. 79. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint 97. §-ában meghatározottakat nem kell 
alkalmazni.”

10. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994. évi XLII. törvény 21. § (2) bekezdésében a „harmincöt” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg lép.

7. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

11. §  A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény
1.  3.  § (2)  bekezdés m)  pontjában az  „a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe  

az „az Alap” szöveg, és
2.  11.  § (1d)  bekezdés l)  pontjában az  „a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe  

az „az Alap” szöveg
lép.

8. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

12. §  Hatályát veszti a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény
1.  115/K. § e) pontja, és
2.  118. § (4a) bekezdése.

9. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

13. §  Hatályát veszti a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 86. § (3) és (4) bekezdése.

10. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  állami adó- és vámhatóság havonta, a  tárgyhónapot megelőző hónap huszonötödik napjáig  
a  Magyar Közlönyben közzéteszi a  tárgyhónapban a  fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással 
kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. Az  üzemanyagárat az  előző évben nagy forgalmat bonyolító, 
legfeljebb három belföldi üzemanyag-forgalmazó társaság által alkalmazott, a  tárgyhónapot megelőző hónap 
első napján érvényes fogyasztói üzemanyagár számtani átlagának literenként, kilogrammonként egy  forinttal 
növelt összegében, forintra kerekítve kell megállapítani. Ha a  fogyasztói üzemanyagár törvényben vagy 
kormányrendeletben előírt szabályok változásának következményeként nő, az  adott hónapra közzétett 
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üzemanyagárat az  említett szabályok változásával összefüggő fogyasztói áremelés időpontjától az  adott hónap 
végéig a bejelentett áremelés mértékével növelten lehet alkalmazni. E rendelkezés alkalmazásában nagy forgalmat 
bonyolító belföldi üzemanyag-forgalmazó társaságnak minősül az  a  társaság, amely legalább három megyére 
kiterjedő, nyilvános forgalmú üzemanyagtöltő hálózattal rendelkezik.”

15. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
1.  1. számú melléklete az 2. melléklet,
2.  1. számú melléklete a 3. melléklet,
3.  1. számú melléklete a 4. melléklet,
4.  3. számú melléklete az 5. melléklet,
5.  3. számú melléklete az 6. melléklet, és
6.  11. számú melléklete a 7. melléklet
szerint módosul.

16. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
1.  3.  § 21.  pont d)  alpontjában a „keresetpótló juttatás” szövegrész helyébe a „keresetpótló juttatás, valamint 

a  foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló kormányrendelet alapján nyújtott 
álláskeresést ösztönző juttatás” szöveg,

2.  49/B.  § (7)  bekezdés g)  pontjában az  „a 6. számú mellékletben felsorolt tevékenység, továbbá más 
növénytermesztés” szövegrész helyébe az  „a családi gazdaságokról szóló törvény szerinti mező-, 
erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő őstermelői tevékenység” szöveg, és

3.  7. számú melléklet 6.  pontjában az  „az adóbevallás benyújtásáig nem mutatja be” szövegrész helyébe  
az „a kifizető adóévi utolsó havi bevallása benyújtásának időpontjáig a  kifizető részére nem mutatja be” 
szöveg, az „A bevallás benyújtását” szövegrész helyébe az „Az említett bevallás benyújtását” szöveg

lép.

17. § (1) Hatályát veszti a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2. számú melléklet I. Jellemzően előforduló 
bevételek fejezet 7. pontja.

 (2) Hatályát veszti a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
1.  48. § (3d) bekezdésében a „rendszeres” szövegrész, és
2.  6. számú melléklet 1. pontjában az „az általános forgalmi adózás tekintetében is” szövegrész.

11. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

18. §  A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 70. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére a 74. § i) pontjának]
„h) id)  alpontjában megjelölt személyek közül a  nem országos illetékességű központi hivatal vezetője és 
vezetőhelyettese, valamint a  nemzeti köznevelési törvényben meghatározott oktatási központ feladatainak 
ellátására kijelölt központi hivatal vezetőhelyettese esetén a tevékenység szerinti irányító miniszter”
[jogosult.]

12. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

19. § (1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 17. § (1) bekezdése a következő d) ponttal 
egészül ki:
(Az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióban meghatározott kiemelt térségekben az  alábbi kiemelt térségi 
fejlesztési tanácsok működnek:)
„d) a Budapesti Agglomerációban a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács.”
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 (2) A  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996.  évi XXI.  törvény 17.  § (2)  bekezdése a  következő 
e)–h) ponttal egészül ki:
(A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai:)
„e) a környezetvédelemért felelős miniszter képviselője,
f ) a vízgazdálkodásért felelős miniszter képviselője,
g) a turizmusért felelős miniszter képviselője, valamint
h) a természetvédelemért felelős miniszter képviselője.”

 (3) A  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996.  évi XXI.  törvény 17.  § (4)  bekezdése a  következő 
g)–i) ponttal egészül ki:
(A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tagjai:)
„g) a környezetvédelemért felelős miniszter képviselője,
h) a vidékfejlesztésért felelős miniszter képviselője, valamint
i) a Közép-Duna Menti Kiemelt Térségben a megyei jogú város polgármesterének delegáltja.”

 (4) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 17. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács tagjai:
a) a 15. § (3) bekezdése szerinti tagok,
b) a főpolgármester és a fővárosi közgyűlés tagjai közül egy további delegált,
c) a budapesti agglomeráció területén lévő megyei jogú város polgármesterének delegáltja,
d) az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter képviselője,
e) a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter képviselője,
f ) a területrendezésért felelős miniszter képviselője,
g) az egészségügyért felelős miniszter képviselője,
h) a szociálpolitikáért felelős miniszter képviselője,
i) a köznevelésért felelős miniszter képviselője,
j) a közlekedésért felelős miniszter képviselője, valamint
k) a nemzeti közműszolgáltatásokért felelős miniszter képviselője.”

 (5) A  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996.  évi XXI.  törvény 17.  § (5) és (6)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az  (1)  bekezdés szerinti kiemelt térségi fejlesztési tanácsokba a  területfejlesztésért felelős miniszter és 
az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter egy-egy tagot delegál, míg más felelősségi körökben 
érintett miniszterek kizárólag egy tagot delegálhatnak akkor is, ha több kormányzati felelősségi kör alapján 
jogosultak a tagdelegálásra.
(6) A kormányzati hatáskörbe tartozó napirendi pont tárgyalására az illetékes központi kormányzati igazgatási szerv 
képviselőjét meg kell hívni.”

20. §  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28.  § Ha e  törvénynek a  17.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt térségi fejlesztési tanácsokat érintő rendelkezései 
módosulnak, úgy a  kiemelt térségi fejlesztési tanácsok a  módosító rendelkezések hatálybalépését követő 
tanácsülésen, de legkésőbb a  módosító rendelkezések hatálybalépését követő második hónap utolsó napjáig 
módosítják a szervezeti és működési szabályzatukat.”

21. §  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény a következő 29. §-sal egészül ki:
„29.  § E  törvénynek a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2022.  évi XXIV.  törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 17.  § (4a)  bekezdése szerinti Budapesti 
Agglomeráció Fejlesztési Tanács megalakulásával kapcsolatos szervezési tevékenységnek az ellátása a Pest Megyei 
Közgyűlés elnökének a feladata. A Pest Megyei Közgyűlés elnöke a Módtv. hatálybalépését követő 60 napon belül 
kezdeményezi a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács megalakulását az alakuló ülés összehívásával.”

22. §  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
 1.  15. § (1) bekezdésében az „önállóan, vagy” szövegrész helyébe az „önállóan vagy” szöveg,
 2.  15. § (3) bekezdés a) pontjában a „képviselője” szövegrész helyébe a „delegáltja” szöveg,
 3.  15.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az  „az operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek egy-egy” 

szövegrész helyébe az „a területfejlesztésért felelős miniszter” szöveg,
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 4.  15.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a  „területfejlesztés stratégiai tervezéséért” szövegrész helyébe 
a „gazdaságfejlesztésért” szöveg,

 5.  15. § (6) bekezdésében a „juttatásra nem” szövegrész helyébe a „juttatásra sem” szöveg,
 6.  17. § (1) bekezdés b) pontjában a „Tanács, valamint” szövegrész helyébe a „Tanács,” szöveg,
 7.  17.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „a területfejlesztés stratégiai tervezéséért” szövegrész helyébe 

az „az európai uniós források felhasználásáért” szöveg,
 8.  17.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az  „a területfejlesztés stratégiai tervezéséért” szövegrész helyébe 

az „az európai uniós források felhasználásáért” szöveg,
 9.  17. § (3) bekezdés c) pontjában az „az általános politikai koordinációért” szövegrész helyébe az „a kormányzati 

stratégiák kidolgozásának támogatásáért” szöveg,
10.  17. § (3) bekezdés d) pontjában a „gazdaságfejlesztésért” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztésért” szöveg,
11.  17.  § (3)  bekezdés f )  pontjában a „borvidék többségi állami tulajdonú borászatának” szövegrész helyébe 

a „turizmusért felelős miniszter” szöveg,
12.  17.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az  „a területfejlesztés stratégiai tervezéséért” szövegrész helyébe  

az „az európai uniós források felhasználásáért” szöveg,
13.  17. § (4) bekezdés e) pontjában a „képviselője, valamint” szövegrész helyébe a „képviselője,” szöveg, és
14.  17. § (7) bekezdés d) pontjában a „források felhasználásáról” szövegrész helyébe a „források tekintetében azok 

felhasználásáról” szöveg
lép.

23. §  Hatályát veszti a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
1.  15. § (4) bekezdés c) pontja, és
2.  17. § (2) bekezdés c) pontjában a „valamint” szövegrész.

13. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

24. §  A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. §-a a következő 31d. és 31e. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„31d. szokásos piaci ár: az  az ellenérték, amelyet független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás 
között érvényesítenek vagy érvényesítenének;
31e. szokásos piaci tartomány: a  18.  § (2)  bekezdés szerinti módszerek alkalmazásából származó, független felek 
közötti összehasonlítható ügyletek vagy összehasonlítható független vállalkozások pénzügyi adataiból álló értékek 
halmaza;”

25. §  A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 7.  § (1)  bekezdése a  következő j)  ponttal 
egészül ki:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„j) a  tulajdoni részesedésnek a  könyvekből történő kivezetésekor a  megelőző adóévekben a  8.  § (1)  bekezdés 
w)  pontja alapján az  adózás előtti eredmény növeléseként elszámolt – az  adóbevallásokkal és az  azt alátámasztó 
kimutatásokkal igazolt – összegből az a rész, amellyel az adózó még nem csökkentette az adózás előtti eredményét,”

26. §  A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 8.  § (1)  bekezdése a  következő w)  ponttal 
egészül ki:
(Az adózás előtti eredményt növeli:)
„w) az  adózó döntése szerint az  adóévben a  tulajdoni részesedésre az  adóévi adózás előtti eredmény terhére 
elszámolt értékvesztés összege.”

27. § (1) A  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 18.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) Az  adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaság, egyesülés, európai 
részvénytársaság, szövetkezet, európai szövetkezet és külföldi vállalkozó (kivéve a közhasznú non-profit gazdasági 
társaságot, és azt az  adózót, amelyben az  állam rendelkezik közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással), 
a  bevallás benyújtásáig köteles az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet előírásai szerint 
rögzíteni a szokásos piaci árat, az annak meghatározásánál általa alkalmazott módszert, valamint az azt alátámasztó 
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tényeket és körülményeket, továbbá az éves társasági adóbevallásában az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a  szokásos piaci ár meghatározásával összefüggésben adatot 
szolgáltat az állami adó- és vámhatóságnak.”

 (2) A  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 18.  § (9)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(9) Ha az  adózó a  (2)  bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásakor az  összehasonlítható termékre, 
szolgáltatásra vagy vállalkozásra vonatkozó nyilvános vagy az  adóhatóság által ellenőrizhető adatbázisban tárolt 
vagy egyéb forrásból elérhető, nyilvánosan hozzáférhető vagy az  adóhatóság által ellenőrizhető adatokat vesz 
figyelembe, akkor azon középső tartomány alkalmazásával, amelybe a  minta elemeinek fele esik (interkvartilis 
tartomány) további szűkítést végez.”

 (3) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.  törvény 18. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel 
egészül ki:
„(11) Amennyiben az  adózó által alkalmazott ellenérték a  szokásos piaci tartományon belül helyezkedik el, akkor 
a szokásos piaci tartományon belül az (1) bekezdés a) és b) pontja alkalmazásának nincs helye.
(12) Amennyiben az  adózó által alkalmazott ellenérték a  szokásos piaci tartományon kívül esik, az  (1)  bekezdés  
a) és b) pontja alkalmazása során szokásos piaci árként a szokásos piaci tartomány azon középső értékét, amelynél 
az  adatok legfeljebb fele kisebb és legfeljebb fele nagyobb (medián) kell figyelembe venni, kivéve, ha az  adózó 
igazolja, hogy a  szokásos piaci tartományon belül egy a  mediántól eltérő érték felel meg a  legjobban a  vizsgált 
ügyletnek, amely esetben szokásos piaci árként a medián helyett ezt az értéket kell figyelembe venni.”

28. §  A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 18/C. §-a a következő (24) bekezdéssel egészül ki:
„(24) Az IFRS-ekre beolvadással, a vagyonmérleg összeállítása során történő áttérés esetén a 18/A. § (1) bekezdése 
szerinti átvevőnek (beolvasztónak) alkalmaznia kell az  (1)  bekezdés b)  pontjában, a  (2)  bekezdés a)  pontjában 
és a  (4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket, azzal, hogy az áttérés adóévének az átalakulás napját követő napot 
magában foglaló adóév minősül.”

29. § (1) A  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 29/A.  §-a a  következő (103)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(103) E  törvénynek a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2022. évi XXIV.  törvénnyel megállapított 7. § (1) bekezdés j) pontját és 8. § (1) bekezdés w) pontját az adózó első 
alkalommal a  2022. adóévi adókötelezettség megállapítása során a  2022. adóévben elszámolt értékvesztésre 
alkalmazza.”

 (2) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/A. §-a a következő (104)–(106) bekezdéssel 
egészül ki:
„(104) E  törvénynek a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2022.  évi XXIV.  törvénnyel megállapított 18.  § (5)  bekezdését első alkalommal a  2022. december 31-ét követően 
benyújtott bevallás tekintetében kell alkalmazni.
(105) E  törvénynek a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2022. évi XXIV. törvénnyel megállapított 12. § (2) bekezdés c) pontját és (3) bekezdés b) pontját az adózó választása 
szerint alkalmazhatja a 2022. adóévére.
(106) E  törvénynek a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2022.  évi XXIV.  törvénnyel megállapított 18.  § (9), (10), (10b), (11) és (12)  bekezdését, továbbá a  16/A.  § 
(8) bekezdését első alkalommal a 2022-ben kezdődő adóév adókötelezettsége megállapítása során kell alkalmazni.”

30. §  A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 30.  § (8)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(8) Felhatalmazást kap az  adópolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza a  szokásos piaci ár 
meghatározásával összefüggő nyilvántartási- és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének részletes szabályait.”
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31. §  A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
1.  12.  § (2)  bekezdés c)  pontjában és (3)  bekezdés b)  pontjában az „átvett értékpapír” szövegrész helyébe 

az „átvett, KMRP szervezetnél a KMRP által szerzett értékpapír” szöveg,
2.  16/A. § (8) bekezdésében a „18. § (2), (4) és (9)” szövegrész helyébe a „18. § (2), (4), (9), (11) és (12)” szöveg,
3.  18. § (1) bekezdésében az „annál, mint amilyen ellenértéket független felek összehasonlítható körülmények 

esetén egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének (a továbbiakban: szokásos piaci ár)” szövegrész 
helyébe az „a szokásos piaci árnál” szöveg,

4.  18.  § (10)  bekezdésében az „(1) és (2), a  (4)–(7), valamint a  (9)” szövegrész helyébe az „(1) és (2), a  (4)–(7),  
a (9), a (11) és a (12)” szöveg, és

5.  18.  § (10b)  bekezdésében az  „(1), (3), valamint a  (6) és (7)” szövegrész helyébe az  „(1), (3), (6), (7), (9),  
(11) és (12)” szöveg

lép.

14. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

32. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
1.  21/A.  § (1)  bekezdésében a  „magánnyugdíjpénztár tagja” szövegrész helyébe az  „a 2010. október 1-je  

előtti időszakra magánnyugdíjpénztári tagdíjat fizetett, és az  öregségi nyugdíj megállapításakor 
a  magánnyugdíjpénztári tagsága fennáll vagy úgy szűnt meg, hogy az  egyéni számláján lévő összeget nem 
utalta át az államháztartás részére” szöveg, és

2.  82.  § (1)  bekezdésében a  „kérheti a  nyugdíja” szövegrész helybe az  „az öregségi nyugdíjkorhatára 
betöltésének napjára kérheti az öregségi nyugdíja” szöveg

lép.

15. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

33. §  A gazdasági kamarákról szóló 1999.  évi CXXI.  törvény 49.  §-ában a  „kormánymegbízott” szövegrészek helyébe 
a „főispán” szöveg lép.

16. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

34. §  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  miniszter feladata a  Kormány rendeletében meghatározott regionális vagy elővárosi személyszállítási 
közszolgáltatási feladatot ellátó komp- és révközlekedésnek minősített, a  helyi személyszállítási közszolgáltatás 
körébe nem sorolható komp- és révközlekedés működtetése.”

35. §  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány)
„u) a  helyi személyszállítási közszolgáltatás körébe nem sorolható komp- és révközlekedést biztosító 
szolgáltatásoknak regionális vagy elővárosi személyszállítási közszolgáltatási feladatot ellátó szolgáltatássá történő 
minősítésének”
(rendeletben történő megállapítására.)

17. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

36. §  A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 8. § (3) bekezdése a következő j) ponttal 
egészül ki:
(Az MFB Zrt.)
„j) üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadást vagy egyéb, máshová nem sorolt pénzügyi közvetítést főtevékenységként 
végző gazdálkodó szervezetben”
(szerezhet vagy tarthat fenn közvetlenül vagy közvetve részesedést.)
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37. §  A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény
1.  2.  § h)  pontjában a  „vállalásában;” szövegrész helyébe a  „vállalásában, vissza nem térítendő támogatás 

nyújtásában;” szöveg,
2.  8. § (2) bekezdésében a „pontjában,” szövegrész helyébe a „pontjában, 97. §-ában,” szöveg,
3.  8. § (3) bekezdés h) pontjában a „szervezetben, valamint” szövegrész helyébe a „szervezetben,” szöveg, és
4.  8. § (3) bekezdés i) pontjában a „kapcsolódik,” szövegrész helyébe a „kapcsolódik, valamint” szöveg
lép.

38. §  Hatályát veszti a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény
1.  2. § q) pontja,
2.  3. § (12) bekezdése,
3.  10/A. § (4) és (5) bekezdésében az „és q)” szövegrész, és
4.  1. melléklet 1. pontja.

18. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

39. § (1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény 76/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  magyarországi sportélet fejlesztése és a  sport közösségformáló funkciójának megerősítése céljából 
az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (5) bekezdése alapján az 1. mellékletben 
meghatározott állami vagy részben állami tulajdonú sportcélú ingatlanok – részben állami tulajdonú sportcélú 
ingatlanok esetében az  állam tulajdonában álló tulajdoni hányad – vagyonkezelőjeként az  1.  mellékletben 
meghatározott jogi személyeket jelöli ki.”

 (2) A sportról szóló 2004. évi I. törvény 76/B. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (5) bekezdése alapján
a) a Győr belterület 5761/7 helyrajzi számú ingatlan,
b) a Győr belterület 5761/7/A helyrajzi számú ingatlan,
c) a Győr belterület 5761/7/B helyrajzi számú ingatlan,
d) a Győr belterület 5761/7/C helyrajzi számú ingatlan
[a)–d)  pont a  továbbiakban együtt: Ingatlanok] üzemeltetéséhez, valamint az  Ingatlanokon végzett 
sporttevékenység ellátásához kapcsolódó állami tulajdonú ingó vagyonelemek vagyonkezelőjeként az ETO Futball 
Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.) 
jelöli ki.”

40. §  A sportról szóló 2004.  évi I.  törvény 76/B.  § (2)  bekezdésében az „Az (1) és (1a)  bekezdésben” szövegrész helyébe 
az „Az (1)–(1b) bekezdésben” szöveg lép.

41. §  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

19. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

42. §  A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény
1.  2. § 36. pontjában a „megjelölt eszköz” szövegrész helyébe a „megjelölt vagy a jogszabályban e célból kijelölt 

eszköz” szöveg, és
2.  2. § 37. pontjában a „megjelölt eszközt” szövegrész helyébe a „megjelölt vagy a jogszabályban e célból kijelölt 

eszközt” szöveg
lép.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 127. szám 5043

20. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

43. § (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állam képviseletében eljáró miniszter nevében a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.  évi  
XLI.  törvény 21.  § (1a)  bekezdésében meghatározott országos közlekedésszervező – a  miniszter jóváhagyásával 
és az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – legalább ötéves szerződésben kötelezettséget vállal 
az  országos jelentőségű vasútvonalakat tartalmazó vasúti pályahálózat működtetését végző pályahálózat-
működtetőnek a  pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült, és a  hálózat-hozzáférési díjból, valamint 
a  vasúti társaság egyéb üzleti tevékenységéből nem fedezett, indokoltnak elismert költségei megtérítésére  
(a továbbiakban: pályaműködtetési szerződés).”

 (2) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 28. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A pályaműködtetési szerződés feltételeit úgy kell meghatározni, hogy)
„d) a  pályaműködtető számára minőségi szint előírásokat, valamint az  azok teljesítéséhez kapcsolódó ösztönző 
rendszert tartalmazzon.”

44. §  A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 29. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A vasúti pályaműködtető által üzemeltetett, az utazóközönség számára nyitva álló helyiségben vagy épületben 
talált dolog értékesítése helyett – ha az  értékesítés annak várható költségei és bevételei miatt nem észszerű –  
a  vasúti pályaműködtető a  talált dolgot felhasználhatja, vagy közérdekű célra felajánlhatja, illetve ilyen célra 
fordíthatja.”

45. §  A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII.  törvény ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK alcíme a következő 87/J. §-sal 
egészül ki:
„87/J.  § A  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022.  évi XXIV.  törvénnyel 
megállapított 28. § (1) bekezdése alapján kötött pályaműködtetési szerződésekben rögzített, a minisztert megillető 
jogok és kötelezettségek az országos közlekedésszervezőre szállnak át.”

21. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

46. §  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
1.  2/A. § (1) bekezdésében a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg,
2.  2/A.  § (2)–(4)  bekezdésében, 2/B. § (1)–(3)  bekezdésében, 12.  § (5)  bekezdés c) és d)  pontjában 

a „kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán” szöveg,
3.  2/B. § (3) bekezdésében a „kormánymegbízottnak” szövegrész helyébe a „főispánnak” szöveg,
4.  12. § (6) bekezdésében a „kormánymegbízottak” szövegrészek helyébe a „főispánok” szöveg
lép.

22. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

47. §  A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006.  évi XCVIII.  törvény 38.  § (4)  bekezdésében a „befizetés összegével” szövegrész 
helyébe a „befizetés általános forgalmi adóval csökkentett összegével” szöveg lép.

48. §  Hatályát veszti a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.  évi XCVIII.  törvény 49/A.  § (2a)  bekezdésében  
az „A közforgalmú gyógyszertárak betegforgalmi bejárata közötti távolság adatokat igazoló földmérői szakértői 
véleményt a pályázat mellékleteként kell benyújtani.” szövegrész.
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23. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

49. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában állami vagyonnak minősül:)
„f ) azon országgyűlési képviselőről, aki más, Alaptörvényben nevesített közjogi tisztséget is betöltve közfeladatot 
lát el, e  közfeladata ellátása körében vagy ezzel összefüggésben, költségvetési forrásból készített, szerzői vagy 
szomszédos jogi védelmet élvező műhöz vagy teljesítményhez, különösen kép-, illetve hangfelvételhez kapcsolódó, 
felhasználási szerződés útján vagy a szerzői jogról szóló törvény alapján megszerzett felhasználási engedély, illetve 
vagyoni jog.”

50. §  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény a következő 25/B. §-sal egészül ki:
„25/B. § Az országgyűlési képviselőről, aki más, Alaptörvényben nevesített közjogi tisztséget is betöltve közfeladatot 
lát el, a  nem állami forrásból készített szerzői mű vagy szomszédos jogi teljesítmény, különösen kép-, illetve 
hangfelvétel vonatkozásában felhasználási szerződés keretében ingyenes felhasználási engedély adható az  állam 
részére.”

51. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható)
„h) az e törvény 1. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti állami vagyon tekintetében.”

 (2) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  (2)  bekezdés h)  pontja szerinti mű vagy teljesítmény, különösen kép-, illetve hangfelvétel vonatkozásában 
az  1.  § (2)  bekezdés f )  pontja szerinti képviselő részére vagy a  választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény 
szerinti jelölő szervezete vagy pártja részére felhasználási szerződés útján ingyenes, korlátozás nélküli felhasználási 
engedély adható.”

24. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

52. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  csoportos adóalanyiságban részt vevő valamennyi tag a  csoportos adóalanyiság időszakában együttesen 
minősül – ha törvény másként nem rendelkezik – egy adóalanynak. Az  adóalanyisághoz fűződő jogok és 
kötelezettségek gyakorlásával összefüggő bírósági és más hatósági eljárásjogi cselekmények alanya a  csoportos 
adóalanyiság időszakában és a  csoportos adóalanyiság megszűnését követően a  csoportos adóalanyiságban 
részt vevő tagok által kijelölt képviselő.”

53. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 77. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (4)  bekezdés szerinti adóalap-csökkentési jog akkor is megilleti az  adóalanyt, ha a  pénzvisszatérítést 
úgy biztosítja, hogy azt nem közvetlenül azon adóalany vagy nem adóalany részére teljesíti, aki (amely) részére 
a pénzvisszatérítésre jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették (ezen bekezdés alkalmazásában: 
végső fogyasztó), feltéve, hogy:
a) a végső fogyasztó a pénzvisszatérítésre jogosító ügylet tekintetében előzetesen felszámított adó levonására sem 
részben, sem egészben nem jogosult, és
b) a  pénzvisszatérítés adó nélküli összege a  pénzvisszatérítésre jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás 
adóalapjába beletartozik.
(4b) A  (4a)  bekezdés alkalmazásának nem feltétele, hogy a  pénzvisszatérítés adó nélküli összege azon 
pénzvisszatérítésre jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adóalapjába tartozzon, amelyre tekintettel 
az  adóalany azt biztosítja, feltéve, hogy a  pénzvisszatérítésre jogosító termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások 
tekintetében alkalmazandó adómérték azonos.”

54. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 78. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdéstől eltérően a 77. § (4a) bekezdése alkalmazásának feltétele, hogy a pénzt visszatérítő adóalany 
rendelkezzen:
a) bármely olyan, a  pénzt visszatérítő adóalanytól független, harmadik féltől származó okirattal vagy független, 
harmadik fél által nyilvánosan közzétett adatokkal, amelyek egyértelműen igazolják, hogy a  pénzvisszatérítésre 
jogosító, belföldön teljesített adóköteles ügylet megvalósult,
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b) a  pénzvisszatérítés teljesítését igazoló okirattal, amely egyértelműen igazolja, hogy az  adóalany 
a pénzvisszatérítés összegét megfizette, és
c) olyan okirattal, amely egyértelműen alátámasztja, hogy a  b)  pont szerinti pénzvisszatérítés teljesítése azon 
adóalanyra vagy nem adóalanyra tekintettel valósult meg, aki (amely) részére a  pénzvisszatérítésre jogosító 
termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették.”

55. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 153/B. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Abban az  esetben, ha az  adóalany által korábban megállapított és bevallott adóalap vagy az  adóalany által 
korábban fizetendő adóként megállapított és bevallott adó csökken, az  adóalany a  különbözetet – ha az  a  fizetendő 
adót érinti, a  153/A.  § (1)  bekezdése szerint megállapított fizetendő adót csökkentő tételként – legkorábban abban 
az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni, amelyben]
„e) a pénzvisszatérítést teljesíti a 77. § (4a) bekezdése szerinti esetben.”

56. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény a következő 355. §-sal egészül ki:
„355.  § (1) E  törvénynek a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2022. évi XXIV. törvénnyel megállapított, illetve módosított 77. § (4a), (4b), (5) és (6) bekezdése, 78. § (5) bekezdése, 
153/B. § (1) bekezdés e) pontja azokban az esetekben alkalmazható, amikor a pénzvisszatérítést az adóalany ezen 
rendelkezések hatálybalépésének napján vagy azt követő időpontban teljesíti.
(2) E  törvénynek a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2022.  évi XXIV.  törvénnyel megállapított, illetve módosított 77.  § (4a), (4b), (5) és (6)  bekezdése, 78.  § 
(5)  bekezdése, 153/B.  § (1)  bekezdés e)  pontja ezen rendelkezések hatálybalépésének időpontját megelőzően,  
de 2021. december 31-ét követően teljesített pénzvisszatérítések esetében is alkalmazható feltéve,  
hogy az adóalany a pénzvisszatérítésből fakadó adóalap-csökkentési igényét más módon nem érvényesítette.”

57. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 77. § (5) és (6) bekezdésében a „(4) bekezdés” szövegrész 
helyébe a „(4), (4a) és (4b) bekezdés” szöveg lép.

25. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

58. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény a következő 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § (1) Állatgyógyászati termék forgalomba hozatalának, valamint növényvédő szer hatóanyag és növényvédő 
szer engedélyezésére, továbbá a  meglévő engedély meghosszabbítására vagy módosítására irányuló eljárásban  
(e § alkalmazásában a továbbiakban: eljárás) a benyújtott kérelmezési dokumentáció szakmai értékelésére a feladat 
elvégzésére akkreditált, az  élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel együttműködési megállapodást kötött szervezet  
(a továbbiakban: értékelő szervezet) vonható be. Az  értékelő szervezetnek meg kell felelnie az  (EU) 2017/625 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikk 5.  pontja szerinti átruházott feladatot ellátó szervezettel szemben 
támasztott követelményeknek.
(2) A kérelmezőnek az eljárás iránti kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, ha az eljárásba értékelő szervezet 
bevonását kezdeményezi.”

59. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja a következő 
be) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben
szabályozza)
„be) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek hagyományos különleges termék elnevezésének bejegyzési, törlési, 
termékleírás módosítási eljárására, valamint az  ilyen elnevezéssel ellátott termékek ellenőrzésére és az  ellenőrzés 
alapján hozható intézkedésekre;”
(vonatkozó előírásokat;)
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60. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
1.  38/F. § (1) bekezdésében a „kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán” szöveg,
2.  47/B.  § (2)  bekezdés f )  pontjában a „terméket, illetve” szövegrész helyébe a „terméket, uniós termésnövelő 

anyagot, illetve” szöveg, és
3.  76. § (2) bekezdés 26. pontjában az „élelmiszer-előállítás, -tárolás” szövegrész helyébe az „élelmiszer-előállítás, 

-jelölés, -tárolás” szöveg
lép.

61. §  Hatályát veszti az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
1.  76. § (3) bekezdése, és
2.  76. § (5) bekezdés e) pontja.

26. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

62. §  A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 18. §-a a következő (14) bekezdéssel 
egészül ki:
„(14) E  törvénynek a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2022. évi XXIV. törvénnyel módosított 6. § (2) bekezdés b) pontját a Tao. tv. 3. számú melléklet B) rész 26. pontjával 
összefüggésben az adózó a 2022. adóévi adókötelezettségére választása szerint alkalmazza.”

63. §  A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008.  évi LXVII.  törvény 6.  § (2)  bekezdés b)  pontjában  
a „25.” szövegrész helyébe a „25. és 26.” szöveg lép.

27. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

64. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 6–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) A NAV-ot az elnök vezeti. A NAV elnökének feladat- és hatáskörét a kijelölt miniszter irányítása alá tartozó, 
a  Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében kijelölt államtitkár gyakorolja. A  NAV elnöke 
képviseli a  NAV-ot, közvetlenül vezeti a  Központi Irányítást, továbbá ellátja mindazokat a  feladatokat, amelyeket 
jogszabály a NAV vezetőjének feladat- és hatáskörébe utal.
(2) A NAV elnöke feladat- és hatáskörében minősítésre jogosult.
(3) A NAV elnöke a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti felettese 
a NAV foglalkoztatottjainak.
7. § (1) A NAV elnökének helyettesei az elnökhelyettesek. A NAV elnökhelyetteseit határozatlan időtartamra az elnök 
javaslatára a kijelölt miniszter nevezi ki és menti fel.
(2) A NAV gazdasági vezetője a NAV egyik elnökhelyettese.
8. § A Bűnügyi Főigazgatóságot főigazgató vezeti, akinek a munkáját főigazgató-helyettes segíti.”

65. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény 10.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(1) A NAV elnökhelyettesei felett a kinevezési és felmentési jogkör kivételével a munkáltatói jogkört a NAV elnöke 
gyakorolja.
(2) A Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója, valamint főigazgató-helyettese felett a munkáltatói jogkört a NAV elnöke 
gyakorolja.”

66. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény 13.  § (4)  bekezdés i)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A NAV adóigazgatási jogkörében)
„i) ellátja a  csődeljárásban, a  felszámolási eljárásban, a  végelszámolásban, a  kényszertörlési eljárásban, 
a  vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban, valamint a  szerkezetátalakítási és a  reorganizációs eljárásban 
a  NAV hatáskörébe tartozó követelések tekintetében a  hitelezői feladatokat, és jogszabályban meghatározott 
esetben és módon egyéb hitelezők képviseletét; a végrehajtási eljárásban ellátja a végrehajtás foganatosítójaként 
a törvény által meghatározott feladatokat.”
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67. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.  évi CXXII.  törvény „Átmeneti rendelkezések” alcíme a  következő 
103/B. §-sal egészül ki:
„103/B.  § (1) Az  állami adó- és vámhatóság vezetőjének szakmai helyettesi tisztségét 2022. július 31-én betöltő 
helyettes államtitkár (e § alkalmazásában a  továbbiakban: szakmai helyettes) helyettes államtitkári megbízatása 
2022. augusztus 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnik.
(2) A  szakmai helyettes kormányzati szolgálati jogviszonya 2022. augusztus 1-jén adó- és vámhatósági szolgálati 
jogviszonnyá alakul át.
(3) Az  állami adó- és vámhatóság vezetője szakmai helyetteseinek helyettes államtitkári megbízatásának 
az  (1)  bekezdés alapján történő megszűnésének tényét a  kijelölt miniszter előterjesztésére a  miniszterelnök  
állapítja meg.
(4) 2022. augusztus 1-jétől a  szakmai helyettes a  NAV elnökhelyettese. Az  elnökhelyettes jogviszonyát 
folyamatosnak kell tekinteni.
(5) A  szakmai helyettes a  jogviszonyának e  törvény alapján történő megszűnésére tekintettel a  kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 239. §-a és 240. §-a szerinti juttatásra nem jogosult.”

68. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény
1.  9.  § (1)  bekezdésében az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szövegrészek helyébe az „a NAV elnöke” 

szöveg,
2.  10.  § (4) és (5)  bekezdésében, 13.  § (2)  bekezdés i)  pontjában, 75.  § (6)  bekezdésében és 78/A.  §-ában  

az „az állami adó- és vámhatóság vezetője” szövegrész helyébe az „a NAV elnöke” szöveg,
3.  12.  § (6)  bekezdésében az  „az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a  NAV bűnügyi, vámszakmai és 

rendészeti feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese” szövegrész helyébe a „NAV elnöke” szöveg,
4.  74. § (3) bekezdésében az „az állami adó- és vámhatóság vezetője, az állami adó- és vámhatóság vezetőjének 

a NAV bűnügyi, vámszakmai és rendészeti feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese” szövegrész helyébe 
az „a NAV elnöke, a NAV bűnügyi tevékenységét felügyelő elnökhelyettes” szöveg,

5.  76.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában az  „az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a  NAV bűnügyi, 
vámszakmai és rendészeti feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese” szövegrész helyébe  
az „a NAV elnöke vagy a NAV bűnügyi tevékenységét felügyelő elnökhelyettes” szöveg

lép.

69. §  Hatályát veszti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 10. § (3) bekezdése.

28. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

70. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló  
2011. évi CXIII. törvény 25. § (4) bekezdésében a „kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán” szöveg lép.

29. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi 
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

71. §  A legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló  
2011. évi CLXIV. törvény a következő 160. §-sal egészül ki:
„160.  § A  köztársasági elnöknek az  e  törvényben meghatározott tevékenysége során hozott döntéséhez és 
intézkedéséhez ellenjegyzés nem szükséges.”

72. §  A legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló  
2011. évi CLXIV. törvény 159. § (1) bekezdésében a „161–165/K.” szövegrész helyébe a „160–165/K.” szöveg lép.
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30. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

73. §  A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 
2011. évi CLXVII. törvény 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az öregségi nyugdíj (1) vagy (2) bekezdés szerinti folyósítása esetén a nyugdíjas a nyugdíjmegállapító szervtől 
kérheti az  öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását, ha legalább 365 nap szolgálati időt szerzett, 
mialatt korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesült. A kérelemre a nyugdíjmegállapító szerv 
az  öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdődően az  öregségi nyugdíjat ismételten megállapítja,  
ha az  így megállapított öregségi nyugdíj magasabb az  (1), illetve (2)  bekezdés szerint folyósított összegnél. 
Az  öregségi nyugdíj ismételt megállapítása esetén a  különbözet visszamenőlegesen – legfeljebb a  kérelem 
benyújtását megelőző hat hónapra – járó összegét is folyósítani kell.”

74. §  A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 
2011. évi CLXVII. törvény 7. § (1) bekezdés c) pontjában az „aki” szövegrész helyébe az „aki legalább 15 év szolgálati 
időt szerzett, és” szöveg lép.

31. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

75. §  Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló  
2011. évi CLXXV. törvény 52. § (1) bekezdése a következő h)–j) ponttal egészül ki:
(A civil közösségi szolgáltató központok 51. § szerinti tevékenységük keretében az alábbi feladatokat látják el:)
„h) az ellátási területükön működő helyi civil szervezeteket összefogva együttműködnek az országos rendezvények 
helyi megvalósításában,
i) ismeretátadással segítik a civil szervezeti vezetők, a civil területen feladatot ellátók, a civil szervezeteknél önkéntes 
tevékenységet végzők munkáját,
j) részt vállalnak a civil közösségi szolgáltató központok közös feladatainak megvalósításában.”

76. §  Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló  
2011. évi CLXXV. törvény 53. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (5)  bekezdés szerinti kötelezettségét a  fejezetet irányító szerv, az  alappal való rendelkezésre jogosult 
miniszter, illetve a  költségvetési előirányzat kezelője a  kincstár útján teljesíti. Ennek végrehajtását a  társadalmi és 
civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter ellenőrizheti.”

77. §  Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló  
2011. évi CLXXV. törvény 59. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A határon túli civil szervezet)
„b) önállóan lehet támogatás kedvezményezettje – feltéve, hogy egy alkalommal már társpályázó volt – az  56.  § 
(1) bekezdés c) pontja”
(szerinti támogatás esetén.)

78. §  Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló  
2011. évi CLXXV. törvény
1.  54.  § c)  pontjában az „Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a  Kohéziós Alapból” szövegrész helyébe 

az „európai uniós forrásból” szöveg,
2.  56.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „nyolcvanöt” szövegrész helyébe a „nyolcvan” szöveg, az „a)–j)  pontja” 

szövegrész helyébe az „a)–c), h) és j) pontja” szöveg,
3.  56.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „tizenöt” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg, a „b)–g) és i)–j)  pontjai” 

szövegrész helyébe az „b), c) és j) pontja” szöveg,
4.  59. § (4) bekezdés a) pontjában a „c), f ), g), j) pontja” szövegrész helyébe a „c) és j) pontja” szöveg, és
5.  61. § (1) bekezdésében az „a)–j) pontja” szövegrész helyébe az „a)–c), h) és j) pontja” szöveg
lép.
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79. §  Hatályát veszti az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 56. § (1) bekezdés d)–g) és i) pontja.

32. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

80. §  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 110. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„110. § (1) Az országos önkormányzat által az elnök részére megállapított illetmény összege nem lehet magasabb 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap huszonhétszeresénél, valamint az elnökhelyettes 
részére megállapított illetmény összege nem lehet magasabb a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti 
illetményalap huszonkétszeresénél.
(2) Az országos önkormányzat által megállapított tiszteletdíj összege nem lehet magasabb
a) elnök esetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap tizennyolcszorosánál,
b) az elnökhelyettes esetében a köztisztviselői illetményalap tizenötszörösénél,
c) a bizottság elnöke esetében a köztisztviselői illetményalap tízszeresénél,
d) a bizottság tagja esetében a köztisztviselői illetményalap hatszorosánál,
e) képviselő esetében a köztisztviselői illetményalap négyszeresénél.
(3) Ha az  országos önkormányzatnak költségvetési támogatási, illetve európai uniós forrásból visszafizetésre 
vonatkozó kötelezettsége áll fenn, a  visszafizetési kötelezettség fennállásának időtartama alatt – az  (1) és 
(2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően – az  illetmény, illetve a  tiszteletdíj összege nem lehet magasabb a  (4) és 
(5) bekezdésben foglaltaknál.
(4) Az  országos önkormányzat által az  elnök részére megállapított illetmény összege nem lehet magasabb 
a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap nyolcszorosánál, valamint az  elnökhelyettes 
részére megállapított illetmény összege nem lehet magasabb a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti 
illetményalap hatszorosánál.
(5) Az országos önkormányzat által megállapított tiszteletdíj összege nem lehet magasabb
a) az elnök esetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap nyolcszorosánál,
b) az elnökhelyettes esetében a köztisztviselői illetményalap hatszorosánál,
c) a bizottság elnöke esetében a köztisztviselői illetményalap ötszörösénél,
d) a bizottság tagja esetében a köztisztviselői illetményalap háromszorosánál,
e) a képviselő esetében a köztisztviselői illetményalap kétszeresénél.
(6) Az  országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlése a  visszafizetési kötelezettség megállapítását követő 
30 napon belül dönt a  (3)–(5)  bekezdésben meghatározottak szerint az  illetmény és tiszteletdíj összegének 
csökkentéséről. A  30 napos határidő lejártát követően jogosulatlanul felvett illetmény és tiszteletdíj összegét 
az igénybevevő köteles visszafizetni az országos nemzetiségi önkormányzat részére.”

81. §  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény a következő 167. §-sal egészül ki:
„167.  § A  110.  § (6)  bekezdését a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
2022.  évi XXIV.  törvény (a továbbiakban: Módtv3.) hatálybalépését megelőzően keletkezett és még a  Módtv3. 
hatálybalépésekor fennálló visszafizetési kötelezettség esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy a  közgyűlésnek 
a  Módtv3. hatálybalépését követő 30 napon belül kell döntést hoznia az  illetmény és a  tiszteletdíj összegének 
a csökkentéséről.”

82. §  A nemzetiségek jogairól szóló 2011.  évi CLXXIX.  törvény 106.  § (1) és (3)  bekezdésében a „kormánymegbízott” 
szövegrész helyébe a „főispán” szöveg lép.

33. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

83. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi CXCIV.  törvény 8.  § (2)  bekezdés d)  pontjában  
az „az Szt. szerint” szövegrész helyébe az „a jogszabályban meghatározott” szöveg lép.
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34. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

84. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 14. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
költségvetési támogatás: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás központi alrendszeréből 
ellenérték nélkül, pénzben nyújtott támogatások, ide nem értve)
„c) a  tanulóknak, hallgatóknak biztosított, valamint a  Magyar Tudományos Akadémia által tudományos kutatás 
folytatása céljából pályázati úton nyújtott ösztöndíjakat,”

 (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 14. pontja a következő o) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
költségvetési támogatás: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás központi alrendszeréből 
ellenérték nélkül, pénzben nyújtott támogatások, ide nem értve)
„o) a jogszabály alapján, az abban meghatározott feltételek szerint nyújtott kamat- és díjtámogatást,”

85. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a a következő (4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4d) Ha a  Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma  
a 100 főt nem éri el, a gazdasági szervezeti feladatait, a Kormány irányítása alatt álló, más irányító szerv irányítása 
alatt álló önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv is elláthatja, az  irányító szervek ilyen irányú 
megállapodása alapján.”

86. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A honvédelmi miniszter által vezetett minisztérium fejezetében a költségvetési szervek több alcímet, a fejezeti 
kezelésű előirányzatok több címet is alkothatnak.”

87. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„(2) Az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, központi kezelésű előirányzat, fejezeti 
kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja központi költségvetésről 
szóló törvényben megállapított bevételi és kiadási előirányzatai egységes rovatrend szerinti részletezéséről 
a  Kormány rendeletében foglaltak szerint elemi költségvetést kell készíteni. A  Kormány rendelete elrendelheti 
az elemi költségvetésben egyéb, a gazdálkodással összefüggő tervadatok szerepeltetését is.
(3) A központi költségvetésről szóló törvénynek és az elemi költségvetésnek a költségvetési kiadások és bevételek 
előirányzata szintjén – ha a  központi költségvetésről szóló törvény a  kiemelt előirányzatokat is megállapítja 
a kiemelt előirányzatok szintjén – meg kell egyeznie.”

88. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulására van szükség a  (3)  bekezdés b)  pont  
ba) és bb)  alpontja szerinti, a  Kormány irányítása alá tartozó fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításhoz. 
A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek közötti, a (3) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés b) pont ba) és 
bb) alpontja szerinti előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett 
történik.”

89. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 39. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  államháztartásért felelős miniszter a  költségvetés végrehajtásának és a  gazdálkodást érintő egyéb 
feladat ellátásának ellenőrzésére a  feladattal érintett, a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi 
költségvetési szerv vagy testület, valamint a  helyi önkormányzat, a  helyi nemzetiségi önkormányzat, az  országos 
nemzetiségi önkormányzat, a  társulás, a  területfejlesztési önkormányzati társulás, a  térségi fejlesztési tanács és 
az általuk irányított költségvetési szerv vezetőjével folytatott előzetes egyeztetést követően költségvetési felügyelőt 
bízhat meg.”

90. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a következő 45/C. §-sal egészül ki:
„45/C. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény szerinti, a felhasználásra jogosultat megillető, szerzői vagy 
szomszédos jogi védelmet élvező műre, vagy teljesítményre, különösen kép-, illetve hangfelvételre vonatkozó 
felhasználási szerződéssel ingyenes felhasználási engedély adható.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 127. szám 5051

91. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány a  zárszámadásról szóló törvényjavaslatot a  költségvetési évet követő év szeptember 30-áig  
– az  országgyűlési képviselők általános választásának évében november 10-éig – az  Országgyűlés elé terjeszti. 
A  Kormány a  zárszámadásról szóló törvényjavaslatot, a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és az  elkülönített 
állami pénzalapokról készített éves költségvetési beszámolókat a  zárszámadásról szóló törvényjavaslat 
Országgyűlés elé történő beterjesztését két hónappal megelőzően megküldi az  Állami Számvevőszéknek. 
A  zárszámadásról szóló törvényjavaslatot az  Országgyűlés az  Állami Számvevőszék jelentésével együtt  
tárgyalja meg.”

92. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a következő 94/A. §-sal egészül ki:
„94/A.  § (1) A  92–94.  § szerinti eljárásokban – az  e  törvényben meghatározott kivételekkel – az  államot 
az államháztartásért felelős miniszter képviseli.
(2) A  92–94.  § szerinti fizetési kötelezettségekből eredő, az  államot terhelő kifizetés során – jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában – az állami adóhatóság jár el.
(3) Az  Országgyűlés a  költségvetési év során vállalható egyedi állami kezesség, kiállítási garancia és kiállítási 
viszontgarancia, valamint állami viszontgarancia mértékét, annak felső határát a  központi költségvetésről szóló 
törvényben állapítja meg.”

93. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  helyi önkormányzat (1)  bekezdés szerinti adatszolgáltatása akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt az  általa 
irányított valamennyi költségvetési szerv és – társult feladatellátás esetén – az  a  társulás is teljesítette, aminek 
a  társulási megállapodás szerint a  helyi önkormányzat a  székhelye. A  nemzetiségi önkormányzat és a  társulás 
(1) bekezdés szerinti adatszolgáltatása akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt az általa irányított költségvetési szervek 
is teljesítették.”

94. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„28. a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezetébe tartozó, a  honvédelemmel 
összefüggő feladatokat ellátó költségvetési szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, 
pénzellátásának, gazdálkodásának, adatszolgáltatási-, könyvvezetési és beszámolási feladatainak a  kincstári 
rendszer, az  e  törvény felhatalmazása és végrehajtására kiadott kormányrendelettől, valamint az  államháztartás 
számviteléről szóló kormányrendelettől eltérő sajátos szabályait,”

95. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (30) és (31) bekezdéssel egészül ki:
„(30) E  törvénynek a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2022.  évi XXIV.  törvénnyel megállapított 90.  § (1)  bekezdését első alkalommal a  Magyarország 2021.  évi központi 
költségvetéséről szóló zárszámadás összeállítása során kell alkalmazni.
(31) E  törvénynek a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2022. évi XXIV. törvénnyel megállapított 15. § (3a) bekezdését első alkalommal a Magyarország 2023. évi központi 
költségvetéséről szóló törvény szerkezete tekintetében kell alkalmazni.”

96. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1.  40. § (4) és (5) bekezdésében az „53. cikke” szövegrész helyébe az „51. cikke” szöveg, és
2.  48/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán” szöveg
lép.

97. §  Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1.  6/B. § (3) bekezdésében az „– ideértve a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet gazdaságvédelmet szolgáló 

fejezeti kezelésű előirányzatait is –” szövegrész,
2.  8/A. § (2) bekezdésében az „ , a Miniszterelnöki Kormányiroda” szövegrész, és
3.  33. § (3) bekezdés b) pontjában az „– a Gazdaság-újraindítási Alap fejezeti kezelésű előirányzatai kivételével –” 

szövegrész.
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35. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

98. § (1) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2. §-a a következő 6a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„6a. egyéb kötöttpályás közlekedési mód: az  országos, elővárosi, regionális vasúti személyszállítási szolgáltatásoktól 
eltérő technológiai és működési megoldásokkal üzemeltetett kötöttpályás közlekedési szolgáltatások, különösen 
a metró, a villamos, a budapesti elővárosi helyi érdekű vasút (HÉV);”

 (2) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2. § 49. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„49. összekapcsolt személyszállítási közszolgáltatás: az  5.  § (3) és (4)  bekezdése szerinti, vagy a  32.  § (2)  bekezdése 
szerinti együttműködési megállapodás alapján biztosított személyszállítási közszolgáltatás;”

99. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(5) Az  1370/2007/EK rendelet 7.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott összevont jelentést az  ellátásért felelős 
a  felelősségi körébe tartozó közszolgáltatási tevékenységről a  tárgyévet követő év október 31. napjáig készíti el. 
A  jelentést az  önkormányzat a  honlapján, a  miniszter a  Kormány honlapján teszi közzé. A  jelentést a  miniszter és 
az önkormányzat megküldi a 21. § (1a) bekezdésében meghatározott szervezet részére, amely a  jelentéseket saját 
honlapján közzéteszi.”

100. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény I. Fejezete a következő 4/A. alcímmel egészül ki:
„4/A. Végső menedékes helyi személyszállítási közszolgáltató kijelölése
5/A.  § (1) A  helyi közösségi közlekedést fenntartó önkormányzat haladéktalanul jelzi a  miniszter számára,  
ha az  önkormányzat valamennyi erre irányuló intézkedése ellenére a  lakosság helyi utazási igényeit kielégítő 
helyi személyszállítási közszolgáltatás fenntartását a  jövőben nem képes biztosítani, és ez  a  település lakossága, 
valamint a  település és annak térségében működő termelő, közüzemi, vagy egyéb közcélú szervezetek számára 
jelentős érdeksérelmet jelent. Ebben az  esetben a  lakosság helyi utazási igényeit kielégítő helyi személyszállítási 
közszolgáltatást még 60 napig fenn kell tartania.
(2) A helyi közszolgáltatás fenntartásának ellehetetlenülése áll fenn különösen,
a) ha a  helyi önkormányzat a  helyi személyszállítási közszolgáltatások finanszírozásához szükséges forrásokat 
az önkormányzati alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül nem tudja biztosítani,
b) ha a  személyszállítási közszolgáltató a  tevékenység nyújtását gazdálkodási, működési, vagy egyéb objektív 
szempontra tekintettel nem tudja folytatni,
c) ha a helyi közlekedési tevékenység ellátására kiírt pályázat vagy kijelölő határozat nem vezetett eredményre, vagy
d) egyéb, az önkormányzat vagy a helyi személyszállítási közszolgáltatást nyújtó érdekkörében felmerülő objektív, 
elháríthatatlan, a tevékenység fenntartását megakadályozó ok esetén.
(3) A  miniszter az  önkormányzat bejelentése alapján soron kívül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja 
az ellehetetlenülés bekövetkezését, valamint a helyi személyszállítási közszolgáltatás fenntartásának indokoltságát. 
A  vizsgálat eredménye alapján, ha az  indokoltság fennáll, a  helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására 
a  (2)  bekezdésben meghatározott körülmény megszűnéséig, de legfeljebb 2 évre végső menedékes szolgáltatót 
jelöl ki a  24.  § (4)  bekezdésében meghatározott eljárásrend alkalmazásával az  alkalmazandó tarifa, menetrend, 
valamint egyéb szolgáltatási feltételek egyidejű meghatározása, valamint a  szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzügyi 
ellentételezés biztosítása mellett.
(4) Végső menedékes helyi szolgáltatóként személyszállítási közszolgáltatások ellátására az  e  törvényben 
meghatározott feltételeknek megfelelő közlekedési szolgáltató jelölhető ki.
(5) A  végső menedékes helyi személyszállítási közszolgáltató kijelölésével kapcsolatos eljárásrendet a  miniszter  
– az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben határozza meg.”

101. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.  évi XLI.  törvény 20.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) A  helyi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a  Vkt. 3.  § (1)  bekezdés 
a)  pontja alapján végzett komp- és révszolgáltatásokra. A  Vkt. 2.  § (6)  bekezdésében meghatározott komp- és 
révszolgáltatásokra a  regionális vagy az  elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni.”
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102. § (1) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 21. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  miniszter a  4.  § (3)  bekezdésében, az  5.  §-ban, az  5/A.  §-ban, a  23–32.  §-ban, és a  35.  §-ban szabályozott 
feladatait a feladat ellátásához szükséges forrásokkal együtt a magyar állam kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társaság, vagy irányítása alatt álló költségvetési szerv formájában működő, a  miniszter által rendeletben kijelölt 
országos közlekedésszervező (a továbbiakban: országos közlekedésszervező) látja el, amely egyidejűleg ellátja 
a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerinti Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet feladatait.”

 (2) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 21. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  miniszter az  államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg 
a (2) bekezdésben meghatározott felügyeleti jog gyakorlásának részletes feltételeit, a kötelezettségvállalás részletes 
feltételeit és felelősségi rendjét, valamint a 21/A. §-ban meghatározott feladatok teljesítésének, és a döntési jogok 
megosztásának módját.”

103. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) Az országos közlekedésszervező a 21. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott feladatokon túl ellátja
a) az  országos, elővárosi és regionális személyszállítási közszolgáltatások menetrendjének előkészítésével és 
meghatározásával kapcsolatos feladatokat, a jármű és személyzeti vezénylés kivételével,
b) a 35/A–35/C. §-ban meghatározott feladatokat,
c) a Vtv. 28. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat.
(2) Az  országos közlekedésszervező a  közlekedésszervezői feladat ellátásának finanszírozásával, valamint  
a 21. § (2a) bekezdésében foglaltaknak az országos közlekedésszervező gazdálkodási felügyeletével, bevételeinek és 
indokolt költségeinek elszámolásával összefüggő részletes szabályait a miniszter és az országos közlekedésszervező 
között az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 20 évre kötött közfeladatellátási szerződés tartalmazza.
(3) A  (2) bekezdésben meghatározott közfeladatellátási szerződés – éves gördülőtervezéssel történő felülvizsgálat 
mellett – legalább 3 éves, ha a  közfeladatellátási szerződés ennél rövidebb időre szól, akkor a  közfeladatellátási 
szerződés időbeli hatályával megegyező időszakra vonatkozó éven túli kötelezettségvállalásként – keret jelleggel –  
tartalmazza az  országos közlekedésszervező által biztosítandó személyszállítási közszolgáltatások, valamint 
pályaműködtetési szolgáltatások
a) mennyiségi és minőségi előírásait,
b) az  a)  pontban meghatározott előírásokhoz kapcsolódó pénzügyi és gazdálkodási kereteket és eljárásrendeket, 
valamint
c) a b) pontban meghatározott keretektől történő eltérések kezelésének eljárási és finanszírozási felelősségi rendjét.
(4) Az  országos közlekedésszervező feladatai ellátásának finanszírozásával, valamint a  források átadásával 
kapcsolatos részletes szabályokat a (2) bekezdésben meghatározott közfeladatellátási szerződés tartalmazza.
(5) Az  országos közlekedésszervező köteles a  belső számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni a  21.  §  
(1) és (1a) bekezdésében, valamint az e §-ban meghatározott tevékenységével összefüggésben, a tevékenységhez 
kapcsolódó eszközökről és forrásokról, bevételekről és ráfordításokról a  számvitelről szóló törvény alapján 
meghatározott számviteli politikában rögzített, az  átcsoportosítás lehetőségét kizáró elszámolási rendnek 
megfelelően. Az  országos közlekedésszervezőnek az  elkülönített elszámolást az  adózás rendjére vonatkozó 
jogszabályokban előírt határidőig meg kell őriznie, kivéve, ha az európai uniós állami támogatási szabályok ennél 
hosszabb határidőt állapítanak meg.”

104. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.  évi XLI.  törvény 21/A.  § (1)  bekezdése a  következő d)–l)  ponttal 
egészül ki:
[Az országos közlekedésszervező a 21. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott feladatokon túl ellátja]
„d) az országos, elővárosi és regionális személyszállítási közszolgáltatásokkal felmerülő jegy- és bérletértékesítéssel, 
a bevételek beszedésével kapcsolatos feladatokat,
e) a  b)  pontban meghatározott bevételekhez kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás igénybevételével 
kapcsolatos feladatokat,
f ) az  országos, elővárosi és regionális személyszállítási közszolgáltatásokkal felmerülő jegy- és bérletellenőrzési 
feladatokat, amelyek végrehajtásába a közszolgáltatókat is bevonhatja,
g) az országos, elővárosi és regionális személyszállítási közszolgáltatásokkal felmerülő utastájékoztatási feladatokat, 
amelyek végrehajtásába a közszolgáltatókat is bevonhatja,
h) az országos, elővárosi és regionális személyszállítási közszolgáltatások, valamint pályaműködtetési szolgáltatások 
arculati, utastájékoztatási, utaskapcsolati és utaskezelési szabályait,
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i) a  menetrend megtartását kizáró, előre nem látható esemény esetére a  menetrendi és utastájékoztatási 
intézkedések rendjének meghatározását,
j) a  megrendelt közszolgáltatás teljesítése során jelentkező zavarok elhárítása és a  rendkívüli igények teljesítése 
céljából az  operatív lebonyolítás módját, az  alkalmazandó intézkedések meghatározását, amely végrehajtását 
a  közlekedési szolgáltató csak abban az  esetben tagadhatja meg, ha a  rendelkezés az  emberi életet, egészséget 
vagy a vasútüzem biztonságát sérti vagy veszélyezteti,
k) a Vtv. 3/B. § (8) bekezdésében és 67/P. §-ában meghatározott feladatokat,
l) az  országos, elővárosi, regionális autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatással érintett közvetett vagy 
közvetlen állami tulajdonban álló autóbuszpályaudvarok fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat, 
ideértve a hozzáférés biztosításával kapcsolatos tevékenységeket is.”

105. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Személyszállítási közszolgáltatás ellátására irányuló szolgáltatási szerződés, valamint szolgáltatási jogviszonyra 
irányuló személyszállítási közszolgáltatási szerződés – a  2014/25/EU irányelv 21.  cikk g)  pontjában meghatározott 
kivételekkel – a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti eljárásrendben ítélhető oda.”

106. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.  évi XLI.  törvény 35/A.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  országos, elővárosi, regionális és helyi személyszállítási közszolgáltatásokban működő, illetve kialakításra 
kerülő elektronikus jegyrendszer, utastájékoztatási rendszer, valamint elektronikus forgalomtervező és irányítási 
rendszerek országos átjárhatóságát, az  egységes működési tartalmának biztosítását, valamint a  személyszállítási 
közszolgáltatások megrendelését támogató funkciókat a Központi Rendszer biztosítja.”

107. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.  évi XLI.  törvény 35/A.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott Központi Rendszer kialakításával, működtetésével és fejlesztésével 
kapcsolatos feladatokat az  e  törvény 21.  § (1a)  bekezdésében meghatározott szervezet (a továbbiakban: 35/A.  § 
szerinti működtető) látja el.”

108. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény V. Fejezete a következő 28/A. alcímmel egészül ki:
„28/A. Talált dolog értékesítése
39/A. § A közlekedési szolgáltató szállító eszközén, illetve a közlekedési szolgáltató vagy a közlekedésszervező által 
üzemeltetett, utazóközönség számára nyitva álló helyiségben vagy épületben talált dolog értékesítése helyett  
– ha az  értékesítés annak várható költségei és bevételei miatt nem észszerű – a  közlekedési szolgáltató, vagy 
a közlekedésszervező a talált dolgot felhasználhatja, közérdekű célra felajánlhatja, vagy ilyen célra fordíthatja.”

109. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (2) bekezdése a következő i)–k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„i) a 21. § (1a) bekezdése szerinti országos közlekedésszervezőt rendeletben jelölje ki,
j) a 21. § (2) bekezdésében meghatározott felügyeleti jog gyakorlásának részletes feltételeit, a kötelezettségvállalás 
részletes feltételeit és felelősségi rendjét, valamint a 21/A. §-ban meghatározott feladatok teljesítésének és a döntési 
jogok megosztásának részletes szabályait az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével,
k) a  végső menedékes helyi személyszállítási közszolgáltató kijelölésére vonatkozó, az  5/A.  §-ban meghatározott 
eljárás részletes szabályait az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével”
(rendeletben állapítsa meg.)

110. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 51. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022.  évi XXIV.  törvény 
hatálybalépésével a  KTI Nonprofit Kft. menetrend szerinti személyszállítással, közlekedési stratégiai és hálózat 
tervezéssel, forgalmi modellezéssel, elektronikus jegyrendszerrel, valamint utastájékoztatással kapcsolatos feladatai, 
tárgyi eszközei, vagyoni értékű jogai tulajdonjoga az  országos közlekedésszervezőre, mint jogutódra szállnak át 
térítésmentesen, olyan módon, hogy ez  az országos közlekedésszervező és a  KTI Nonprofit Kft. számára adó- és 
közteherfizetési kötelezettséget nem keletkeztet.
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(12) A  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022.  évi XXIV.  törvény 
hatálybalépésével az  országos közlekedésszervező feladatainak teljesítése érdekében jogutódként átveszi 
a  közvetlen vagy közvetett állami tulajdonú személyszállítási közszolgáltató társaságoktól a  feladatok 
teljesítéséhez szükséges vagyonelemeket és egyéb erőforrásokat térítésmentesen, olyan módon, hogy 
ez az országos közlekedésszervező és a személyszállítási közszolgáltató társaságok számára adó- és közteherfizetési 
kötelezettséget nem keletkeztet.”

111. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
1.  1.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában” szövegrész helyébe a „3.  § (1)  bekezdés 

a) pontjában és 2/A. §-ában” szöveg,
2.  21.  § (2)  bekezdésében „az önkormányzat” szövegrész helyébe „a miniszter és az  önkormányzat” szöveg, 

valamint az „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdésben” szöveg,
3.  24.  § (7)  bekezdésében az „és a  23.  §-ban, valamint jelen §-ban” szövegrész helyébe az „és az  5/A.  §-ban, 

a 23. §-ban, valamint jelen §-ban” szöveg,
4.  25.  § (1)  bekezdésében az „a miniszter az  államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben” szövegrész 

helyébe az „az országos közlekedésszervező a miniszter nevében” szöveg, és
5.  32. § (5) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 33. § (3a) bekezdésében a „22. § (5) bekezdése” szövegrész 

helyébe a „21/A. § vagy a 22. § (5) bekezdése” szöveg
lép.

112. §  Hatályát veszti a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
1.  35/C. § (1) és (2) bekezdése, és
2.  49. § (1) bekezdés j) pontjában az „a 35/A. § szerinti működtető kijelölésével,” szövegrész.

36. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

113. §  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény 459.  § (1)  bekezdés 11.  pont d)  alpontjában 
a „kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán” szöveg lép.

37. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló  
2012. évi CXXVI. törvény módosítása

114. § (1) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kamarai tagság e törvény alapján:)
„b) egyéni vállalkozó esetén bármely agrárgazdasági tevékenység folytatásának kezdő napjával;”

 (2) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 5. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja az  őstermelők családi gazdaságában tag mezőgazdasági őstermelő esetében akkor 
keletkeztet kamarai tagságot, ha a mezőgazdasági őstermelő az őstermelők családi gazdaságának képviselőjeként 
van bejegyezve.”

115. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012.  évi CXXVI.  törvény  
11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  éves tagdíj mértékét, fizetésének módját és feltételeit az  alapszabály határozza meg. Az  alapszabály 
a tagdíjfizetés alapját vagy mértékét csökkentő kedvezményeket állapíthat meg.”

116. § (1) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 14. § (1) bekezdés 
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az agrárkamara az agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése, valamint a vidékfejlesztés érdekében)
„e) elemzéseket végez, javaslatokat fogalmaz meg a  vidéki életminőség javításának, a  vidéki népesség 
foglalkoztatásának és a  helyi termékek piacra jutásának elősegítése érdekében, illetve támogatja és előmozdítja 
azokat a programokat, törekvéseket, amelyek a vidéki életminőség javítását, a vidéki népesség foglalkoztatását és 
a helyi termékek piacra jutását elősegítik;”
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 (2) A  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012.  évi CXXVI.  törvény 14.  § 
(1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az agrárkamara az agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése, valamint a vidékfejlesztés érdekében)
„f ) támogatja és előmozdítja az  agrárágazat technológiai fejlődésével összefüggő törekvéseket és az  ezzel 
összefüggő innovációs, illetve kutatási és fejlesztési tevékenységeket, továbbá részt vesz a  tevékenységek 
megvalósításában.”

 (3) A  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012.  évi CXXVI.  törvény 14.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  agrárkamara közreműködik az  agrár- és élelmiszergazdaság egyes ágazataival kapcsolatos stratégiák és 
programok kidolgozásában, illetve részt vesz azok megvalósításában.”

117. §  Hatályát veszti a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény
1.  2. mellékletében foglalt táblázat 7490. sor 2. mezőjében a „falugazdász tevékenység,” szövegrész, és
2.  2. mellékletében foglalt táblázat 8810. sora.

38. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló  
2012. évi CXLVII. törvény módosítása

118. §  A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012.  évi CXLVII.  törvény a  következő 
32/G. §-sal egészül ki:
„32/G.  § E  törvénynek a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2022.  évi XXIV.  törvénnyel megállapított 20.  § (5)  bekezdését első alkalommal a  2022. adóévi adókötelezettség 
megállapítása során kell alkalmazni.”

119. §  A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012.  évi CXLVII.  törvény 20.  § 
(5)  bekezdésében a  „módszer szerint” szövegrész helyébe a  „módszer szerint, a  Tao. tv. 18.  § (9), (11) és 
(12) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével” szöveg lép.

120. §  Hatályát veszti a  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012.  évi CXLVII.  törvény 
20/A. alcíme.

39. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

121. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 26b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„26b. hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység: az a kötelező jelleggel igénybe veendő hulladékgazdálkodási 
résztevékenység, amely magában foglalja az  ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
résztevékenység körébe nem tartozó települési hulladékának, kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá 
tartozó termékek hulladékának és a kötelező visszaváltási díjas rendszerbe tartozó termékeknek és e termékekből 
származó hulladéknak az  átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő 
átadását, ideértve az  ezek által érintett hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását és üzemeltetését, 
továbbá az  ilyen hulladékokra létrehozott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek 53/A.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a  gyártó nevében teljesítő szervezeti feladatainak 
ellátását, valamint a kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetését;”

122. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyártó törvényben, kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott termék vagy termékcsoport, 
továbbá a termék csomagolására felhasznált csomagolószer vonatkozásában)
„b) az  általa előállított vagy forgalomba hozott termékből, továbbá a  termék csomagolását képező 
csomagolószerből származó hulladékot – a  32/B.  § szerinti kötelezően visszaváltási díjas termékből származó 
hulladék kivételével – a hulladékbirtokostól átveszi annak újrahasználatra való előkészítése, hasznosítása, valamint 
ártalmatlanítása”
(érdekében.)
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123. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha törvény másként nem rendelkezik, a  gyártók, a  forgalmazók – a  kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer 
működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott termék és annak hulladéka 
kivételével – a  22–28.  §-ban foglalt kötelezettsége ellátása érdekében közvetítő szervezetet hozhatnak létre vagy 
bízhatnak meg azzal, hogy e  kötelezettségeiket a  közvetítő szervezet a  gyártóktól, a  forgalmazóktól díjfizetés 
ellenében, szerződésben rögzített feltételek mellett átvállalja.”

124. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 30/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulást a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes 
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott termék forgalomba hozatala esetén a  termék gyártója 
a  kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a  gyártó nevében teljesítő szervezet feladatainak a  koncessziós 
társaság általi teljesítéséért kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésével teljesíti.”

125. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 30/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerben működő gyártók, szervezetek a  koncessziós társaság, illetve 
az önkormányzatok részére az (1) bekezdés miatti költségeiket évente a Hivatal tárgyévet követő év március 31. napjáig 
megküldött javaslatának, valamint a  47/A.  § (1)  bekezdés szerinti hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység 
ellátásával összefüggő díjak figyelembevételével a  miniszter által tárgyévet követő év június 30. napjáig  
kihirdetett rendeletben meghatározott módon és mértékben megtérítik.”

126. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Hivatal a  közszolgáltató és a  közszolgáltatói alvállalkozó kérelmére megállapítja, hogy a  közszolgáltató, 
valamint a  kizárólag a  hulladék átvételére, gyűjtésére vagy előkezelésére irányuló tevékenységet végző 
közszolgáltatói alvállalkozó tevékenysége megfelel-e az  Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben 
foglaltaknak, és arról – a  (4e)  bekezdésben foglalt feladatok ellátására az  állam által létrehozott koordináló szerv 
(a továbbiakban: Koordináló szerv) véleményének kikérését követően – véleményt állít ki (a továbbiakban: 
megfelelőségi vélemény).”

 (2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A közszolgáltató és a (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltatói alvállalkozó a megfelelőségi véleményt 
minden naptári év május 31. napjáig kérelmezi a Hivataltól.”

 (3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a következő alcímmel egészül ki:
„17/B. A kötelező visszaváltási díjas rendszerre vonatkozó rendelkezések
32/B.  § (1) Az  állam kormányrendeletben meghatározott termékekre vonatkozóan kötelező visszaváltási díjas 
rendszert alakít ki és működtet a  kötelezően visszaváltási díjas termékek újrahasználata, valamint e  termékekből 
származó hulladék országos, egységes, integrált hulladékgazdálkodási rendszerének megvalósítása érdekében. 
Ha az  állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az  állam a  koncesszornak átengedte, a  kötelező visszaváltási 
díjas rendszert a  koncessziós társaság működteti, ide értve különösen a  kapcsolódó kommunikációt, a  pénzügyi 
koordinációt és elszámolást, valamint a jelentéstételi rendszer működtetését is.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti kötelező visszaváltási díjas rendszer keretében gyűjtött hulladék az  állam, vagy 
ha az  állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az  állam a  koncesszornak átengedte, a  koncessziós társaság 
tulajdonába kerül.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti kötelező visszaváltási díjas rendszerbe tartozó, kormányrendeletben meghatározott 
termékek esetén, ha az  állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az  állam a  koncesszornak átengedte, 
a visszaváltást egységesen a koncessziós társaság biztosítja a koncessziós társaság üzemeltetésében álló visszaváltó 
berendezéssel, vagy kézi átvétellel a forgalmazó közreműködésével.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti kötelező visszaváltási díjas rendszerbe tartozó, kormányrendeletben meghatározott 
termékekre kiterjedően a  termék gyártója a  kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetéséért a  koncessziós 
társaság részére a  30/A.  § (3)  bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulást a  csatlakozási díj és szolgáltatási díj 
megfizetésével teljesíti.”
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127. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Hivatal a  díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a  Hivatal elnökének az  53/N.  §  
(1) és (2)  bekezdése szerinti rendelete és módszertani útmutatója alapján meghatározott indokolt költség 
figyelembevételével, valamint a 88. § (3) bekezdés b) pont be) alpontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott 
rendeletben foglaltak szerint küldi meg a miniszter részére a tárgyévet megelőző év szeptember 15. napjáig.”

 (2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47/A. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A  koncesszor, a  koncessziós társaság, a  Koordináló szerv, a  települési (Budapesten a  fővárosi) önkormányzat 
és a  települési önkormányzati társulás, a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel érintett 
hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetője, a  koncesszori alvállalkozói nyilvántartásban szereplő vállalkozás, 
a  B3 alkategóriájú hulladéklerakó és a  18/D.  § (1)  bekezdésében meghatározott eszközök üzemeltetője és 
tulajdonosa, továbbá a  környezetvédelmi termékdíj, valamint a  visszaváltási és a  kiterjesztett gyártói felelősségi 
rendszerrel összefüggő díjak megfizetésére kötelezettek, az  őket nyilvántartó hatóság és a  díjakat beszedő szerv 
(a továbbiakban együtt: Hivatal által kötelezett) a  Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely 
a  Hivatal díjmegállapító, díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A  Hivatal által kötelezett 
a  Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. Ha a  Hivatal által kötelezett e  kötelezettségét a  Hivatal hiánypótlási felhívása ellenére nem 
teljesíti, a Hivatal bírságot szab ki.”

128. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/K. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  koncessziós társaság a  hulladékgazdálkodási kötelezettségeit szolgáló tevékenységeinek bemutatására 
évente, tízéves időtartamra gördülő fejlesztési rendszertervet készít, melyet az  első 10 évre vonatkozóan  
2022. október 31-ig nyújt be. A  10 évre vonatkozó gördülő fejlesztési rendszertervek felülvizsgált változatát 
a koncessziós társaság az adott év január 15. napjáig köteles – a hulladékgazdálkodási hatóság útján – benyújtani 
a miniszternek.”

129. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 28. alcíme a következő 66/A. §-sal egészül ki:
„66/A.  § A  kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 
teljesítéséről kormányrendeletben meghatározott módon és adattartalommal a  gyártó, a  koncessziós 
társaság és a  koncesszori alvállalkozó gondoskodik. A  koncessziós társaság, az  állami adó- és vámhatóság, 
a hulladékgazdálkodási hatóság és a Hivatal a gyártóknak a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének 
részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott termékekkel, és az azokból származó hulladékokkal 
kapcsolatos adatait kezeli.”

130. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdése a következő 46. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„46. a  gördülő fejlesztési rendszerterv jóváhagyásának, felülvizsgálatának, a  jóváhagyott terv végrehajtása 
ellenőrzésének szabályait.”

 (2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontja a következő bi) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap:
miniszter, hogy)
„bi) a gördülő fejlesztési rendszerterv részletes tartalmi és formai követelményeit”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (3) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontja a következő bj) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap:
miniszter, hogy)
„bj) a 30/C. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a költségek megfizetésének rendjét.”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (4) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3a) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy)
„d) a kompenzáció összegének Hivatal általi meghatározásának keretszabályait, az így meghatározott kompenzáció 
megfizetésének módját, továbbá a  kompenzáció meghatározására irányuló kérelem tartalmi követelményeit és 
a részletes kiegészítő eljárási szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)
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131. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/K. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  törvénynek a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2022. évi XXIV. törvénnyel megállapított 47/A. § (2) bekezdésében meghatározott, az 53/N. § alapján meghatározott 
indokolt költségek figyelembevételével készített díjjavaslatát a  Hivatal első alkalommal 2023. február 28. napjáig 
küldi meg a  miniszter részére, a  47/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott díjakat a  miniszter első alkalommal  
2023. április 30-ig állapítja meg.”

 (2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/K. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvénynek a Mód. tv. által a Hivatal részére meghatározott kötelezettségét a Hivatal első alkalommal)
„a) a Mód. tv. által megállapított 53/N. § (1) bekezdése esetében 2022. október 15-ig,”
(teljesíti.)

132. §  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
 1.  2.  § (1)  bekezdés 26b.  pontjában a  „hulladékának, kiterjesztett” szövegrész helyébe a  „hulladékának, 

a  kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 
meghatározott kiterjesztett” szöveg,

 2.  2. § (1) bekezdés 38a. pontjában a „környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti, a termékdíjköteles 
termékekből keletkező hulladékok gyűjtését és hasznosítását közvetítő, valamint az  egyes gyűjtési és 
hasznosítási célok elérését szolgáló” szövegrész helyébe a  „kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer 
működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott termékekre vonatkozóan 
a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő” szöveg,

 3.  30/A. § (5) bekezdésében az „A (3)” szövegrész helyébe az „A kötelező visszaváltási díjas rendszerbe tartozó, 
kormányrendeletben meghatározott termékek kivételével a (3)” szöveg,

 4.  47/A.  § (1)  bekezdésében az „állapítja meg.” szövegrész helyébe az „állapítja meg a  tárgyévet megelőző év 
november 30. napjáig.” szöveg,

 5.  47/A.  § (3)  bekezdésében a  „díjat a” szövegrész helyébe a  „díjat, és a  hulladékgazdálkodási intézményi 
résztevékenység ellátásával összefüggő díjakat a” szöveg,

 6.  53/K.  § (2)  bekezdésében az „alapján –” szövegrész helyébe az „alapján, a  Hivatal véleményének kikérését 
követően –” szöveg és a „30” szövegrész helyébe a „45” szöveg,

 7.  53/N.  § (1)  bekezdésében a  „szabályozására vonatkozó” szövegrész helyébe a  „szabályozására, valamint 
a 47/A. § (2) bekezdése szerinti díjjavaslat elkészítésére vonatkozó” szöveg,

 8.  53/N. § (2) bekezdésében az „október” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
 9.  73.  § (4)  bekezdésében a  „dönt.” szövegrész helyébe a  „dönt, az  OHT és az  OMP normatív tartalommal 

rendelkező előírásait e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg.” szöveg,
10.  88.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában a  „feltételeit;” szövegrész helyébe a  „feltételeit, valamint az  állami 

hulladékgazdálkodási közfeladat részeként a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és 
igénybevételének szabályait;” szöveg,

11.  88.  § (1)  bekezdés 6.  pontjában a „követelményeit;” szövegrész helyébe a „követelményeit, valamint azok 
normatív előírásait;” szöveg, és

12.  88. § (3a) bekezdés c) pontjában a „§-ban előírt indokolt költségek meghatározására, valamint szabályozására 
vonatkozó” szövegrész helyébe az „§ (1) bekezdése szerinti” szöveg

lép.

133. §  Hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
1.  53/N. § (4) bekezdésében a „legmagasabb” szövegrész, és
2.  92/K. § (5) bekezdésében a „féléves díjfizetési időszakra vonatkozóan” szövegrész.

40. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

134. §  A hegyközségekről szóló 2012.  évi CCXIX.  törvény 46.  § (1)  bekezdésében az „a közösségi” szövegrész helyébe  
az „a tagok által megtermelt szőlő és a borászati termékek közös értékesítése, valamint a közösségi” szöveg lép.
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41. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

135. §  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 58. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„(1) A  Nemzeti Választási Iroda elnöke az  Országgyűlésről szóló 2012.  évi XXXVI.  törvény szerinti képviselői 
tiszteletdíj 2,5-szeresének megfelelő illetményre jogosult.
(1a) A  Nemzeti Választási Iroda elnöke az  (1)  bekezdésben meghatározott illetményen túl miniszteri juttatásra 
jogosult.”

42. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló  
2013. évi LXXXVII. törvény módosítása

136. §  Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 
a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B.  § A  7.  § (1)  bekezdésében meghatározott összegbe nem számít bele az  állami vagyonról szóló 2007.  évi  
CVI. törvény 1. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti állami vagyon.”

43. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló  
2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása

137. §  A temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999.  évi XLIII.  törvény módosításáról szóló 2013.  évi CXXXVIII.  törvény  
26. § (2) bekezdésében a „2024” szövegrész helyébe a „2025” szöveg lép.

44. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

138. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 2. alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A.  § (1) A  Ptk. 2:48.  § alkalmazásában nyilvános közéleti szereplésnek kell tekinteni – ide nem értve  
a Ptk. 2:44. § (3) bekezdésében meghatározott eseteket – a miniszterelnök vagy a köztársasági elnök részvételével, 
személyvédelemmel megvalósuló rendezvényt és egyéb eseményt – ideértve a közönség számára nyitva álló helyen 
való megjelenést – is.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti nyilvános közéleti szereplésről olyan képmás és hangfelvétel, illetve képmás 
vagy hangfelvétel készül, amelyen más, közéleti szerepléssel nem érintett, személy is látható, illetve hallható, 
akkor e  személy kérheti, hogy a  képmáson és hangfelvételen, illetve képmáson vagy hangfelvételen őt tegyék 
felismerhetetlenné.”

45. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

139. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az NFK 2022. július 31-ig értesítést küld a törölt haszonélvező részére.”

 (2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108/E. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  értesítést jogi személynek minősülő törölt haszonélvező részére a  hatósági döntések közlésére irányadó 
szabályok szerint elektronikus úton kell megküldeni a  címzett ismert elérhetőségére. Ha ennek feltételei 
hiányoznak, valamint természetes személynek minősülő törölt haszonélvező részére az értesítést a címzett ingatlan-
nyilvántartásban szereplő címére postai úton kell megküldeni.”

140. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108/Q. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a magyar államot a Nemzeti Földügyi Központ képviseli.”
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141. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108/F. § (6) bekezdés b) pontjában a „(7)” szövegrész helyébe 
a „(8)” szöveg lép.

46. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 
szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

142. §  Az egyes törvényeknek az  új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló  
2013. évi CCLII. törvény 191. § (1) és (10) bekezdésében a „2024” szövegrész helyébe a „2025” szöveg lép.

47. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

143. §  A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014.  évi LXXVI.  törvény 15.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  belföldi székhelyű, a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) hatálya 
alá tartozó gazdasági társaság és a  külföldi székhelyű vállalkozásnak a  helyi adókról szóló 1990.  évi C.  törvény 
(a továbbiakban: Htv.) szerinti telephelye (ideértve a  külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is) 
innovációs járulékot (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: járulék) köteles fizetni.”

144. §  A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 16. § (13) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(13) A járulékfizetésre kötelezett a járulékot az üzleti évre (adóévre) állapítja meg. A naptári évtől eltérő üzleti évet 
választó járulékfizetésre kötelezett az  üzleti év első napján hatályos jogszabályok szerint állapítja meg, vallja be, 
teljesíti járulékfizetési kötelezettségét és fizet előleget.”

145. §  A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény a következő 51. §-sal egészül ki:
„51.  § (1) A  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022.  évi XXIV.  törvény 
kihirdetését követő 31. napon e  törvény hatálya alá kerülő külföldi székhelyű vállalkozás Htv. szerinti telephelye 
a  2022. adóévre és a  2023. adóév első két negyedévére innovációs járulék előleg megállapítására kötelezett. 
A telephely a 2022. adóévi innovációs járulék előlegét 2022. október 20. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg  
azzal, hogy a  2022. adóévi innovációs járulék előleget a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény kihirdetését követő 31. napjától kezdődő a 2022. adóév végéig tartó 
időszakra számított, várható fizetendő innovációs járulék alapján állapítja meg. A telephely a 2023. adóév első két 
negyedévi innovációs járulék előlegét 2022. október 20. napjáig állapítja meg és vallja be, valamint a 2023. adóév 
első és második negyedévét követő hónap 20. napjáig fizeti meg azzal, hogy a negyedévenként fizetendő összeget 
a teljes 2022. adóévre számított, várható fizetendő innovációs járulék alapján, annak 25 százalékában állapítja meg.
(2) A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény kihirdetését 
követő 31. napon e törvény hatálya alá kerülő külföldi székhelyű vállalkozás Htv. szerinti telephelye a 2022. adóévi 
járulékkötelezettségét a  teljes 2022.  évre számított járulékkötelezettségnek a  2022. adóév hatály alatti napokkal 
arányosan számított összegében, vagy választása szerint nyilvántartásainak a járulék hatálya alá kerülést megelőző 
napra készített zárását figyelembe véve számított járulékkötelezettséggel csökkentett összegében határozza meg.”

146. §  A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény
1.  12.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „a gazdasági társaságok” szövegrész helyébe az  „az  innovációs 

járulékfizetésre kötelezettek” szöveg, és
2.  16. § (1) bekezdésében a „helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.)” szövegrész helyébe 

a „Htv.” szöveg
lép.

147. §  Hatályát veszi a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014.  évi LXXVI.  törvény  
16. § (3) bekezdésében a „gazdasági társaság” szövegrész.
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48. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

148. § (1) A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) bekezdése a következő 15. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék 
és az alkoholtermék adóztatására vonatkozóan)
„15. kedvezményes párlat: kisüzemi bortermelő, illetve egyszerűsített adóraktár engedélyese vagy a vele a Btv. 1. § 
4.  pontjában meghatározott borgazdasági egységbe tartozó szőlőtermelő által megtermelt szőlőből készült bor 
lepárlása útján adóraktárban előállított, legalább 37,5 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú, palackozott és 
zárjeggyel ellátott, adózott párlat;”

 (2) A  jövedéki adóról szóló 2016.  évi LXVIII.  törvény 3.  § (3)  bekezdés 16.  pont b) és c)  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék 
és az alkoholtermék adóztatására vonatkozóan
kisüzemi bortermelő: az  a  borászatiüzem-engedéllyel rendelkező, más borászati üzemtől jogilag és gazdaságilag 
független személy, aki megfelel az  alábbi követelményeknek, továbbá az  a  más borászati üzemtől jogilag és 
gazdaságilag nem független, borászati üzem engedéllyel rendelkező személy, aki a jogi és gazdasági kapcsolatban lévő 
másik borászati üzemmel együttesen teljesíti a következő követelményeket:)
„b) szőlőt, valamint sűrített szőlőmust és finomított szőlőmustsűrítmény kivételével a mezőgazdasági termékpiacok 
közös szervezésének létrehozásáról, és a  922/72/EGK, a  234/79/EK, az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet VII. melléklet II. részében felsorolt terméket másik tagállamból vagy harmadik országból nem szerez be,
c) csendes bort – a bérpalackozásra átadott saját előállítású csendes bor visszaszállítását kivéve – nem szerez be, és 
csendes boron kívül, valamint a saját előállítású csendes borból évente legfeljebb 50 000 liter palackos erjesztésű 
habzóbor előállításán, tárolásán kívül, ha utóbbi termékből a  kisüzemi bortermelő készlete nem haladja meg  
a  50 000 litert, más jövedéki terméket nem állít elő, továbbá a  d)  alpontban foglaltak kivételével nem szerez be,  
nem tárol és nem hoz forgalomba, és”

 (3) A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) bekezdés 16. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék 
és az alkoholtermék adóztatására vonatkozóan
kisüzemi bortermelő: az  a  borászatiüzem-engedéllyel rendelkező, más borászati üzemtől jogilag és gazdaságilag 
független személy, aki megfelel az  alábbi követelményeknek, továbbá az  a  más borászati üzemtől jogilag és 
gazdaságilag nem független, borászati üzem engedéllyel rendelkező személy, aki a jogi és gazdasági kapcsolatban lévő 
másik borászati üzemmel együttesen teljesíti a következő követelményeket:)
„d) a  fogyasztó számára történő közvetlen értékesítés céljából egy borpiaci évben az  általa vagy vele egy 
borgazdasági egységbe tartozó személy által az  elmúlt három borpiaci évben művelt szőlőterület után 
hektáronként legfeljebb 0,7 hektoliter tiszta szesz, de összesen legfeljebb 1,5 hektoliter tiszta szesz mennyiségű 
kedvezményes párlatot vesz át, amelynek készleten lévő mennyisége az általa vagy vele egy borgazdasági egységbe 
tartozó személy által az  elmúlt három borpiaci évben művelt szőlőterület után hektáronkénti 0,7 hektoliter tiszta 
szesz, de legfeljebb összesen 1,5 hektoliter tiszta szesz mennyiséget nem haladja meg;”

 (4) A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) bekezdés 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék 
és az alkoholtermék adóztatására vonatkozóan)
„25. termelői borkimérés: az egyszerűsített adóraktár engedélyes vagy a kisüzemi bortermelő
a) saját előállítású csendes borának és
b) saját előállítású csendes borból előállított palackos erjesztésű habzóborának
az egyszerűsített adóraktárban, a  kisüzemi bortermelő telephelyén vagy a  kisüzemi bortermelő, egyszerűsített 
adóraktár engedélyese használatában lévő, kereskedelemről szóló törvény szerinti üzletben elvitelre vagy kóstolás 
céljából helyben fogyasztásra történő, a  kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás tevékenységnek nem 
minősülő értékesítése;”
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 (5) A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) bekezdés 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék 
és az alkoholtermék adóztatására vonatkozóan)
„25. termelői borkimérés: az egyszerűsített adóraktár engedélyes vagy a kisüzemi bortermelő
a) saját előállítású csendes borának,
b) saját előállítású csendes borból előállított palackos erjesztésű habzóborának és
c) kedvezményes párlatának
az egyszerűsített adóraktárban, a  kisüzemi bortermelő telephelyén vagy a  kisüzemi bortermelő, egyszerűsített 
adóraktár engedélyese használatában lévő, a kereskedelemről szóló törvény szerinti üzletben elvitelre vagy kóstolás 
céljából helyben fogyasztásra történő, a  kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás tevékenységnek nem 
minősülő értékesítése;”

149. §  A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja)
„a) az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben az  az időpont, amikor a  jövedéki terméket a  bejegyzett kereskedő, 
az eseti bejegyzett kereskedő vagy a jövedéki engedélyes kereskedő átveszi,”

150. §  A jövedéki adóról szóló 2016.  évi LXVIII.  törvény 9.  § (4) és (4a)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(4) Az állami adó- és vámhatóság
a) a  benyújtott bizonyítékok alapján bírálja el, hogy milyen mennyiség minősül a  3.  § (1)  bekezdés 45.  pont 
a) alpontja szerint teljesen megsemmisültnek vagy helyrehozhatatlanul károsodottnak,
b) legfeljebb az  Európai Unió kötelező jogi aktusában vagy ennek eltérő rendelkezése hiányában a  végrehajtási 
rendeletben, csendes és habzóbor esetében a  Btv. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértéket 
ismeri el a 3. § (1) bekezdés 45. pont b) alpontja szerinti hiányként.
(4a) Az  állami adó- és vámhatóság kérelemre és hivatalból előírhatja a  (4)  bekezdés b)  pontjában a  végrehajtási 
rendeletben vagy a  Btv. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottól eltérő elismert mennyiségű hiány 
alkalmazását, ha azt a  tevékenység jellege vagy a  műszaki-technológiai feltételek indokolják, a  helyszíni mérés 
adatai, az állami adó- és vámhatóság által szükségesnek tartott esetben az állami adó- és vámhatóság jelenlétében 
elvégzett próbagyártás, valamint szükség esetén szakértői vélemény alátámasztja.”

151. §  A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 22. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az adóraktár engedélyese kizárólag zárjeggyel ellátott palackból kóstoltathat alkoholterméket a kereskedelmről 
szóló törvény szerinti vendéglátás tevékenységnek nem minősülő közvetlen értékesítés keretében.
(9) Alkoholtermékből a  (8)  bekezdés szerinti kóstoltatási tevékenységet végző adóraktár engedélyese 
választékonként legfeljebb egy bontott palackot tarthat készleten.”

152. §  A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 31. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. Exportáló, tagállamba feladó kisüzemi bortermelő
42. § A csendes bort, saját előállítású csendes borból előállított palackos erjesztésű habzóbort exportáló vagy másik 
tagállamba feladó kisüzemi bortermelőt az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba veszi.”

153. §  A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 64. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az adóraktár engedélyese a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás tevékenységnek nem minősülő 
közvetlen értékesítés keretében végzett kóstoltatás miatti készletcsökkenésről naponta egy darab összesített, 
az (1) bekezdés szerinti bizonylatot állít ki.”

154. § (1) A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 134. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egyszerűsített adóraktárban nem állítható elő, nem tárolható, nem palackozható sör, a  (3)  bekezdés szerinti 
eseten túl habzóbor, a 129. § (2) bekezdés a) pontja szerinti termék kivételével egyéb csendes vagy habzó erjesztett 
ital, köztes alkoholtermék, a (3a) bekezdés szerinti eseten túl alkoholtermék.”
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 (2) A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 134. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az egyszerűsített adóraktár engedélyese egyszerűsített adóraktárban a  fogyasztó számára történő közvetlen 
értékesítés céljából egy borpiaci évben az  általa vagy vele egy borgazdasági egységbe tartozó személy által 
az  elmúlt három borpiaci évben művelt szőlőterület után hektáronként legfeljebb 0,7 hektoliter tiszta szesz, de 
legfeljebb összesen 1,5 hektoliter tiszta szesz mennyiségű kedvezményes párlatot vehet át. Az  egyszerűsített 
adóraktár engedélyese egyidőben az  általa vagy vele egy borgazdasági egységbe tartozó személy által az  elmúlt 
három borpiaci évben művelt szőlőterület után hektáronként legfeljebb 0,7 hektoliter tiszta szesz, de összesen 
legfeljebb 1,5 hektoliter tiszta szesz mennyiségű kedvezményes párlatot tarthat készleten.”

 (3) A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 134. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Egyszerűsített adóraktár engedélyese csak abban az esetben vehet át és értékesíthet kedvezményes párlatot, ha
a) nem minősül az Art. szerinti kockázatos adózónak,
b) a 136. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatásnak az utolsó három lezárt borpiaci év során eleget tett,
c) nem minősül a Btv. végrehajtására kiadott jogszabály szerinti kockázatos üzemengedélyesnek, és
d) az  egyszerűsített adóraktár engedélyese, vezető tisztségviselője, közvetlen vagy közvetett meghatározó 
befolyással rendelkező tulajdonosa vagy ezek közös háztartásban élő hozzátartozója nem magánfőző vagy 
bérfőzető.
(9) Az egyszerűsített adóraktár engedélyese a kockázatos adózói és a Btv. végrehajtására kiadott jogszabály szerinti 
kockázatos üzemengedélyesi minősítés megszűnésének évét követő három évig nem vehet át kedvezményes 
párlatot.”

155. §  A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 136. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyszerűsített adóraktár engedélyese a vásárolt és a saját termésű szőlő, az átvett, előállított (kiszerelt), tárolt 
és feladott csendes bor, valamint a  134.  § (3)  bekezdése szerinti termék, továbbá az  átvett, tárolt és értékesített 
kedvezményes párlat mennyiségéről – elkülönítve a  bérmunkára átvett, bérmunkában tárolt mennyiséget –,  
a készletváltozásokról és a borpiaci év tényleges zárókészletéről az  (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatai alapján 
borpiaci évenként termékenkénti mennyiségi elszámolást készít, amelyet a borpiaci évet követő év szeptember 10-ig  
nyújt be a hegybíróhoz. A hegybíró a hozzá benyújtott elszámolást 21 napon belül teszi hozzáférhetővé az állami adó- 
és vámhatóság számára.”

156. § (1) A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 137. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kisüzemi bortermelő a  vásárolt és a  saját termésű szőlő, az  előállított (kiszerelt), tárolt és feladott csendes 
bor, valamint palackos erjesztésű habzóbor, továbbá az  átvett, tárolt és értékesített kedvezményes párlat 
mennyiségéről, készletváltozásokról és a borpiaci év tényleges zárókészletéről a (2) bekezdés szerinti nyilvántartás 
adatai alapján borpiaci évenként termékenkénti mennyiségi elszámolást készít, amelyet a borpiaci évet követő év 
szeptember  10-ig nyújt be a  hegybíróhoz. A  hegybíró a  hozzá benyújtott elszámolást 21 napon belül teszi 
hozzáférhetővé az  állami adó- és vámhatóság számára. Az  elektronikus adóbevallásra kötelezett kisüzemi 
bortermelő mennyiségi elszámolását is elektronikusan nyújtja be.”

 (2) A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 137. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Kisüzemi bortermelő csak abban az esetben vehet át és értékesíthet kedvezményes párlatot, ha
a) nem minősül az Art. szerinti kockázatos adózónak,
b) a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak az utolsó három lezárt borpiaci év során eleget tett,
c) nem minősül a Btv. végrehajtására kiadott jogszabály szerinti kockázatos üzemengedélyesnek, és
d) a  kisüzemi bortermelő, vezető tisztségviselője, közvetlen vagy közvetett meghatározó befolyással rendelkező 
tulajdonosa vagy ezek közös háztartásban élő hozzátartozója nem magánfőző vagy bérfőzető.
(10) A  kisüzemi bortermelő a  kockázatos adózói és a  Btv. végrehajtására kiadott jogszabály szerinti kockázatos 
üzemengedélyesi minősítés megszűnésének évét követő három évig nem vehet át kedvezményes párlatot.”
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49. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása

157. § (1) A  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 2.  § 7.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„7. hivatali érdek: a  külpolitikáért felelős miniszter, az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, 
a  kulturális diplomata, valamint a  kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív 
vagy technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselő esetében – a külpolitikáért felelős 
miniszter mellett – a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter, valamint 
szakdiplomata esetében a szakmai irányítást ellátó kormányzati igazgatási szerv vezetőjének feladat- és hatásköréről 
szóló jogszabályban megállapított feladatok előírásszerű, hatékony és eredményes végrehajtásával a  kül-, illetve 
közszolgálati szakmai lojalitás érvényesítésével, a felettes vezetővel és a munkatársakkal való alkotó együttműködés 
tanúsításával, a  kihelyező szerv vezetője, a  feladatellátás szakmai irányítója, illetve a  felettes vezető által 
meghatározott értékek és követelmények megtartására, az általuk meghatározott szakmai célokkal, azok elérésével, 
a  vezetői utasítás végrehajtásával, a  fegyelmezett és lényeglátó feladatellátással, valamint – tartós külszolgálat 
esetén – a  külképviselet működésének biztosításával és fenntartásával, a  külszolgálattal kapcsolatos közmegítélés 
erősítésével, fenntartásával, valamint közbizalom megőrzésével, a  külképviseleti biztonság fenntartásával 
kapcsolatos, valamint kockázati kitettségének csökkentésére irányuló elvárható egyéni magatartás mindenkori 
kifejtésére irányuló speciális közszolgálati érdek és követelmény;”

 (2) A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. §-a a következő 13a. és 13b. ponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„13a. kulturális diplomata: a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal jogviszonyban álló, 
a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter szakmai irányítása alatt 
álló olyan diplomata, aki a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter 
feladatkörébe tartozó feladatokat a 3. § (3) bekezdése szerinti intézetben végzi;
13b. kulturális intézetigazgató: a  kulturális intézetet irányító, vezetői munkaköri osztályba tartozó kulturális 
diplomata;”

 (3) A  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 2.  § 18.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„18. tartós külszolgálat: a  külpolitikáért felelős miniszter vagy az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője – ideértve az  ágazati szakmai feladat, illetve e  feladat 
támogatásának ellátására e  szervhez meghatározott időre áthelyezett vagy kirendelt kormánytisztviselőt – által 
a  kihelyező vezető, a  kulturális diplomata, valamint a  kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat 
ellátó, adminisztratív vagy technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselő esetében 
a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter – kihelyező vezető útján 
érvényesített – döntése alapján a  külképviseleten, valamint a  kulturális diplomata, illetve a  kulturális intézet 
működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív vagy technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett 
kormánytisztviselő esetében a  külképviselet részeként működő kulturális intézetben teljesített, határozott időre 
szóló speciális közszolgálat, amely a  közigazgatás általános munkafeltételeitől eltérő, a  diplomáciai tevékenység 
nemzetközi gyakorlatának és normáinak megfelelő körülmények és feltételek közt végzett tevékenységre irányul, és 
amelynek időtartama 90 napnál hosszabb;”

158. § (1) A  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 3.  §-a a  következő (3)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A külképviselet részeként – a Kormány erre irányuló külön döntése esetén – külföldi magyar kulturális intézet  
(a továbbiakban: kulturális intézet) működhet.”

 (2) A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 3. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) A külképviseletek működtetésének pénzügyi fedezetét – a kulturális intézetek szakmai költségvetési keretének 
kivételével – a  mindenkori költségvetési törvényben a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
„külképviseletek igazgatása” elnevezésű címe tartalmazza.”
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159. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 4.  § b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A külképviselet tagjai:)
„b) a diplomáciai, a kulturális diplomáciai és hivatásos konzuli személyzet tagjai,”

160. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 12.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A  diplomata rangját, valamint a  kihelyezés időpontját – szakdiplomata esetén a  szakminiszter, kulturális 
diplomata esetében a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter javaslata 
alapján a  külpolitikáért felelős miniszter által rendeletben meghatározott kereteken belül – a  kihelyező vezető 
állapítja meg.”

161. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 15.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője – ideértve az ágazati szakmai 
feladat ellátására e  szervhez meghatározott időre áthelyezett kormánytisztviselőt is – a  kulturális diplomata, 
valamint a kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív vagy technikai külszolgálati 
munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselő esetében a  III/A. fejezetben foglalt feltételek szerint a  kulturális 
diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter döntése alapján – a  kihelyező vezető 
döntése szerint kihelyezhető tartós külszolgálatra.”

162. § (1) A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII.  törvény 22. §-a a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A kulturális diplomata, valamint a kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív 
vagy technikai külszolgálati munkakörbe történő tartós külszolgálati kihelyezés esetén a  kihelyező okiratnak  
– a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – tartalmaznia kell:
a) a külképviselet mellett a kulturális intézet hivatalos megnevezését, valamint
b) a  kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív vagy technikai külszolgálati 
munkakör esetén e ténynek a rögzítését.”

 (2) A  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 22.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A kihelyezett munkaköri leírása kiadásának rendjét a kihelyező vezető normatív utasításban határozza meg azzal, 
hogy a kulturális diplomata, valamint a kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív 
vagy technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselő munkaköri leírását – a kihelyező vezető útján –  
a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter adja ki.”

 (3) A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII.  törvény 22. § (7) bekezdés e) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Nem szükséges a kihelyezett beleegyezése a kinevezési, illetve a kihelyező okirat módosításához, ha a kihelyezett)
„e) a kihelyező vezető egyoldalú döntése alapján, hivatali érdekből más állomáshelyre vagy más tartós külszolgálati 
munkakörbe kerül áthelyezésre, vagy tartós külszolgálati munkaköre kiegészítésre kerül további külszolgálati 
munkakörrel, illetve kiegészítő feladatkörrel.”

163. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 23.  § (8)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  egyes állomáshelyek tekintetében a  következő költségvetési évre vonatkozó deviza-alapilletményt 
a  külpolitikáért felelős miniszter a  költségvetési törvény elfogadásától számított 45 napon belül rendeletben 
határozza meg, az  ENSZ által a  költségvetés tervezésének évében először közzétett szorzószámok 
figyelembevételével, azzal, hogy azon külképviseletek esetében, ahol kulturális intézet működik, a  kulturális 
diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter kezdeményezésére a  külképviselet 
kulturális intézetének a  kulturális diplomáciai viszonyrendszerben elfoglalt helyének a  figyelembe vételével 
a kulturális diplomata, valamint a kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív vagy 
technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselő tekintetében alkalmazható, a kulturális intézettel 
rendelkező képviseletek állomáshelyére vonatkozó egyedi deviza-alapilletmény is megállapítható a rendeletben.”
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164. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 24.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  külképviseleteket a  külpolitikáért felelős miniszter rendeletben a  külpolitikai viszonyrendszerben elfoglalt 
helyük, valamint élhetőségük szempontjából kategóriákba sorolja, azzal, hogy a  rendeletben a  külképviseletek 
kulturális intézetei a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által 
meghatározottak szerint a  kulturális diplomáciai viszonyrendszerben elfoglalt helyük szerinti kategóriába is 
besorolásra kerülnek.”

165. §  A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII.  törvény 25. §-a a következő (20) bekezdéssel 
egészül ki:
„(20) A  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter döntése alapján 
a kihelyező szerv az intézetigazgató részére lakhatási költségtérítést biztosíthat.”

166. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 26.  §-a a  következő (3)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter a (2) bekezdés b) pontja 
szerinti felülvizsgálattal egyidejűleg szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja a  kulturális intézeteket 
a kulturális diplomáciai viszonyrendszerben elfoglalt helye szerint, és javaslatot tesz a külpolitikáért felelős miniszter 
részére.”

167. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 10. alcíme a  következő 26/A.  §-sal 
egészül ki:
„26/A. § A kormányzati igazgatásról szóló törvény 56. § (4) bekezdése szerinti központosított álláshelyek esetében
a) az 1. melléklet szerinti technikai munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe történő felkészülés, 
kihelyezés, illetve – belföldi felkészülés esetén – e munkakör korábbi betöltése esetén a kormánytanácsos,
b) az  1.  melléklet szerinti adminisztratív munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe 
történő felkészülés, kihelyezés, illetve – belföldi felkészülés esetén – e munkakör korábbi betöltése esetén 
a vezető-kormánytanácsos,
c) az  1.  melléklet szerinti diplomata munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe történő 
felkészülés, kihelyezés, illetve – belföldi felkészülés esetén – e munkakör korábbi betöltése esetén 
a kormányfőtanácsos,
d) az 1. melléklet szerinti vezetői munkaköri osztályba tartozó tartós külszolgálati munkakörbe történő felkészülés, 
kihelyezés, illetve – belföldi felkészülés esetén – e munkakör korábbi betöltése esetén a vezető-kormányfőtanácsos 
besorolási kategóriát kell alkalmazni.”

168. §  A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény a következő 34. §-sal egészül ki:
„34. § Az a külképviselet, amelynek keretében kulturális intézet működik, a külpolitikáért felelős miniszter előzetes 
engedélye alapján, valamint a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter 
egyetértésével a  kulturális intézet szakmai tevékenységét elősegítő vállalkozási tevékenység működtetésének 
biztosításában közreműködhet az  engedélyben meghatározott keretek között. A  közreműködés megkezdéséhez  
– amennyiben arra szükség van – a fogadó ország hatáskörrel rendelkező szervének előzetes hozzájárulását is  
be kell szerezni.”

169. § (1) A  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 35/C.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  külpolitikáért felelős miniszter, valamint az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter kezeli 
a 3. mellékletben meghatározott adatokat.”

 (2) A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 35/C. §-a a következő (6) bekezdéssel 
egészül ki:
„(6) A  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter – indokolt mértékig –  
jogosult betekinteni a  kulturális diplomata, valamint a  kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat 
ellátó, adminisztratív vagy technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselő közszolgálati 
alapnyilvántartásban kezelt adataiba, valamint az e §, illetve a 3. melléklet szerinti adataiba, továbbá jogosult ezen 
adatokat átvenni.”
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170. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény III/A. Fejezete helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„III/A. FEJEZET
A KULTURÁLIS INTÉZETRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

19/A. A kulturális intézet irányítása, működtetése
56/A. § (1) A kulturális intézet a külképviselet szakmai működésben, szakmai irányításban és – a nem szakmai jellegű 
kiadások kivételével – költségvetésben elkülönülten működő speciális szervezeti egysége, amelynek elsődleges 
feladata
a) a magyar kultúra – ideértve a határon túli magyar kultúrát is – eredményeinek népszerűsítése,
b) a külföldi Magyarország- és magyarságkép pozitív formálásában való közreműködés,
c) a magyarság kulturális értékei, hagyományai és kapcsolatai ápolásának előmozdítása,
d) a határon túli magyarok és az anyaország közötti kulturális kapcsolatok ápolásában való közreműködés, a magyar 
nemzeti identitás megőrzésének elősegítése, és
e) a magyar nyelv és a magyarság megismertetésének elősegítése a külföldi állampolgárok körében.
(2) A kulturális intézetek szakmai költségvetése a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében önálló címet képez. A  kulturális intézetek 
szakmai költségvetési keretét tartalmazó cím tervezésével, az  előirányzatok átcsoportosításával kapcsolatos 
feladatokat a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter látja el.
(3) Az  5.  §-tól eltérően a  kulturális intézet szakmai irányítását a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar 
kulturális intézetekért felelős miniszter látja el, azzal, hogy a  kulturális intézet funkcionális működtetéséről  
– a külképviselet funkcionális működtetésének irányítása és felügyelete keretében – a külpolitikáért felelős miniszter 
gondoskodik. A kulturális intézetek szakmai működéséhez szükséges forrásokat a  (2) bekezdésben meghatározott 
előirányzat terhére a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium külön megállapodás útján évente biztosítani köteles a  külpolitikáért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium számára.
(4) A  külképviselet kulturális intézetét önálló szakmai működési körében a  külképviseletre intézetigazgató 
külszolgálati munkakörbe kihelyezett kulturális diplomata irányítja.
(5) A  kulturális intézet belső szervezeti tagolására és működési rendjére vonatkozó szabályokat – a  funkcionális 
működés kivételével – az  intézetigazgató javaslatára a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális 
intézetekért felelős miniszter állapítja meg.

19/B. A kulturális intézetnél teljesített tartós külszolgálattal kapcsolatos egyes rendelkezések
56/B. § (1) A kulturális diplomata és a kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív 
vagy technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselő esetében a 19. §-ban foglalt, áthelyezéssel 
kapcsolatos rendelkezéseket azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  más külképviseletre való áthelyezés alatt 
a más kulturális intézethez történő áthelyezést kell érteni.
(2) A kulturális diplomata, valamint a kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív 
vagy technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselő tekintetében a  28.  § (1)  bekezdése nem 
alkalmazható.
(3) A  6.  §-tól, a  9.  § (2)  bekezdésétől és a  9/A.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  kulturális intézet vezetőjeként 
az intézetigazgató
a) a kulturális diplomaták, valamint a kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív 
vagy technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselők tekintetében gondoskodik a  nemzetközi 
jogi normák, valamint a  fogadó állam és Magyarország jogszabályai és egyéb normái betartásáról és az  azoknak 
megfelelő kulturális intézeti működésről, továbbá azok megsértése esetén gondoskodik a jogsértés kivizsgálásáról 
és megteszi a jogkörébe tartozó egyéb szükséges intézkedéseket,
b) írásban – a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel, valamint a munka törvénykönyvéről szóló törvénnyel és 
a fogadó állam munkajogi szabályozásával összhangban – meghatározza a kulturális intézet munkarendjét és az ott 
történő munkavégzés különleges szabályait,
c) gyakorolja a  kulturális diplomaták, valamint a  kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, 
adminisztratív vagy technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselők tekintetében a  kihelyező 
vezető által átruházott egyéb munkáltatói jogokat,
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d) a  külpolitikáért felelős miniszter által átruházott hatáskörben munkaszerződést köt a  külképviselet által 
foglalkoztatott, a  kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó munkavállalóval, valamint 
a  külképviselet által a  kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében foglalkoztatott 
házastárssal, és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat,
e) a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter, illetve kihelyező vezető 
által meghatározott körben dönt a kulturális intézet feladatkörébe tartozó ügyekben,
f ) a  kihelyező vezető által meghatározott keretek között irányítja, ellenőrzi a  kulturális intézet működését, 
felelősséggel tartozik, különösen a  kulturális intézet eszközeivel és pénzügyi forrásaival való jogszerű 
gazdálkodásért a  rendelkezésre álló költségvetési kereteken belül, valamint a  folyamatba épített, illetve 
időszakonkénti ellenőrzésért,
g) folyamatosan ellenőrzi a  külképviselet kulturális intézete tagjainak, a  kulturális diplomatáknak, valamint 
a  kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív vagy technikai külszolgálati 
munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselőknek a munkavégzését,
h) a  kulturális intézet tevékenységéről és működéséről folyamatosan beszámol a  kulturális diplomáciáért és 
a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszternek, illetve amennyiben szükséges, a kihelyező vezetőnek,
i) ellátja a  jogszabályban, a  kihelyezési okiratában, valamint a  munkaköri leírásában meghatározott további 
feladatokat.
(4) A  15.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  kulturális diplomata felett a  munkáltatói jogokat a  felkészítés és tartós 
külszolgálatának ideje alatt a  kihelyező vezető gyakorolja, azzal, hogy a  kormányzati szolgálati jogviszony 
létesítéséről és a kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetéséről a kihelyező vezető a kulturális diplomáciáért 
és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter kezdeményezése alapján intézkedik. A  kulturális 
diplomata tekintetében a  kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséről és a  kormányzati szolgálati jogviszony 
megszüntetéséről szóló okiratot a  kihelyező vezető és a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális 
intézetekért felelős miniszter együttesen írják alá.
(5) A  kulturális diplomatát a  kulturális diplomáciáért és külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter 
kijelölése alapján a  kihelyező szerv helyezi ki tartós külszolgálatra. A  kulturális diplomata tartós külszolgálatának 
megszüntetéséről a  kihelyező szerv a  kulturális diplomáciáért és külföldi magyar kulturális intézetekért felelős 
miniszter kezdeményezésére intézkedhet. A  kulturális diplomata tartós külszolgálatra kihelyezéséről és annak 
megszüntetéséről szóló okiratot a  kihelyező vezető és a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális 
intézetekért felelős miniszter együttesen írják alá.
(6) Az intézetigazgató felett az e törvényben és a külszolgálati munkaköre szerinti munkaköri leírásában rögzítettek 
szerint a  kulturális intézet vezetése, valamint szakmai feladatellátása, munkavégzése és munkaszervezése 
tekintetében a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter gyakorolja 
a  szakmai irányítási jogkört. A  kulturális diplomata felett az  e  törvényben és a  külszolgálati munkaköre szerinti 
munkaköri leírásában rögzítettek szerint a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős 
miniszter, illetve az intézetigazgató gyakorolja a szakmai irányítási jogkört.
(7) A 17. § (2) bekezdésétől eltérően, a kulturális diplomata, valamint a kulturális intézet működéséhez kapcsolódó 
feladatokat ellátó, adminisztratív vagy technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselő esetében, 
a  tartós külszolgálat megállapított időtartama hivatali érdekből, valamint különös méltánylást érdemlő ok miatt, 
a kihelyezett egyetértésével legfeljebb összesen négy év időtartammal meghosszabbítható.
(8) A 18. § (1) bekezdésétől eltérően a kulturális diplomata, valamint a kulturális intézet működéséhez kapcsolódó 
feladatokat ellátó, adminisztratív vagy technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselő esetében 
az engedélyt a külképviselet-vezető előzetes tájékoztatása mellett a kulturális intézetigazgató, továbbá a kulturális 
intézetigazgató tekintetében a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter 
előzetes jóváhagyása alapján – a külképviselet-vezető tájékoztatása mellett – a kihelyező vezető adja meg.
(9) A  18.  § (2)–(6)  bekezdésétől eltérően a  kihelyező vezetőnek az  ideiglenes hazarendeléssel összefüggésben 
hozott döntéséhez a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter előzetes 
jóváhagyása szükséges.
(10) A  19.  § (3)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  kulturális diplomata, valamint a  kulturális 
intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív vagy technikai külszolgálati munkakörbe 
kihelyezett kormánytisztviselő ideiglenes kiküldetésére a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális 
intézetekért felelős miniszter előzetes egyetértésével kerülhet sor.
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(11) A  20.  § (4)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  20.  § (3)  bekezdés d)  pontjában foglalt 
nemzetközi jogi ok fennállása tekintetében a külpolitikáért felelős miniszter a kulturális diplomáciáért és a külföldi 
magyar kulturális intézetekért felelős miniszter előzetes egyetértésével dönt.
(12) A 20. § (7) bekezdésétől eltérően a kulturális diplomata, valamint a kulturális intézet működéséhez kapcsolódó 
feladatokat ellátó, adminisztratív vagy technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselő az írásbeli 
kérelmét a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter bírálja el és 
kezdeményezi a kihelyező vezető intézkedését.
(13) A  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által vezetett 
minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő esetében kulturális diplomata, 
valamint a kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív vagy technikai külszolgálati 
munkakör betöltésére történő felkészülés, valamint e  munkakörökbe történő tartós külszolgálati kihelyezés 
érdekében a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal történő jogviszony létesítésére a  36.  § 
(4)  bekezdése alkalmazandó azzal, hogy szakminisztérium alatt a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar 
kulturális intézetekért felelős miniszter által vezetett minisztériumot kell érteni.
(14) A  kulturális intézetigazgató a  35.  § szerinti kötelezettségvállalásra és kifizetés teljesítésre a  kulturális intézet 
szakmai kiadási előirányzatai terhére, a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős 
miniszter szakmai engedélyével jogosult.
(15) A kulturális diplomata, valamint a kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív 
vagy technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselő esetében a  9.  § (2)  bekezdése, a  9/A.  § 
(2) bekezdése, a 11. § (6) bekezdése, a 27. § (1) és (3) bekezdése, a 29. § (1) és (2) bekezdése, a 29/B. § (4) bekezdése, 
a  29/C.  § (3) és (4)  bekezdése, valamint a  29/D.  § (1) és (2)  bekezdése alkalmazása során külképviselet-vezetőn 
a kulturális intézetigazgatót kell érteni.
56/C. § (1) A 10. § (1) bekezdésétől eltérően a kulturális intézet tekintetében az adminisztratív és technikai, valamint 
a  kulturális diplomata-, valamint a  kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív 
vagy technikai munkakör betöltésére szóló álláshelyet – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
közreműködésével – pályázat útján a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős 
miniszter hirdeti meg az általa vezetett minisztériumban vagy a kihelyező szervben.
(2) A  kulturális intézet tekintetében az  adminisztratív és technikai, a  kulturális diplomata, valamint a  kulturális 
intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív vagy technikai munkakörök mint speciális 
szakértelmet igénylő munkakörök esetében a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért 
felelős miniszter döntése alapján az (1) bekezdés szerinti belső, zárt pályázattal egyidejűleg nyílt pályáztatási eljárás 
alkalmazására is sor kerülhet.
(3) A miniszter hivatali érdekéből kivételesen az (1) bekezdés szerinti pályázat mellőzésével, kijelölés útján is dönthet 
az (1) bekezdés szerinti álláshely betöltéséről.
(4) A 10. § (3) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti álláshely betöltésére irányuló pályáztatással összefüggő 
részletes szabályokat a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter 
határozza meg.
(5) A  22.  § (2)  bekezdésétől eltérően az  (1)  bekezdés szerinti külszolgálati munkakörökbe történő kihelyezésre 
vonatkozó okiratnak nem kell tartalmaznia a biztonsági szolgálat ellátására vonatkozó kötelezettséget.”

171. §  A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII.  törvény 58. §-a a következő (19) bekezdéssel 
egészül ki:
„(19) A  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény (a továbbiakban: Nftv.) 44.  § (3a)  bekezdésében 
foglaltaktól eltérően a  Kormány által alapított és a  Kormány kijelölése alapján a  külpolitikáért felelős miniszter 
alapítói joggyakorlása alatt álló közalapítványnál a  képzési program keretében, illetve a  képzés részeként  
az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja szerint megszervezett szakmai gyakorlatra – ide nem értve a duális képzést – 
hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet.”

172. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 20. alcíme a  következő 58/I.  §-sal 
egészül ki:
„58/I.  § (1) E  törvénynek a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2022.  évi XXIV.  törvénnyel (a továbbiakban: Módtv5.) megállapított rendelkezéseit – a  (2)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – a Módtv5. hatálybalépését megelőzően létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell.
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(2) E  törvénynek a  Módtv5. 170.  §-ával módosított 56/A.  § (2) és (3)  bekezdését – az  56/A.  § (3)  bekezdés első 
fordulata kivételével – először 2023. január 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy a  2022.  évben a  kulturális intézetek 
szakmai működéséhez szükséges források a  külpolitikáért felelős minisztérium költségvetésében maradnak, 
valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet hatálybalépését 
követően keletkezett többletköltségek finanszírozásához szükséges forrásokat a  kulturális diplomáciáért és 
a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által vezetett minisztérium külön megállapodás útján 
biztosítani köteles a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium számára.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza a  2022. június 30-i állapot szerinti költségvetési kereteket 
a  foglalkoztatáshoz szükséges személyi, illetve a  szakmai források tekintetében. Ha a  2022.  évben, továbbá 
az  azt követő években a  kulturális intézetek szakmai működéséhez, valamint a  kulturális diplomata-, valamint 
a  kulturális intézet működéséhez kapcsolódó feladatokat ellátó, adminisztratív vagy technikai álláshelyet betöltő, 
illetve kapcsolódó felkészülő állományban lévő kormánytisztviselők (e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: 
kormánytisztviselők), valamint a  külképviselet által foglalkoztatott, a  kulturális intézet működéséhez kapcsolódó 
feladatokat ellátó munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódóan a  megállapodásban rögzített költségvetési 
kereteken túl – a  kulturális intézetek működése miatt vagy a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar 
kulturális intézetekért felelős miniszternek a  kormánytisztviselők vonatkozásában e  törvény szerint megillető 
jogkörgyakorlásával összefüggésben – többletköltség merül fel, úgy annak a  fedezetét a  kulturális diplomáciáért 
és a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által vezetett minisztérium a  külpolitikáért felelős 
minisztérium részére előirányzat átadás útján köteles biztosítani.
(4) A  Módtv5. hatályba lépésekor a  21.  § (2)  bekezdése szerinti belföldi felkészülő állományban lévő 
kormánytisztviselőre a Módtv5. 174. § 6. pontjával megállapított 21. § (3) bekezdése nem alkalmazandó.”

173. § (1) A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII.  törvény 59. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„f ) a  kulturális intézetek működése és irányítása, a  kulturális diplomaták feladatellátási és a  kulturális intézetek 
tekintetében a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a  kulturális diplomáciáért és 
a  külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter által vezetett minisztérium közötti feladatmegosztás és 
együttműködés, valamint az ehhez tartozó költségvetés tervezés, -végrehajtás és -beszámolás rendjének”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

 (2) A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII.  törvény 59. § (2) bekezdés q) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy)
„q) a  kihelyező szervnél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett, a  kihelyezett és a  külképviselet 
által foglalkoztatott házastárs alkalmassági vizsgálatának és a  kihelyezett hozzátartozójának alkalmassági 
vizsgálatának, valamint a felülvizsgálat rendjének”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

 (3) A  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 59.  § (7)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(7) Felhatalmazást kap a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért felelős miniszter, hogy 
a kulturális diplomaták tekintetében a szakmai felkészítés részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”

174. §  A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
 1.  1.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a  „13.  § (1) és (6)  bekezdése tekintetében” szövegrész helyébe  

a „10. § (1a) bekezdése, a 13. § (1) és (6) bekezdése, az 56/C. § (1a) bekezdése és az 58. § tekintetében”,
 2.  11. § (1a) bekezdésében az „igazgatója” szövegrész helyébe az „igazgatója (a továbbiakban: intézetigazgató)”,
 3.  11. § (1a) bekezdésében a „kulturális intézetben tartós külszolgálatot teljesítő diplomata” szövegrész helyébe 

a „kulturális diplomata”,
 4.  11.  § (7)  bekezdésében a „feladat- és hatáskörében érintett miniszter, illetve a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 

és Innovációs Hivatal vezetője (a továbbiakban együtt: szakminiszter) által vezetett központi kormányzati 
igazgatási szerv (a továbbiakban együtt: szaktárca) közötti” szövegrész helyébe a „feladat- és hatáskörében 
érintett miniszter (a továbbiakban: szakminiszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: szaktárca) 
közötti”,
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 5.  21.  § (1)  bekezdésében az  „alapulvételével fel kell menteni” szövegrész helyébe az  „alapulvételével 
fel  kell  menteni azzal, hogy a  kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti végkielégítésnek, illetve 
felmentési időnek a fele illeti meg”,

 6.  21.  § (3)  bekezdésében a „végkielégítésre, illetve felmentési időre” szövegrész helyébe a „végkielégítésnek, 
illetve felmentési időnek a felére”,

 7.  35/B. §-ában a „35. §” szövegrész helyébe a „35. §, az 55. § és az 56/B. § (14) bekezdése”,
 8.  36.  § (4b)  bekezdésében a „(4)  bekezdés a)  pontja szerinti” szövegrész helyébe a „(4)  bekezdés a)  pontja 

szerinti, valamint a 11. § szerinti tartós külszolgálati kihelyezést megelőző felkészülés, illetve ezt követő tartós 
külszolgálati kihelyezés céljából történő”,

 9.  1.  melléklet I. részében foglalt táblázat „Vezetői munkakörök” sor „Munkakör” oszlopában az  „igazgatója” 
szövegrész helyébe az „igazgató”,

10.  1. melléklet I. részében foglalt táblázat „Adminisztratív munkakörök” sor „Munkakör” oszlopában a „Titkársági 
referens” szövegrész helyébe a „Titkársági referens, kulturális intézeti titkársági referens”, és

11.  1.  melléklet I. részében foglalt táblázat „Technikai munkakörök” sor „Munkakör” oszlopában a „Nagyköveti” 
szövegrész helyébe a „Külképviselet-vezetői”

szöveg lép.

175. § (1) Hatályát veszti a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
1.  3. § (1) bekezdés e) pontja,
2.  5. § e) pontja,
3.  16. § (4) bekezdése, és
4.  35/C. § (2a) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
1.  1.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „és – a  III/A. Fejezetben foglalt eltérésekkel – külföldi magyar kulturális 

intézeteire (a továbbiakban: kulturális intézet)” szövegrész,
2.  2.  § 11.  pontjában az „– a  külföldi magyar kulturális intézet (a továbbiakban: kulturális intézet) esetében 

a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért –” szövegrész,
3.  2.  § 12.  pontjában „és – a  kulturális intézet tekintetében – a  kulturális diplomáciáért és a  külföldi magyar 

kulturális intézetekért felelős miniszter” szövegrész, és
4.  2. § 14. pontjában az „ , a kulturális intézet esetében a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális 

intézetekért felelős miniszter” szövegrész.

50. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

176. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 226. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, a  tárgyalást – ideértve a  folytatólagos tárgyalást is – úgy kell kitűzni, 
hogy az  az e  törvény szerint kitűzésre okot adó perbeli cselekménytől számított legkésőbb négy hónapon belül 
megtartható legyen. A  bíróság a  tárgyalást és a  folytatólagos tárgyalást több, akár egymást követő tárgyalási 
napokra is kitűzheti.”

177. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 242. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha keresethalmazat esetén a magyar bíróság joghatósága csak egyes keresetek vonatkozásában állapítható meg,  
a bíróság az eljárást a megszüntetési okkal érintett keresetek tekintetében részben is megszüntetheti.”

178. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 431. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Azokban a perekben, amelyekben a bíróság a kiskorú gyermeket érintő kérdésben is határoz, a bíróság általános 
intézkedési kötelezettségének határideje legfeljebb tizenöt nap.”

179. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 432. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A perfelvételi és a  folytatólagos perfelvételi tárgyalás kitűzésére vonatkozó határidő két hónap, ha a bíróság 
a perben a kiskorú gyermeket érintő kérdésben is határoz.”
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180. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 434. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az érdemi és a folytatólagos érdemi tárgyalás kitűzésére vonatkozó határidő két hónap, ha a bíróság a perben 
a kiskorú gyermeket érintő kérdésben is határoz.”

181. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 435. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„435. § [Ideiglenes intézkedés]
(1) A bíróság – szükség esetén – a felek erre irányuló kérelme hiányában is hozhat ideiglenes intézkedést.
(2) A  bíróság a  103.  § (1)  bekezdése szerinti feltételek fennállásának hiányában is hozhat ideiglenes intézkedést,  
ha a  kérelmező olyan tényt valószínűsít vagy a  bíróság olyan tényt észlel, amely a  kiskorú gyermek érdekének 
védelmét szolgáló ideiglenes intézkedést megalapozza.
(3) A  bíróság az  ideiglenes intézkedés iránti kérelmet – a  bírósághoz történő érkezésétől számított – 
három  munkanapon belül megküldi nyilatkozattételre az  ellenérdekű félnek, aki arra a  kézbesítéstől számított 
nyolc  napon belül írásban köteles nyilatkozni. A  határidő eredménytelen eltelte után a  bíróság a  rendelkezésre 
álló adatok alapján dönt. A  bíróság a  kérelem tárgyában a  felek nyilatkozatait személyes meghallgatás útján is 
beszerezheti, ha azt célravezetőbbnek tartja.
(4) A  bíróság az  ideiglenes intézkedés iránti kérelem tárgyában a  kérelem bírósághoz érkezésétől számított 
harminc  napon belül határoz. A  másodfokú bíróság az  iratoknak a  másodfokú bírósághoz történő beérkezését 
követő harminc napon belül határoz.
(5) Ha az  ismételten előterjesztett ideiglenes intézkedés iránti kérelem tárgya a  korábban elbírált kérelemmel 
tartalmilag azonos, és a kérelmező nem valószínűsíti a kérelmet megalapozó új körülmény fennállását, az ideiglenes 
intézkedés iránti kérelmet elutasító végzés esetén a 105. § (1) bekezdésének a végzés elleni fellebbezésre vonatkozó 
rendelkezése nem alkalmazható.”

182. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 456. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  perfelvételi tárgyaláson a  felek nem békülnek ki, és perfelvételi nyilatkozataikat megtették, továbbá 
a  perfelvételi tárgyalás elhalasztásának nincs helye, a  bíróság a  perfelvételt lezárja, és kitűzi az  érdemi tárgyalás 
határnapját, vagy – ha az ügy körülményei lehetővé teszik – nyomban áttér az érdemi tárgyalásra.”

183. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 126. alcíme a következő 473/A. §-sal egészül ki:
„473/A. § [A joghatóság átadása más állam bíróságának]
(1) Ha az ügyben külföldi elem van és az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi egyezmény lehetőséget 
biztosít a  joghatóság átadására más állam bíróságának – az  ezzel kapcsolatban előírt intézkedések megtétele 
előtt – az átadás megengedhetőségéről az eljáró bíróság végzést hoz, amely ellen külön fellebbezésnek van helye. 
A joghatóság átadásával kapcsolatos intézkedések megtételére e végzés jogerőre emelkedését követően kerülhet sor.
(2) A joghatóság más állam bíróságának való átadását követően a bíróság az eljárást hivatalból megszünteti.”

184. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 631. § (2) bekezdése a következő 14. ponttal egészül ki:
(E törvény)
„14. a  házassági és szülői felelősségi ügyekben a  joghatóságról, a  határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, 
valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet”
(végrehajtását szolgálja.)

185. §  Hatályát veszti a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
1.  223.  § (1)  bekezdésében az  „A bíróság az  érdemi tárgyalást és a  folytatólagos érdemi tárgyalást több,  

akár egymást követő tárgyalási napokra is kitűzheti.” szövegrész, és
2.  456. § (5) és (6) bekezdése.

51. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

186. §  A hivatalos statisztikáról szóló 2016.  évi CLV.  törvény 14.  § (3)  bekezdésében a „kormánymegbízott” szövegrész 
helyébe a „főispán” szöveg lép.
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52. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

187. §  Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017.  évi LXXVIII.  törvény 208/C.  §-ában a „2022. szeptember 1-jétől” szövegrész 
helyébe a „2023. január 1-jétől” szöveg lép.

53. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

188. §  Az adózás rendjéről szóló 2017.  évi CL.  törvény 141.  § (6) és (7)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(6) Ha az adózó adatbejelentése, bejelentése, bevallása hiányos, valótlan vagy téves adatokat tartalmaz,
a) az  adóhatóság legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével az  adózót hiánypótlásra hívja fel és a  hiánypótlásra 
figyelemmel állapítja meg az adót,
b) a  hiánypótlásra előírt határidő eredménytelen eltelte esetén, az  adóhatóság az  adózó egyidejű értesítésével 
a hatósági adómegállapítási eljárást megszüntetheti, és a helyi adót adóellenőrzés keretében állapíthatja meg, vagy
c) helyi adó esetében a (7) bekezdésben foglaltak szerint járhat el.
(7) Az  önkormányzati adóhatóság az  adót a  közhiteles nyilvántartások, továbbá az  építésügyi hatóságnak 
az  e  törvény szerinti adatszolgáltatásából tudomására jutó adatok alapulvételével is megállapíthatja,  
ha a rendelkezésére álló adatok ismeretében a tényállás tisztázott.”

189. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 175. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás díja egyoldalú eljárásban ötmillió forint, kétoldalú vagy 
többoldalú eljárásban nyolcmillió forint. A díj fizetésére részletfizetés vagy fizetési halasztás nem engedélyezhető.”

190. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 196. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a  visszatérítési igény az  általános forgalmi adó alapjának utólagos csökkentésére vonatkozó jogszabály 
alaptörvény-ellenességén vagy az  Európai Unió kötelező jogi aktusába ütközésén alapul, az  adóhatóság  
– a  (6)  bekezdésben foglaltaktól eltérően – a  kamatot az  adóalap-csökkentésre való jogosultság keletkezésének 
napjától fizeti meg.”

191. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 245. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés a–c) pontjaiban meghatározott mulasztás ismételt előfordulása esetén a  lezárás alkalmazása 
nem mellőzhető.”

 (2) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 245. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott mulasztás ismételt előfordulása esetén elrendelt ismételt lezárás 
időtartama harminc, majd minden további esetben hatvan nyitvatartási nap. Az ismétlődésre vonatkozó szabályok  
nem alkalmazhatóak, ha két egymást követő ugyanolyan mulasztás között három év eltelt.”

 (3) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 245. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  lezárás alkalmazhatóságának vizsgálatakor – az  (1a)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  állami adó- és 
vámhatóság a mulasztási bírság kiszabásánál meghatározott szempontokat mérlegeli.”

192. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény a következő 274/N. §-sal egészül ki:
„274/N. § [Átmeneti rendelkezés a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
2022. évi XXIV. törvényhez]
(1) A  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022.  évi XXIV.  törvény 
(továbbiakban: Módtv9.) által megállapított 141.  § (6) és (7)  bekezdését a  Módtv9. 188.  §-ának hatálybalépésekor 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A  Módtv9. által megállapított 230.  § (1)  bekezdését a  Módtv9. 193.  § 2.  pontjának hatálybalépését követően 
kezdődő adóévekben kell először alkalmazni.”
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193. §  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
1.  180.  § (1)  bekezdésében az  „összefüggésben ellenőrzés” szövegrész helyébe az  „összefüggésben  

– kiutalás előtti ellenőrzés kivételével – adóellenőrzés” szöveg, és
2.  230.  § (1)  bekezdésében a  „kettőmillió forintig” szövegrész helyébe az  „ötmillió forintig”, valamint  

a „négymillió forintig” szövegrész helyébe a „tízmillió forintig” szöveg
lép.

194. §  Hatályát veszti az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
1.  131. § (5) bekezdése,
2.  174. § (5) bekezdése,
3.  2. melléklet II. fejezet A pont 2. alpontja, és
4.  3. melléklet II. fejezet A pont 2. alpontja.

54. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

195. §  Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017.  évi CLI.  törvény 83.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(1) Ha megalapozottan feltételezhető, hogy az  érdemi döntésben elrendelhető kötelezettség későbbi teljesítése 
veszélyben van, az adóhatóság az ügy érdemében való döntéshozatal előtt – ideiglenes biztosítási intézkedésként – 
a  82.  §-ban meghatározott intézkedéseket az  erre okot adó körülményekről való tudomásszerzéstől számított 
öt napon belül rendelheti el.
(2) Az ideiglenes biztosítási intézkedés tekintetében az e §-ban meghatározott eltérésekkel a biztosítási intézkedésre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az ideiglenes biztosítási intézkedést elrendelő végzés a 73. §-ban 
meghatározottakon felül a biztosítandó összeg alapját képező számításokat, valamint az (1) bekezdésben megjelölt 
határidő kezdő időpontját is tartalmazza.”

196. §  Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 84. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az állami adó- és vámhatóság a kifizetés engedélyezése esetén haladéktalanul megkeresi az adózó zárolt fizetési 
számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót a kifizetés teljesítése végett.”

197. §  Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 56. alcíme a következő 139/D. §-sal egészül ki:
„139/D. § [Átmeneti rendelkezés a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
2022. évi XXIV. törvényhez]
A Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022.  évi XXIV.  törvény által 
megállapított 84. § (5) bekezdését a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

55. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

198. §  Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„6. vámhiány: a  keletkezett vámok és egyéb terhek és az  annál kisebb összegben közölt vámok és egyéb terhek 
különbözete, továbbá a  keletkezett, de nem közölt vámok és egyéb terhek összege, ha az  nem abból eredt, 
hogy a  vámhatóság jogszabályt sértett vagy a  rendelkezésre álló adatokat helytelenül értékelte, ide nem értve 
az  ellenőrzés nélküli elfogadás esetét azzal, hogy a  vámigazgatási bírság kiszabása szempontjából vámhiánynak 
minősül továbbá a szabályok be nem tartása miatt lefoglalt és elkobzott termékek esetében a keletkezett behozatali 
vámok és egyéb terhek összege, továbbá a  179.  § (7)  bekezdése alapján megállapított egyéb teher különbözete, 
nem minősül azonban vámhiánynak a  Vámkódex 124.  cikk (1)  bekezdés h) vagy k)  pontja alapján megszűnt 
vámtartozás, és a  vámfelügyelettel, vámigazgatási üggyel összefüggő jogsértés miatt keletkezett 10 euró alatti 
vámtartozás,”

199. §  Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 59. alcíme a következő 176/A. §-sal egészül ki:
„176/A. § [Közös adatszolgáltatási követelményeken alapuló nemzeti kiegészítő kódok]
Az árunyilatkozatokra, az  értesítésekre és az  áruk uniós vámjogi státusának igazolására vonatkozó közös 
adatszolgáltatási követelményeken alapuló nemzeti kódokat a NAV felhívásban teszi közzé.”
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200. §  Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213. § (1) bekezdése a következő 21. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„21. az  árunyilatkozatokra, az  értesítésekre és az  áruk uniós vámjogi státusának igazolására vonatkozó közös 
adatszolgáltatási követelmények szerint, a tagállami döntés alapján kötelező adatelemeket”
(rendeletben állapítsa meg.)

201. §  Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 215. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) E  törvénynek a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2022.  évi XXIV.  törvénnyel megállapított 2.  § 6.  pontját a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”

56. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló  
2017. évi CLIII. törvény módosítása

202. §  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény a következő 69/A. §-sal 
egészül ki:
„69/A. § Az 59. § (6)–(8) bekezdését ingóság végrehajtása esetén is alkalmazni kell.”

203. §  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017.  évi CLIII.  törvény 122.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a döntés meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra, tűrésre, abbahagyásra 
(a továbbiakban: meghatározott cselekményre) irányul, és az  adós a  meghatározott cselekményt önként nem 
teljesítette, a  behajtást kérő hatóság a  végrehajtás érdekében megkeresi az  állami adó- és vámhatóságot.  
Ha a  behajtást kérő hatóság döntése több vagylagos kötelezést is tartalmaz, az  állami adó- és vámhatóság 
a  várhatóan a  legkisebb költséggel járó meghatározott cselekményt hajtja végre. A  megkeresés vonatkozásában 
ezen alcím rendelkezésein túl a 106. § (6) és (7) bekezdését is alkalmazni kell.”

204. §  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII.  törvény 125/B. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  29.  § (1)  bekezdés 6. és 9–21.  pontja szerinti megkereséshez a  behajtást kérő csatolja a  végrehajtható 
határozatot vagy jogszabályban meghatározottak szerint a  határozat záradékkal ellátott rendelkező részét, 
határozat hiányában a  kötelezettséget megalapozó közokiratot. A  megkeresés vonatkozásában ezen alcím 
rendelkezésein túl a 106. § (6) és (7) bekezdését is alkalmazni kell.”

205. §  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017.  évi CLIII.  törvény 60. alcíme helyébe 
a következő alcím lép:
„60. Átmeneti rendelkezések
128. § (1) Ezt a törvényt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási 
eljárásokra is alkalmazni kell.
(2) Ezt a  törvényt nem kell alkalmazni a  2017. december 31-ig foganatosított végrehajtási cselekmények ellen 
benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálása során.
(3) E  törvénynek az  egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a  bevándorlási 
különadóról szóló 2018. évi XLI. törvénnyel megállapított 19. § (1) bekezdését és (9) bekezdését a 2018. január 1-jén 
folyamatban lévő végrehajtási eljárásokra is alkalmazni kell.
(4) E  törvénynek az  egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a  bevándorlási 
különadóról szóló 2018.  évi XLI.  törvénnyel megállapított 118.  § (4)  bekezdését a  folyamatban lévő végrehajtási 
eljárásokra is alkalmazni kell.
129.  § Az  56. alcímben foglaltak alapján kell eljárni azon tartozások végrehajtása során is, amelyek az  általános 
közigazgatási rendtartás alapján hozott döntésen alapuló fizetési kötelezettségnek minősülnek és egyben törvény 
az adók módjára való behajtásukat rendeli el.
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130.  § Azon meghatározott cselekmények végrehajtására, illetve adók módjára behajtandó köztartozások 
behajtására megindult és 2018. január 1-jén még folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat, amelyekben 
a végrehajtást 2017. december 31-én nem az állami adó- és vámhatóság folytatja, de 2018. január 1-jét követően 
a végrehajtás foganatosítása az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozik, a végrehajtást foganatosító szerv 
az állami adó- és vámhatóságnak az általa rendszeresített elektronikus űrlapon adja át.
131. § E törvény hatálybalépésétől az állami adó- és vámhatóság folytatja a végrehajtást az általa az adózás rendjéről 
szóló 2003.  évi XCII.  törvény 146.  § (4)  bekezdése alapján 2017. december 31-éig önálló bírósági végrehajtóknak 
átadott és 2018. január 1-jén még folyamatban lévő ügyekben. A 2017. december 31-ig a végrehajtás lefolytatására 
jogosult önálló bírósági végrehajtót az  állami adó- és vámhatóság 2018. január 31-éig értesíti az  átadási 
kötelezettségről.
131/A. § (1) A 29. § (1) bekezdés 6. és 9–21. pontja szerinti, 2018. december 31-ét követően kiállított végrehajtható 
okiratok tekintetében az állami adó- és vámhatóság végzi a végrehajtást e törvény rendelkezései alapján.
(2) 2019. december 31-ét követően az  állami adó- és vámhatóság az  e  törvényben foglaltak alapján végzi 
a  végrehajtást a  29.  § (1)  bekezdés 6. és 9–21.  pontja szerinti, 2019. január 1-jét megelőzően kiállított azon 
végrehajtható okiratok tekintetében, amelyek esetében a végrehajtási eljárás érdemi befejezésére 2019. december 
31-ig nem került sor. E § alkalmazásában érdemi befejezéssel érintett eljárásnak a 2018. december 31-én a bírósági 
végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet szerint érdemben befejezett végrehajtási 
eljárások minősülnek.
(2a) Az  állami adó- és vámhatóság a  29.  § (1)  bekezdés 6. és 9–21.  pontja szerinti, 2019. január 1-jét megelőzően 
kiállított végrehajtható okiratok alapján indított olyan végrehajtási eljárások esetén, amelyeket a  törvényszéktől 
vett át, a 18. § (1) bekezdés d) pontja alapján megszünteti a végrehajtási eljárást, ha a törvényszéktől átvett iratok 
alapján megállapítható, hogy a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.  törvény alapján az átadást megelőzően 
a  végrehajtáshoz való jog elévült. A  jelen rendelkezés hatálybalépése nem érinti a  korábban foganatosított 
végrehajtási cselekmények jogszerűségét. A  végrehajtási eljárás során korábban jogszerűen beszedett, valamint 
megfizetett pénzösszegek az általános szabályok szerint elszámolhatók.
(3) A végrehajtást lefolytató törvényszék – az állami adó- és vámhatóság által kialakított – elektronikus úton adja át 
a  (2)  bekezdés szerinti ügyeket az  állami adó- és vámhatóságnak. A  törvényszék a  2019. december 31. napján 
folyamatban lévő ügyeket 2020. január 31-ig, az ügyviteli befejezéssel érintett ügyeket 2020. december 31. napjáig 
adja át. A végrehajtást lefolytató törvényszék az elektronikus űrlaphoz digitalizált formátumban mellékeli az ügyben 
keletkezett valamennyi ügyiratot.
(3a) A  (3)  bekezdés szerinti, 2020. január 31-éig átadandó ügyekben szünetel a  végrehajtási eljárás a  végrehajtási 
ügy állami adó- és vámhatósághoz történt beérkezésétől számított 30 napig.
(4) A (2) bekezdés szerinti ügyekben az ügy átadására a törvényszéki végrehajtói letéti számlára 2019. december 31-ig  
beérkezett összegek felosztását és a  törvényszéki végrehajtó által foganatosított cselekményekkel, intézkedésekkel 
szemben benyújtott jogorvoslati kérelmek jogerős elbírálását követően kerülhet sor.
(5) E törvény rendelkezései nem érintik a (2) bekezdés szerinti ügyekben az adósok részére a 2019. december 31-ig  
hatályos rendelkezések alapján a  törvényszéki végrehajtók által jogerősen engedélyezett részletfizetésről 
rendelkező döntések hatályát.
(6) A  (2)  bekezdés szerinti ügyekben a  törvényszéki végrehajtó által lefoglalt vagyontárgyak értékesítésére  
2020. január 1. napjától e  törvény rendelkezései alapján kerülhet sor. A  törvényszéki végrehajtó által  
2019. december 31. napját követő időpontra kitűzött árveréseket meghiúsultnak kell tekinteni.
(7) A végrehajtást kezdeményező törvényszék az állami adó- és vámhatóságnak nem adja át azokat a (2) bekezdés 
szerinti ügyeket, amelyek elévültek, vagy amelyeket behajthatatlanná nyilvánítottak.
(8) A  végrehajtást kezdeményező törvényszék a  (2)  bekezdés szerinti, az  államot közvetlenül megillető,  
200 ezer forintot el nem érő, 2019. december 31. napján fennálló követeléssel érintett, valamint az  államot 
közvetlenül megillető 2010. január 1. napja előtt indult törvényszéki végrehajtási ügyeket az  állami adó- és 
vámhatóságnak nem adja át.
(9) A  (2)  bekezdés szerinti ügyekben a  zár alá vett vagy bírósági letétbe helyezett ingó dolgot is át kell adni és 
a végrehajtói letéti számlán kezelt összeget is át kell utalni az állami adó- és vámhatóság részére.
(10) A  bűnügyi követelés, a  büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétellel, valamint az  Európai Unió és  
az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintett ügyek esetén 
a (2) bekezdés szerinti ügyekre a (7)–(8) bekezdése nem alkalmazható, kivéve, ha a fiatalkorúval szemben kiszabott 
pénzbüntetés behajthatatlan.
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131/B.  § Az  egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási 
tárgyú módosításáról szóló 2018.  évi LXXXII.  törvénnyel (a továbbiakban. Módtv.1.) megállapított 1.  §-t, 15.  § 
(5a) bekezdését, 47. § (3) bekezdését, 52. § (7) bekezdését, 67. § (1) bekezdés b) pontját, a 123/A. §-át és 123/B. §-át 
a Módtv.1. hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.
131/C.  § E  törvénynek a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetésének a  megalapozásáról szóló  
2019. évi LXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.2.) megállapított 108. §-át és 125/A. § (3) bekezdését a Módtv.2. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
131/D.  § E  törvénynek a  törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló  
2019.  évi LXXXI.  törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.3.) megállapított 82.  § (8)  bekezdését a  Módtv.3. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell a még ki nem tűzött árverésekre.
131/E. § A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének a megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvénnyel 
(a továbbiakban: Módtv.4.) megállapított 125/C. § (2a)–(2c) bekezdését a Módtv.4. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő azon eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben az állami adó- és vámhatóság az értékesítés iránt még nem 
intézkedett.
131/F.  § (1) Az  egyes adótörvények módosításáról szóló 2020.  évi CXVIII.  törvény (a továbbiakban: Módtv.5.) 
által megállapított 24.  § (1) és (1a)  bekezdését, 38.  § (5)  bekezdését, 101.  §-át, 113.  § (1) és (3)  bekezdését,  
122. § (1b) bekezdését a 2021. január 1-jén folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A Módtv.5. által hatályon kívül helyezett 121. §-t a 2021. január 1-jén folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban 
sem lehet alkalmazni.
(3) Az állami adó- és vámhatóság az 54. alcím szabályai szerint hajtja végre a 2021. január 1-jét megelőző időszak 
vonatkozásában, gépjárműadóval összefüggésben keletkezett tartozásokat.
131/G.  § E  törvénynek a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló  
2022.  évi XXIV.  törvény által megállapított 69/A.  §-át, a  122.  § (1)  bekezdését és a  125/B.  § (2)  bekezdését 
a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

206. §  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017.  évi CLIII.  törvény 61. alcíme helyébe 
a következő alcím lép:
„61. A törvény hivatalos rövid megjelölése
132. § E törvénynek más jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése: Avt.”

207. §  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
1.  108. §-ában az „adósságrendezési eljárásban e kötelezettségeket” szövegrész helyébe az „adósságrendezési, 

a szerkezetátalakítási és a reorganizációs eljárásban e kötelezettségeket” szöveg,
2.  119.  § (3)  bekezdésében az  „adósságrendezési eljárásban e  kötelezettségeket” szövegrész helyébe 

az „adósságrendezési, a szerkezetátalakítási és a reorganizációs eljárásban e kötelezettségeket” szöveg, és
3.  125/H.  § (2)  bekezdésében az  „adósságrendezési eljárásban e  kötelezettségeket” szövegrész helyébe 

az „adósságrendezési, a szerkezetátalakítási és a reorganizációs eljárásban e kötelezettségeket” szöveg
lép.

57. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

208. § (1) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 7. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben a  mezőgazdasági őstermelő biztosítotti jogállása nem áll fenn az  egész évben,  
akkor a (3) bekezdés alapján tárgyévre megállapított adóalapot csökkenti a biztosítotti jogállás időszakára fennálló 
szociális hozzájárulási adó kötelezettség alapja.”

 (2) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az adóévben a Tbj. szerint saját jogú nyugdíjassá váló mezőgazdasági őstermelő az adó alapjának megállapítása 
során nem veszi figyelembe az e § rendelkezései szerint a tárgyévre megállapított adóalapjának a nyugdíjfolyósítás 
kezdő napját követő időszakra arányosan jutó részét.”

209. § (1) Hatályát veszti a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 34. § 8. pontja.
 (2) Hatályát veszti a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (8) bekezdésében a „(naptári napokra)” 

szövegrész.
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58. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

210. § (1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 37. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés szerinti esetben az államtitkárt – a 24. § (2) bekezdésétől eltérően – a központi hivatalt létrehozó 
törvényben meghatározott vezető helyettesíti.”

 (2) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (3) bekezdés szerinti államtitkár
a) a (3) bekezdés szerinti tevékenysége tekintetében a központi hivatalt irányító miniszter által – a központi hivatal 
irányításával összefüggő hatáskörök gyakorlásán túlmenően – nem utasítható,
b) e tisztsége keretében kizárólag a központi hivatal vezetőjét megillető feladat- és hatáskört gyakorolhat,
c) nem gyakorolhat a  központi hivatalt irányító minisztert megillető hatáskört, nem helyettesítheti a  központi 
hivatalt irányító minisztert, a  központi hivatalt irányító miniszter által átruházott hatáskörben nem járhat el 
a  miniszter nevében, a  központi hivatalt irányító miniszter hatáskörébe tartozó ügyekben kiadmányozási joggal 
nem ruházható fel, és nem gyakorolhat irányítási hatáskört a  központi hivatalt irányító miniszter által vezetett 
minisztérium szervezeti egysége, foglalkoztatottja tekintetében.”

211. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 76. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az  MKK legfőbb képviseleti szerve tagjainak és az  MKK tisztségviselőinek általános választását nem lehet 
az országgyűlési képviselők általános választásának évére kitűzni.”

212. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 214. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  104.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott életkori korlát alól a  közigazgatási minőségpolitikáért és 
személyzetpolitikáért felelős miniszter felmentést adhat a politikai tanácsadó tekintetében.”

213. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
 1.  3.  § (4)  bekezdésében, 39.  § (1)  bekezdésében, 40.  § (3)  bekezdésében, 41.  § (1)–(3)  bekezdésében, 

43.  § (3)  bekezdésében, 206.  § címében, 206.  § (1) és (2)  bekezdésében, 207.  § címében, 207.  §  
(1) és (1a)  bekezdésében, 208.  § címében, 208.  § (1) és (2)  bekezdésében, 209.  § címében, 209.  §  
(1) és (2)  bekezdésében, 210.  § címében, 210.  § (2)–(5), és (7)–(10)  bekezdésében, 211.  § címében, 
212.  § címében, 212.  § (1)  bekezdésében, 213.  § címében, 213.  § (1) és (3)  bekezdésében, 248.  §  
(2) és (3)  bekezdésében, 249.  §-ában, 252.  §-ában, 255.  § (1)  bekezdésében, 257.  § (1)  bekezdésében, 
259. §-ában, 260. § (1) bekezdésében, 262. §-ában, 281. § (1) bekezdés 1. pontjában a „kormánymegbízott” 
szövegrész helyébe a „főispán” szöveg,

 2.  19. § (2) bekezdésében az „államtitkárának tevékenységét” szövegrész helyébe az „államtitkárának, valamint 
a  területfejlesztésért felelős miniszter a  feladatai ellátásának segítésére kijelölt minisztérium helyettes 
államtitkárának tevékenységét” szöveg,

 3.  43.  § (2)  bekezdésében, 207.  § (3) és (4)  bekezdésében, 210.  § (1) és (6)  bekezdésében,  
251.  § (1)  bekezdésében, 257.  § (2)  bekezdésében a „kormánymegbízott” szövegrészek helyébe a „főispán” 
szöveg,

 4.  102. § címében a „tartós külszolgálat” szövegrész helyébe a „tartós külszolgálati kirendelés” szöveg,
 5.  102.  § (1)  bekezdésében az  „a Magyarország Állandó NATO Képviseletére, Magyarország Állandó EBESZ 

Képviseletére” szövegrész helyébe a „valamint a Magyarország NATO mellett működő Állandó Képviselete és 
Magyarország EBESZ mellett működő Állandó Képviselete katonai képviseletére” szöveg,

 6.  XXIX. Fejezet címében a „KORMÁNYMEGBÍZOTT” szövegrész helyébe a „FŐISPÁN” szöveg,
 7.  207. § (1) bekezdésében a „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a „főispánt” szöveg,
 8.  207. § (2) bekezdésében a „Kormánymegbízottá” szövegrész helyébe a „Főispánná” szöveg,
 9.  207. § (4) bekezdésében a „kormánymegbízotti” szövegrész helyébe a „főispáni” szöveg,
10.  210. § (8) és (11) bekezdésében a „kormánymegbízotti” szövegrész helyébe a „főispáni” szöveg,
11.  211. § (1) bekezdésében a „kormánymegbízottat” szövegrészek helyébe a „főispánt” szöveg,
12.  211.  § (2)  bekezdésében a  „kormánymegbízottat” szövegrész helyébe a  „főispánt” szöveg, 

a  „kormánymegbízottá” szövegrész helyébe a  „főispánná” szöveg és a  „kormánymegbízotti” szövegrész 
helyébe a „főispáni” szöveg,

13.  213. § (3) bekezdésében a „kormánymegbízottal” szövegrész helyébe a „főispánnal” szöveg
lép.
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214. § (1) Hatályát veszti a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
1.  37. § (6) és (7) bekezdése,
2.  37. § (8) bekezdés b) pontja,
3.  141. § (1) bekezdés d) pontja, és
4.  144. §-a.

 (2) Hatályát veszti a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
1.  37. § (8) bekezdés c) pontjában az „és helyettesének” szövegrész,
2.  37. § (8) bekezdés d) pontjában az „és vezetőjének helyettese” szövegrész,
3.  88. § (3) bekezdés a) pontjában az „az álláshelyi elismeréshez és” szövegrész,
4.  187.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 210.  § (10)  bekezdésében és 214.  § (5)  bekezdés i)  pontjában 

az „álláshelyi és” szövegrész,
5.  206. § (2) bekezdés p) pontjában az „az álláshelyi és” szövegrész,
6.  296.  § (10)  bekezdésében az  „Az álláshelyi elismerésre jogosító idő kezdő időpontja a  (4)  bekezdésben 

meghatározott időpont.” szövegrész,
7.  3. melléklet IV. pont 16. alpontjában az „álláshelyi elismerés,” szövegrész.

59. Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló  
2018. évi CXXXVIII. törvény módosítása

215. §  Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény
1.  5.  § (2)  bekezdésében a  „beruházások megvalósítójának” szövegrész helyébe a  „beruházások 

megvalósítójának – a 4. § (7) és (8) bekezdésében meghatározottak kivételével – ” szöveg, és
2.  10. § (9) bekezdésében a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szerv – a központi 

költségvetésről szóló törvény eltérő rendelkezése hiányában –” szöveg
lép.

60. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló  
2019. évi CVII. törvény módosítása

216. §  Hatályát veszti a  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019.  évi  
CVII. törvény
1.  28. § (3) bekezdés a) pontjában az „az álláshelyi elismeréshez és” szövegrész,
2.  76. § (1) bekezdés d) pontja,
3.  79. §-a, és
4.  3. melléklet IV. pontjának 16. alpontjában az „álláshelyi elismerés,” szövegrész.

61. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló  
2019. évi CXXII. törvény módosítása

217. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
1. melléklet 4. pontjában a „43. §” szövegrész helyébe a „42. §” szöveg lép.

218. §  Hatályát veszti a  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló  
2019. évi CXXII. törvény 27. § (6) bekezdés b) pontjában a „(naptári napokra)” szövegrész.
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62. Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 
2020. évi CVI. törvény módosítása

219. § (1) Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény 6. §-a 
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az MCC Alapítvány KEKVA tv.  
1.  mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata és egyéb cél szerinti tevékenységei ellátásának 
érdekében a  2.  melléklet 7. és 8. sorában meghatározott állami tulajdonban lévő ingatlanokat ingyenesen, 
nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve – az indulótőke 
növelése érdekében az MCC Alapítvány induló vagyonát növelő csatlakozói vagyonjuttatásként az MCC Alapítvány 
tulajdonába kell adni.”

 (2) Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény 6. §-a 
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § 
(4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat. A 2. melléklet 7. és 8. sora szerinti ingatlanok tulajdonjogát 
az MCC Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.”

 (3) Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény 6. §-a 
a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  2.  melléklet 7. és 8. sora szerinti ingatlanok tekintetében a  törvény erejénél fogva, a  (3)  bekezdés 
hatálybalépésének napjától a  miniszter gyakorolja az  államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti 
a  kötelezettségeket. A  miniszter tulajdonosi joggyakorlói minőségét – kérelmére – az  ingatlan-nyilvántartásba  
be kell jegyezni.
(4b) A  (3)  bekezdés szerinti tulajdonátruházásoknak az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas 
szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg.”

220. §  Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az  azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020.  évi CVI.  törvény 
2. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

221. §  Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény
1.  11. § (1) bekezdésében a „6. § (1), (2) és (6) bekezdése” szövegrész helyébe a „6. § (1), (2), (4) és (6) bekezdése” 

szöveg, és
2.  11. § (2) bekezdésében a „6. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „6. § (3), (4) és (5) bekezdése” szöveg
lép.

63. A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény módosítása

222. §  A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg
a) azon, őstermelői tevékenység keretében előállított élelmiszerek körét, amelyek mezőgazdasági őstermelő által 
történő forgalomba hozatala tekintetében mennyiségi korlátozás alkalmazandó, valamint
b) az a) pont szerinti élelmiszerek esetében a forgalomba hozható mennyiségeket.”

223. §  A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény
1.  2.  § d)  pontjában az „a Földforgalmi” szövegrész helyébe az „a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

szóló 2013.  évi CXXII.  törvény (a továbbiakban: Földforgalmi” szöveg és a „törvény 5” szövegrész helyébe 
a „törvény) 5” szöveg,

2.  15. § (10) bekezdésében az „agrárminiszter” szövegrész helyébe az „agrárpolitikáért felelős miniszter” szöveg
lép.
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64. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 
módosítása

224. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020.  évi CXXX.  törvény 139.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A NAV vezetői munkakörei:
a) elnök,
b) elnökhelyettes,
c) főigazgató,
d) főigazgató-helyettes,
e) igazgató,
f ) igazgatóhelyettes,
g) főosztályvezető,
h) főosztályvezető-helyettes, és
i) osztályvezető.”

225. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020.  évi CXXX.  törvény a  következő 
170/A. §-sal egészül ki:
„170/A. § [Az elnökhelyettes juttatásai]
Az elnökhelyettes az  e  törvény szerinti illetményén felül a  helyettes államtitkári juttatásokkal azonos juttatásokra 
jogosult.”

226. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény
1.  4. melléklete helyébe a 10. melléklet, és
2.  6. melléklete helyébe a 11. melléklet
lép.

227. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény
1.  3.  § (1)  bekezdés 30.  pontjában, 8.  § (4)  bekezdésében, 13.  §-ában, 14.  § (1)  bekezdésében, 25.  §  

(1) és (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 35. § (2) bekezdés b) pontjában és (6) bekezdésében, 45. § 
(1) bekezdésében, 55. § (8) bekezdésében, 56. § (1) bekezdésében, 60. § (1) bekezdés záró szövegrészében 
és (3)  bekezdésében, 66.  § (4)  bekezdésében, 76.  § (2)  bekezdésében, 78.  § (5)  bekezdésében, 96.  § 
(4)  bekezdésében, 99.  § (13)  bekezdésében, 105.  § (4) és (5)  bekezdésében, 106.  § (1)  bekezdés záró 
szövegrészében, 107.  § (3)  bekezdésében, 127.  § (4)  bekezdésében, 128.  § (4)  bekezdésében, 129.  § 
(4)  bekezdésében, 137.  § (2)  bekezdésében, 148.  § (1)  bekezdésében, 149.  § (1)  bekezdésében,  
151.  § (2)  bekezdésében, 165.  § (1)  bekezdésében, 168.  § (5)  bekezdésében, 170.  § (2)  bekezdésében,  
173.  § (1)  bekezdésében, 179.  § (1)  bekezdésében és (2)  bekezdés nyitó szövegrészében,  
180.  § (1)  bekezdésében és (3)  bekezdés nyitó szövegrészében, 181.  § (1)  bekezdésében,  
183.  § (2)  bekezdésében, 202.  § (1)  bekezdésében, 218.  § (3)  bekezdésében, 222.  § (3)  bekezdésében, 
228.  § (1) és (2)  bekezdésében, 242/A.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében és (2)  bekezdésében, 242/B.  § 
(2)  bekezdésében, 243.  § (3)  bekezdésében, 1.  mellékletében foglalt táblázat E:2. és E:25. mezőjében  
a „NAV vezetője” szövegrész helyébe a „NAV elnöke” szöveg,

2.  26. §-ában, 42. § (1) bekezdésében, 80. § (4) bekezdésében, 167. § (2) bekezdésében, 241. § (1) bekezdésében 
a „NAV vezetője” szövegrészek helyébe a „NAV elnöke” szöveg,

3.  31.  § (7)  bekezdésében, 54.  § (1)  bekezdésében, 58.  § (1)  bekezdésében, 61.  § (1)  bekezdésében,  
90.  § (5)  bekezdésében, 139.  § (3)  bekezdésében, 148.  § (1)  bekezdésében, 149.  § (1) és (2)  bekezdésében, 
178. § (1) bekezdésében, 181. § (1) bekezdésében, 199. § (1) bekezdésében a „NAV vezetőjének” szövegrész 
helyébe a „NAV elnökének” szöveg,

4.  63.  § címében és (1)  bekezdésében a  „NAV vezetőjévé vagy szakmai helyettesévé” szövegrész helyébe  
a „NAV elnökévé” szöveg,
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5.  110. § (6) bekezdés d) pontjában az „a szakfőigazgató, a Központi Irányítás főigazgató-helyettese és a Bűnügyi 
Főigazgatóság főigazgatója” szövegrész helyébe az „a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója” szöveg,

6.  110.  § (6)  bekezdés e)  pontjában az  „a Központi Irányítás főigazgatója” szövegrész helyébe  
az „az elnökhelyettes” szöveg,

7.  179. § (5) bekezdésében a „NAV vezetőjét” szövegrész helyébe a „NAV elnökét” szöveg,
8.  184. § (6) bekezdésében a „NAV vezetőjét” szövegrészek helyébe a „NAV elnökét” szöveg, és
9.  222. § (2) bekezdés b) pontjában a „NAV vezetőjénél” szövegrész helyébe a „NAV elnökénél” szöveg
lép.

65. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás 
felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény módosítása

228. §  A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a  foglalkoztatás felügyeletéről szóló  
2020. évi CXXXV. törvény
1.  3.  § (5)  bekezdésében a „Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alapból” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási 

programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból (a továbbiakban: az Alap)”, és
2.  6.  § (2) és (3)  bekezdésében az  „a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alapból” szövegrészek helyébe  

az „az Alapból” szöveg
lép.

66. A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény módosítása

229. §  A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 3. alcíme a következő 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B. § Az e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott online bortermelői regisztert az e  törvény 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott borpiaci év kezdetétől az a borászati üzemengedélyes 
köteles vezetni, aki az  utolsó három borpiaci év átlagában több mint évi 20 000 hektoliter borászati terméket 
értékesít az értékesítési jelentése alapján.”

230. §  A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 9. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Szőlőmust Magyarország területéről való kivitele esetén a  9.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti származási 
bizonyítványt a kivitelt követően az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott határidőn 
belül szükséges beszerezni.
(2b) Borászati termék nem borászati termék előállítása céljából történő forgalomba hozatala az  (1)  bekezdés  
a) és d) pontjában meghatározott feltételek teljesítésével lehetséges.”

231. §  A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény
1.  9.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „bekezdésben” szövegrész helyébe az  „és (2a)  bekezdésben, 

valamint” szöveg, és
2.  9. § (2) bekezdés a) pontjában a „must” szövegrész helyébe a „szőlőmust” szöveg
lép.

67. Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló  
2021. évi II. törvény módosítása

232. § (1) Az  egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021.  évi II.  törvény  
99. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  19.  §, a  20.  § (2)  bekezdés b)–f )  pontja, a  21.  §, a  14. alcím, a  29.  § (10) és (19)  bekezdése, a  46.  §, a  49.  §  
(1), (2) és (4)–(6)  bekezdése, az  51.  § (2)  bekezdése, az  54.  § (2)  bekezdése, az  55.  § (2)  bekezdése, az  56.  § 
(2) bekezdése, a 61. §, a 79. § (2) bekezdése, a 90. § (2) bekezdés 1–3., 5–8 és 11–48. pontja, a 91. § (2) bekezdése, 
a 94. § (4) bekezdése és a 95. § (1)–(3) bekezdése 2023. július 1-jén lép hatályba.”

 (2) Az  egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021.  évi II.  törvény 99.  §-a 
a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  4.  § (3) és (4)  bekezdése, a  20.  § (2)  bekezdés a)  pontja, a  29.  § (18)  bekezdése, a  40.  § (1)  bekezdése, 
a 41–44. §, 85. § (1) bekezdése, a 90. § (2) bekezdés 4., 9. és 49. pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.”
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233. §  Nem lép hatályba az  egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021.  évi  
II. törvény
1.  40. § (2) bekezdése,
2.  45. §-a,
3.  47. §-a,
4.  50. §-a,
5.  85. § (10) bekezdése,
6.  85. § (12) bekezdése, és
7.  90. § (2) bekezdés 10. pontja.

68. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló  
2021. évi IX. törvény módosítása

234. §  A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021.  évi IX.  törvény 15.  § (3)  bekezdésében 
a „kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán” szöveg lép.

69. Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvény módosítása

235. §  Nem lép hatályba az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvény 135. §-a.

70. Az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló  
2021. évi LXVIII. törvény módosítása

236. §  Nem lép hatályba az  egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021.  évi  
LXVIII. törvény 73. § (1) bekezdése.

71. Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény módosítása

237. §  Nem lép hatályba az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény 44. §-a, 45. § (3) bekezdése és 
64. § h) pontja.

72. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. XCIX. törvény módosítása

238. §  A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. XCIX.  törvény 152.  § (2)  bekezdésében  
az „A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig” szövegrész helyébe  
az „A 2022. december 31. napjáig” szöveg lép.

73. A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény eltérő 
tartalommal történő hatálybalépése

239. §  A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021.  évi XCIII.  törvény 53.  § (2)  bekezdése 
a „kormánymegbízott” szövegrész helyett a „főispán” szöveggel lép hatályba.

74. A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb 
jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvény módosítása

240. §  A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs 
célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvény 18. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, a  tanúsítvány kiadására vonatkozó bírósági eljárásra  
a Ctv. változásbejegyzési eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A tanúsítvány kiadása iránti kérelemhez 
csatolandó iratokat a Ctv. határozza meg azzal, hogy a  legfőbb szerv határozatait olyan módon kell csatolni, hogy 
a csatolt okirat tartalmából a határozathozatalra vonatkozó információk is megállapíthatóak legyenek. A tanúsítvány 
kiadása iránti kérelemhez csatolt iratokat, ha azok nem magyar nyelven készültek, hiteles magyar nyelvű fordításban 
is csatolni kell.”
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241. §  A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs 
célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvény 32. § c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Az 5. alcím rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határokon átnyúló egyesülésről véglegesen döntő 
legfőbb szervi határozat polgári perben történő felülvizsgálata és érvénytelenségének megállapítása nem kérhető arra 
hivatkozva, hogy)
„c) az  a)  pontban említett cserearány és a  b)  pontban említett pénzbeli kártalanítás tekintetében nyújtott 
tájékoztatás nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.”

242. §  A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs 
célú törvénymódosításokról szóló 2021. évi CXXIV. törvény 41. § c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Az 5. alcím rendelkezései azzal az  eltéréssel alkalmazandók, hogy a  határokon átnyúló szétválásról véglegesen döntő 
legfőbb szervi határozat polgári perben történő felülvizsgálata és érvénytelenségének megállapítása nem kérhető arra 
hivatkozva, hogy)
„c) az a) pontban említett cserearány és a b) pont szerinti pénzbeli kártalanítás tekintetében nyújtott tájékoztatás 
nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.”

243. §  A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs 
célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvény 48. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A  határokon átnyúló műveletet megelőzően alkalmazott munkavállalói részvételi szabályok alkalmazandók 
a későbbi megállapodás alapján elfogadott szabályok alkalmazásának időpontjáig, vagy – megállapodás hiányában 
– ameddig az  Eurt. tv. 48.  § (2)  bekezdésében meghatározott szabályok alkalmazásra kerülnek. A  határokon 
átnyúló egyesülés esetén, ha az egyesülő társaságok közül legalább egynél az Eurt. tv. 18. § (1) bekezdés g) pontja 
szerinti munkavállalói részvétel megvalósult, az egyesülésben részt vevő társaságok – a munkavállalóik vagy azok 
képviselőinek tájékoztatása mellett – dönthetnek úgy, hogy bármilyen előzetes egyeztetés nélkül közvetlenül 
alkalmazzák magukra az Eurt. tv. 48. § (1) és (3) bekezdésében, 49. §-ában és 50. §-ában foglalt általános részvételi 
szabályokat a bejegyzés napjától. Ha az egyesülésen részt vevő társaságok tárgyalást kezdeményeznek a különleges 
egyeztető testülettel, erről és az egyeztetések eredményéről a társaságok a munkavállalóikat vagy azok képviselőit 
késedelem nélkül tájékoztatják.”

244. §  A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs 
célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvény 50. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) E  törvény rendelkezéseit azokban a  határokon átnyúló műveletekben kell alkalmazni, amelyekben a  társaság 
a 12. § szerinti közzétételt 2022. szeptember 1. napján vagy azt követően kezdeményezi.”

75. Az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és 
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIII. törvény 
módosítása

245. §  Az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIII. törvény 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § 
(4)  bekezdése juttatási cél szerinti hasznosítási kötelezettségre vonatkozó rendelkezését, valamint az  Nvtv. 13.  §  
(7) és (8) bekezdését.”

246. §  Az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIII.  törvény 8. §-ában a „(3) és (4)” szövegrész 
helyébe a „(3)–(4)” szöveg lép.
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76. Az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró 
személyek helyzetének rendezéséről szóló 2021. évi CXLV. törvény módosítása

247. §  Az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró személyek 
helyzetének rendezéséről szóló 2021. évi CXLV. törvény 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv a  földterület-juttatással történő kompenzáció iránti 
kérelmek összesítését követően kezdeményezi az  ingatlanügyi hatóságnál a  földterület-juttatáshoz szükséges  
új ingatlanok kialakítását. Az  új ingatlanok kialakítása során azok megközelítésére szolgáló, önálló helyrajzi 
számon nyilvántartott utak kialakításáról és az utak tulajdonjogának rendezéséről is gondoskodni kell. A kialakuló 
ingatlanok megközelítése szolgalmi jog alapításával nem biztosítható. Az  ingatlanügyi hatóság az  új ingatlanokat 
a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv által benyújtott vázrajz alapján vezeti át az  ingatlan-nyilvántartásban.  
Az új ingatlanok ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása (telekalakítási 
engedély) nem szükséges. Az ingatlanok kijelölésével, önálló ingatlanként történő kialakításával és ennek ingatlan-
nyilvántartási átvezetésével kapcsolatos költségek a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervet terhelik.”

77. Egyes budapesti ingatlanokat érintő feladat- és hatáskör átruházásról

248. § (1) Az  Országgyűlés a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény 14.  § (1)  bekezdése alapján úgy 
rendelkezik, hogy a  Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti,  
Budapest V. kerület belterület 24432 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: ingatlan1), 24775 helyrajzi 
számú ingatlan (a továbbiakban: ingatlan2) és a  24499 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: ingatlan3),  
a 24454 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: ingatlan4) (a továbbiakban együttesen: ingatlanok),
a) az  ingatlan1 és ingatlan2, mint a  kikapcsolódás lehetőségét biztosító közösségi terek fenntartása, 

továbbfejlesztése, valamint törvényben meghatározott egyéb közfeladatok ellátása érdekében,
b) az  ingatlan3 és ingatlan4 Budapest belvárosának gyalogos-turisztikai zónájába integrálása, a kikapcsolódás 

lehetőségét biztosító új közösségi tér megteremtése, a zöldfelület fejlesztése és mindezek fenntartása révén 
a  belvárosi lakosság életminőségének javítása, valamint törvényben meghatározott egyéb közfeladatok 
ellátása érdekében,

c) az  ingatlan1-hez és az  ingatlan2-höz közvetlenül kapcsolódó, csatlakozó területekkel, utcákkal, valamint 
az  azok részét képező zöldfelületekkel egységes és hatékony üzemeltetése, kezelése, továbbfejlesztése, 
továbbá a  csatlakozó utcákkal egységes szabályok és egységes koncepció szerint megvalósuló közterület 
használati, engedélyeztetési, valamint ellenőrzési rendszer kialakítása és működtetése céljából,

d) az  ingatlan3 és ingatlan4 Budapest belvárosához tartozó területekkel, utcákkal, valamint az  azok részét 
képező zöldfelületekkel egységes fejlesztése, majd a hatékony és egységes üzemeltetése, kezelése, továbbá 
az  egységes szabályok és egységes koncepció szerint megvalósuló közterület használati, engedélyeztetési, 
valamint ellenőrzési rendszer kialakítása és működtetése céljából

e törvény erejénél fogva 2022. augusztus elsejével, ingyenesen az állam tulajdonába kerülnek.
 (2) Az (1) bekezdésben rögzített feladatok e törvény alkalmazásában állami feladatnak minősülnek.
 (3) Az  ingatlanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása részeként az  ingatlanok (1)  bekezdés szerinti üzemeltetését, 

kezelését, közterület használati, engedélyeztetési, valamint ellenőrzési rendszerének kialakítását és működtetését, 
az  ingatlanok fenntartását és továbbfejlesztését az állam – az  ingatlanok 99 évre szóló ingyenes vagyonkezelésbe 
adása mellett – a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 
útján látja el. E  törvény alapján a  Vagyonkezelőt vagyonkezelői jog illeti meg az  ingatlanokon, amely az  állam 
tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg lép hatályba. A  Vagyonkezelő vagyonkezelői joga tekintetében 
vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges.

 (4) Az  ingatlanügyi hatóság a  Vagyonkezelő (3)  bekezdés szerinti vagyonkezelői jogát a  Vagyonkezelő kérelmére 
e  törvény alapján jegyzi be az  ingatlan-nyilvántartásba. Az  ingatlanügyi hatóság eljárása díjmentes, arra a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:167. §-át nem kell alkalmazni.
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 (5) A  tulajdonosváltozáskor érvényes, ingatlanokat érintő Budapest Főváros Önkormányzata hatósági határozatba 
vagy hatósági szerződésbe foglalt közterület-használati hozzájárulása – e  törvény erejénél fogva – azon a  napon, 
amikor a Vagyonkezelő hatósági határozatba vagy hatósági szerződésbe foglalt közterület-használati hozzájárulását 
a jogosult megszerezte, ennek hiányában az állam tulajdonjoga bejegyzésének napját követő 60. napon megszűnik. 
A  tulajdonosváltozáskor érvényes, ingatlanokat érintő egyéb használati, bérleti szerződések a  vagyonkezelésbe 
kerülést követő 60 napon belül e  törvény erejénél fogva megszűnnek, kivéve, ha ezen időtartam lejárta előtt 
a Vagyonkezelő akként nyilatkozik, hogy a szerződésben Budapest Főváros Önkormányzata helyébe lép.

 (6) A  Vagyonkezelő vagyonkezelői jogának gyakorlása – ideértve az  ingatlanok birtoklását, használatát, 
hasznosítását  is  – közfeladatellátásnak minősül, és az  ebből származó bevételeit a  (3)  bekezdés szerinti, valamint 
törvényben meghatározott egyéb közfeladatai ellátására fordíthatja.

 (7) Az  állam tulajdonjog szerzése Budapest Főváros Önkormányzata felé a  feladat- és hatáskörbeli változással 
kapcsolatos anyagi kiadások megtakarítása formájában ellentételezett.

 (8) Az ingatlanok tekintetében e törvény hatálybalépésének napjától az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter 
a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gyakorolja az  államot megillető 
tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

249. § (1) Az  állam, a  248.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti, ingatlan3-at és ingatlan4-et érintő értéknövelő beruházást 
a Vagyonkezelő útján, az állam által erre a célra külön nevesített támogatása biztosítása mellett valósítja meg.

 (2) A Vagyonkezelő által – a 248. § (1) bekezdése szerint – az ingatlanokon eszközölt értékfenntartó vagy értéknövelő 
beruházás megvalósításával összefüggésben – az (1) bekezdésben foglaltak kivételével – az államnak vagy a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságnak megtérítési kötelezettsége nem keletkezik.

 (3) A Vagyonkezelő által – a 248. § (1) bekezdése szerint – az ingatlanokon eszközölt értékfenntartó vagy értéknövelő 
beruházás megvalósításával összefüggésben – ideértve a  megvalósításhoz kapcsolódó hatósági eljárásokat  is  – 
az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság előzetes tulajdonosi jóváhagyását, engedélyét megadottnak kell tekinteni.

78. A nemzeti informatikai és e-közigazgatási tevékenység összehangolt biztosításával összefüggő 
szabályok

250. §  Az e-közigazgatással, az  informatikával, az  e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítésével, 
a  kormányzati célú elektronikus hírközlési tevékenységgel, valamint a  közigazgatási informatika infrastrukturális 
megvalósíthatóságának biztosításával kapcsolatos állami feladatok ellátására a  Kormány e  törvény végrehajtására 
kiadott rendeletében gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) jelölhet ki, amely feladatkörében – mint 
kezelő szerv – közszolgáltatási szerződés megkötésére, támogatási jogviszony létesítésére, egyéb finanszírozási 
jogviszony kialakítására önállóan jogosult.

251. § (1) A  Társaság működésének biztosítása érdekében, az  általa az  e-közigazgatás, az  informatika, az  e-közigazgatási 
informatika infrastrukturális ellátottsága, a  kormányzati célú elektronikus hírközlési tevékenység keretében, 
a  Kormány e  törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében részletesen meghatározott feladataival 
összefüggésben megkötött közszolgáltatási szerződések, támogatási jogviszonyok és egyéb finanszírozási 
jogviszony fedezetéül szolgáló költségvetési fejezetnél keletkező bevétel nem vonható el.

 (2) A  Társaság működésének biztosítása érdekében, az  általa az  e-közigazgatás, az  informatika, az  e-közigazgatási 
informatika infrastrukturális ellátottsága, a  kormányzati célú elektronikus hírközlési tevékenység keretében 
a  Kormány e  törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében részletesen meghatározott feladatai kapcsán 
megkötött közszolgáltatási szerződések, támogatási jogviszonyok és egyéb finanszírozási jogviszony fedezetéül 
szolgáló költségvetési fejezetnél keletkező költségvetési maradványát – a  jogosultsági elszámolást követően –  
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni, amelyet a  Társaság a  tárgyévet követő 
években működésével, valamint feladatkörébe tartozó közszolgáltatási szerződés megkötésével, támogatási 
jogviszony létesítésével, egyéb finanszírozási jogviszony kialakításával összefüggésben használhat fel.

252. §  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) állapítsa meg a Társaság 250. §-ban meghatározott feladatainak körét és azok részletes szabályait, valamint
b) jelölje ki a Társaságot, és határozza meg annak működési feltételeit.
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79. Hatályba léptető rendelkezések

253. § (1) Ez a törvény – a (2)–(14) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 64. §, a 65. §, a 67–69. §, a 148. § (4) bekezdése, a 210. §, a 214. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja, (2) bekezdés 1. és 

2. pontja, a 224–227. §, a 248. §, a 249. §, valamint a 10. és 11. melléklet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (3) A  9.  §, a  10.  §, a  36.  §, a  37.  §, a  38.  § 1., 3. és 4.  pontja, a  196.  §, a  197.  § az  e  törvény kihirdetését követő  

tizenötödik napon lép hatályba.
 (4) A 15. § 2. pontja és a 3. melléklet 2022. augusztus 20-án lép hatályba.
 (5) A 16. § 1. pontja, a 24. §, a 27. §, a 28. §, a 29. § (2) bekezdése, a 30. §, a 31. § 2–5. pontja, a 47. §, a 118. §, a 119. §, 

a 143–147. §, a 209. § (2) bekezdése és a 218. § az e törvény kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
 (6) A 188–194. § az e törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.
 (7) A 15. § 3. pontja, a 32. §, a 75–79. §, a 176–185. §, a 240–244. § és a 4. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (8) A 15. § 5. és 6. pontja és a 6. és 7. melléklet 2022. október 1-jén lép hatályba.
 (9) A 96. § 1. pontja és a 239. § 2022. november 1-jén lép hatályba.
 (10) Az  5.  § 1., 2. és 4.  pontja, a  6.  §, a  7.  §, a  11.  §, a  45.  §, a  87.  §, a  97.  § 1. és 3.  pontja, a  104.  §, a  117.  §, a  228.  §,  

a 236. § és az 1. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.
 (11) A 149. §, a 150. § és a 152. § 2023. február 13-án lép hatályba.
 (12) A  123–125.  §, a  129.  §, a  130.  § (3)  bekezdése, a  132.  § 1. és 2.  pontja, a  232.  § és a  233.  § 2023. július 1-jén  

lép hatályba.
 (13) A 148. § (1)–(3) és (5) bekezdése és a 151. §, 153–156. § 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (14) A 122. §, a 126. § (3) bekezdése és a 132. § 3. pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.

80. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

254. §  E törvény
 1.  1. §-a az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése,
 2.  18. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése,
 3.  70. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk 

(4) bekezdése,
 4.  71. §-a és 72. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése,
 5.  80. §-a és 82. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése,
 6.  222. §-a, 223. §-a és 247. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése,
 7.  135. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése,
 8.  136. §-a az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése,
 9.  219. § (1) bekezdése, 220. §-a, a 234. §-a és 9. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése,
10.  219. § (2) bekezdése Alaptörvény 38. cikk (1), (2) és (6) bekezdése,
11.  238. §-a és 245. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése, és
12.  248. § (1), (3) és (6) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és 38. cikk (1) és (2) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

81. Az Európai Unió Jogának való megfelelés

255. § (1) E törvény 98–107. §-a és 109–112. §-a a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint a 1191/69/EGK 
és az 1107/70/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

 (2) E  törvény 121–133.  §-a és 232–236.  §-a a  csomagolásról és a  csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (3) E  törvény 121.  §-a, 126.  § (3)  bekezdése és 232.  § (2)  bekezdése tervezetének a  csomagolásról és a  csomagolási 
hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16.  cikk (1)  bekezdése 
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

 (4) E törvény 149–152. §-a a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. december 19-i  
(EU) 2020/262 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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 (5) E  törvény 200.  §-a a  952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  Uniós Vámkódex egyes 
rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i  
(EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket  
állapít meg.

 (6) E  törvény 240–243.  §-a az  (EU) 2017/1132 irányelv határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i 2019/2121 (EU) európai parlamenti és  
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 Novák Katalin s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez
„1. melléklet az 1991. évi LXXXII. törvényhez

A cégautóadó havi mértékei

A B C D

1 Teljesítmény (kW)
„0”–„4” környezetvédelmi 

osztályjelzések esetén

„6”–„10” környezetvédelmi 

osztályjelzések esetén

„5”; „14–15” környezetvédelmi 

osztályjelzések esetén

2 0–50 30 500 forint 16 000 forint 14 000 forint

3 51–90 41 000 forint 20 000 forint 16 000 forint

4 91–120 61 000 forint 41 000 forint 20 000 forint

5 120 felett 81 000 forint 61 000 forint 41 000 forint”

2. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.  törvény 1. számú melléklet 3. pontja a következő 3.9. alponttal 
egészül ki:
(A közcélú juttatások körében adómentes:)
„3.9. a  magánszemély részére kifizetett azon összeg, amelyet ösztöndíj címén a  közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány közfeladatának ellátásával összhangban folyósít.”

3. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 1. számú melléklet 4.  pont 4.14.  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.14. a  rendészeti felsőoktatási képzésben részt vevő hallgató, a  honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja és egyéb 
pénzbeli juttatása, a  honvédtiszti alapképzésben részt vevő szerződéses állományú katona ösztöndíja, továbbá 
a  honvédelemért felelős miniszter által alapított középiskolai, esélyegyenlőségi, önkéntes tartalékos szolgálati 
ösztöndíjban, a  honvédelemért felelős miniszter által a  polgári felsőoktatási intézmények hallgatói, továbbá 
a rendvédelmi szakképző intézmény, illetve a honvédelmi szakképző intézmény tanulói részére a katonai szolgálat 
vállalásának ösztönzése érdekében alapított ösztöndíjban, valamint a  honvédelmi tárca gondoskodási körébe 
tartozó árvák részére alapított ösztöndíjban részesülők ösztöndíja;”
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4. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 1. számú melléklet 7.  pont 7.21.  alpont c)  alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Egyéb indokkal adómentes:
7.21. a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzkölcsön nyújtásából, pénzügyi 
lízingszerződésből származó követelés elengedése (akkor is, ha az  elengedés egyezség keretében történik) feltéve,  
hogy a követelés elengedésére]
„c) a  Magyar Nemzeti Banknak a  pénzügyi intézmények számára a  fizetési késedelemmel érintett lakossági hitel-, 
kölcsön- és pénzügyi lízingszerződések kezelés során elvárt fogyasztóvédelmi elvekről szóló 5/2022. (IV. 22.)  
MNB ajánlása alapján, az adós fizetőképességének helyreállítása érdekében”
[kerül sor;]

5. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül, költségként 
elszámolható tételek fejezet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek a következők:)
„9. a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló törvény szerint tartós külszolgálatra kihelyezett 
magánszemély, a  kormányzati igazgatásról szóló törvény szerint európai uniós vagy nemzetközi szervezetnél 
foglalkoztatott nemzeti szakértő, és a  honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alatt álló tartós külföldi 
szolgálatra kihelyezett szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény hatálya alatt álló 90 napot meghaladó külföldi kiküldetést teljesítő, a  Magyar Honvédség személyi 
állományába tartozó, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy részére a saját és hozzátartozói külföldi 
életvitelével kapcsolatban felmerülő többletköltségek fedezetére a  vonatkozó törvény, a  végrehajtására kiadott, 
más jogszabály alapján megállapított átalány-költségtérítés, illetve nemzeti szakértői díjazás költségtérítési része, 
valamint a  külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló törvény szerint tartós külszolgálatra kihelyezettet 
megillető egyszeri költözési költségtérítés, illetve kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti nemzeti szakértőt 
megillető egyszeri költözési, illetve hazautazási költségtérítés összege.”

6. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez

 1.  A  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül, költségként 
elszámolható tételek fejezet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek a következők:)
„4. a) a  közúti gépjárművek, az  egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag és kenőanyag 
fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló kormányrendelet szerinti üzemanyagfajták esetén 
a kormányrendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma,
b) a tölthető hibrid járművek használata esetén a  járműbe beépített belső égésű motor hengerűrtartalma alapján 
a  közúti gépjárművek, az  egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag és kenőanyag 
fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló kormányrendelet szerint meghatározható 
üzemanyag-fogyasztási norma 70 százaléka;”

 2.  A  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül, költségként 
elszámolható tételek fejezet a következő 4a. ponttal egészül ki:
(Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek a következők:)
„4a. a tisztán elektromos meghajtású járművek használata esetén 3 liter/100 km ESZ 95 ólmozatlan motorbenzinnek 
az állami adó és vámhatóság által közzétett árával meghatározott összege;”
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 3.  A  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül, költségként 
elszámolható tételek fejezet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek a következők:)
„6. a  kifizető által a  magánszemélynek a  saját személygépkocsi (ideértve a  közeli hozzátartozó tulajdonát képező 
személygépkocsit is) használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a  kiküldetési rendelvényben feltüntetett 
km-távolság szerint
a) a  4.  pont szerint megállapított üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az  állami adó- és vámhatóság által 
közzétett üzemanyagár,
b) tisztán elektromos meghajtású járművek esetén a 4a. pont szerinti összeg,
valamint a 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kifizetett összeg;”

 4.  A  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 3. számú melléklet IV. A  járművek költsége fejezet 
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A  saját tulajdonú, a  magánszemély által zárt végű lízingbe vett jármű (ideértve a  továbbiakban a  közeli 
hozzátartozó tulajdonát képező vagy a  közeli hozzátartozó által zárt végű lízingbe vett járművet is) üzemanyag-
felhasználása, továbbá számlával (bizonylattal) történő igazolás alapján a  jármű fenntartásának, javításának és 
felújításának költsége számolható el, valamint mezőgazdasági őstermelő esetében a kizárólag üzemi célú járműre 
vonatkozóan a III. rész 1. pontjában foglaltak szerint érvényesíthető értékcsökkenési leírás. Üzemanyag-felhasználás 
címén
a) az üzemanyag-fogyasztási norma és az állami adó- és vámhatóság által közzétett üzemanyagár,
b) a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyag-vásárlás,
c) tölthető hibrid jármű használata esetén – a  II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek fejezet 4.  pont 
b) alpontja szerint igazolás nélkül elszámolható mérték helyett – a b) pont szerinti összeg és az elektromos töltés 
számlával igazolt költsége,
d) tisztán elektromos meghajtású jármű használata esetén – a  II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek 
fejezet 4a.  pontja szerint igazolás nélkül elszámolható mérték helyett– az  elektromos töltés számlával igazolt 
költsége
vehető figyelembe, azonban a  számla alapján figyelembe vett üzemanyag-mennyiség – ide nem értve 
az  elektromos töltést – nem lehet több, mint az  üzemi használatra az  üzemanyag-fogyasztási normával számított 
mennyiség. A  magánszemély az  adóév egy negyedévén belül a  negyedév első napján választott üzemanyag-
felhasználással összefüggő költségelszámolási módszertől – ideértve a választott üzemanyag-fogyasztási normát is –  
nem térhet el. Nem alkalmazható az  a)  pont rendelkezése, ha a  magánszemély az  Áfa-törvény szabályai szerint 
az üzemanyag általános forgalmi adóját levonásba helyezi.”

7. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 11. számú melléklet III. A  járművek költsége fejezet 
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A  saját tulajdonú, a  magánszemély által zárt végű lízingbe vett kizárólag üzemi célú jármű (ideértve 
a  továbbiakban a  közeli hozzátartozó tulajdonát képező vagy a  közeli hozzátartozó által zárt végű lízingbe vett 
járművet is) (e rendelkezés alkalmazásában a  személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet 
folytató egyéni vállalkozónál a  tevékenység tárgyát, illetve eszközét képező személygépkocsi is, ha az  egyéni 
vállalkozó azt más célra részben sem használja, és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják) 
üzemanyag-felhasználása, továbbá számlával (bizonylattal) történő igazolás alapján a  jármű fenntartásának, 
javításának és felújításának költsége számolható el, valamint a  II. fejezetben foglaltak szerint érvényesíthető 
értékcsökkenési leírás. Üzemanyag-felhasználás címén
a) az üzemanyag-fogyasztási norma és az állami adó- és vámhatóság által közzétett üzemanyagár,
b) a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyag-vásárlás,
c) tölthető hibrid jármű használata esetén – a  3. számú melléklet II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható 
tételek fejezet 4. pont b) alpontja szerint igazolás nélkül elszámolható mérték helyett – a b) pont szerinti összeg és 
az elektromos töltés számlával igazolt költsége,
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d) tisztán elektromos meghajtású jármű használata esetén – a  3. számú melléklet II. Igazolás nélkül, költségként 
elszámolható tételek fejezet 4a.  pontja szerint igazolás nélkül elszámolható mérték helyett – az  elektromos töltés 
számlával igazolt költsége
vehető figyelembe, azonban a  számla alapján figyelembe vett üzemanyag-mennyiség – ide nem értve 
az  elektromos töltést – nem lehet több, mint az  üzemi használatra az  üzemanyag-fogyasztási normával számított 
mennyiség. A  magánszemély az  adóév egy negyedévén belül a  negyedév első napján választott üzemanyag-
felhasználással összefüggő költségelszámolási módszertől – ideértve a választott üzemanyag-fogyasztási normát is –  
nem térhet el. Nem alkalmazható az  a)  pont rendelkezése, ha a  magánszemély az  Áfa-törvény szabályai szerint 
az üzemanyag általános forgalmi adóját levonásba helyezi.”

8. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez
„1. melléklet a 2004. évi I. törvényhez

 A  B

  Az ingatlan helyrajzi száma  A kijelölt vagyonkezelő

 1 Budapest, belterület 38440/52 Ferencvárosi Torna Club 
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

 2 Budapest, belterület 38440/53 Ferencvárosi Torna Club 
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

 3 Budapest, belterület 38440/54 Ferencvárosi Torna Club 
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

 4 Budapest, belterület 38442/16 Ferencvárosi Torna Club 
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

 5 Budapest, belterület 38442/17 Ferencvárosi Torna Club 
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

 6 Budapest, belterület 38442/15 Ferencvárosi Torna Club 
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.) 

7 Budapest, belterület 38293/78 Ferencvárosi Torna Club 
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

8 Budapest, belterület 74333/1 Újpesti Torna Egylet 
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)

9 Budapest, belterület 74232 Újpesti Torna Egylet 
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)

 10  Budapest, belterület 74327/1 Újpesti Torna Egylet 
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)

 11  Budapest, belterület 74324 Újpesti Torna Egylet 
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)

 12 Budapest, belterület 38852/6 Magyar Testgyakorlók Köre 
(székhely: Budapest 1087, Salgótarjáni út 12–14.)

 13 Budapest, belterület 38821/4 Magyar Testgyakorlók Köre 
(székhely: Budapest 1087, Salgótarjáni út 12–14.)

 14 Budapest, belterület 4465 
(14000/68063 tulajdoni hányad 
arányában)

Magyar Testgyakorlók Köre 
(székhely: Budapest 1087, Salgótarjáni út 12–14.)

 15 Budapest, belterület 38820/3 Magyar Testgyakorlók Köre 
(székhely: Budapest 1087, Salgótarjáni út 12–14.)

 16 Budapest, belterület 38831 Magyar Testgyakorlók Köre 
(székhely: Budapest 1087, Salgótarjáni út 12–14.)
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 17 Budapest, belterület 26085/1123 
(33261/125049 tulajdoni hányad 
arányában)

Vasas Sport Club  
(székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.)

 18 Budapest, belterület 26085/1123 
(91788/125049 tulajdoni hányad 
arányában)

Vasas Futball Club Kft.  
(székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58., 
Cg. 01-09-717962)

 19 Budapest, belterület 76561/221 Vasas Sport Club 
(székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.)

 20 Budapest, belterület 29834/8 
(7953/10944 tulajdoni hányad 
arányában)

Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület 
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)

 21 Budapest, belterület 29834/12 Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület 
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)

 22 Budapest, belterület 29834/15 BVSC - Zugló Közhasznú Egyesület 
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)

 23 Budapest, belterület 27913/1 Budapesti Honvéd Sportegyesület 
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

 24 Budapest, belterület 27999 
(48065/57386 tulajdoni hányad 
arányában)

Budapesti Honvéd Sportegyesület 
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

 25 Budapest, belterület 27950/6 
(12884/16684 tulajdoni hányad 
arányában)

Budapesti Honvéd Sportegyesület 
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

 26 Budapest, belterület 23796/29 Budapesti Honvéd Sportegyesület 
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

 27 Budapest, belterület 38826 Magyar Lovassport Szövetség 
(székhely: Budapest 1087, Kerepesi út 7. Nemzeti Lovarda)

 28 Budapest, belterület 38295/1 Ferencvárosi Torna Club 
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

 29 Budapest, belterület 38295/11 Ferencvárosi Torna Club 
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

 30 Budapest, belterület 38295/12 Ferencvárosi Torna Club 
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

 31 Budapest, belterület 38295/14 Ferencvárosi Torna Club 
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

32 Győr, belterület 5761/7 ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(Cg. 08-09-020296, 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.)

33 Győr, belterület 5761/7/A ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(Cg. 08-09-020296, 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.)

34 Győr, belterület 5761/7/B ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(Cg. 08-09-020296, 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.)

35 Győr, belterület 5761/7/C ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(Cg. 08-09-020296, 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.)”
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9. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez

Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az  azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020.  évi CVI.  törvény 
2. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. és 8. sorral egészül ki:

(A B C

1. Település Helyrajzi szám Tulajdoni hányad)

„7. Budapest 5192/1 1/1

8. Kaposvár 412 1/1”

10. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez
„4. melléklet a 2020. évi CXXX. törvényhez

Vezetői munkakörök besorolási kategóriái

1. Besorolási kategória NAV központi szerve NAV területi szerve

2. 1 elnök

3. 2 elnökhelyettes

4. 3 főigazgató  

5. 4 főigazgató-helyettes  

6. 5 főosztályvezető  

7. 6  igazgató

8. 7 főosztályvezető-helyettes  

9. 8  igazgató-helyettes

10. 9 osztályvezető  

11. 10  főosztályvezető

12. 11  főosztályvezető-helyettes

13. 12.  osztályvezető”

11. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez
„6. melléklet a 2020. évi CXXX. törvényhez

Vezetői munkakörök alapilletménye

A  B  C  D  E  F

 1.  vezetői munkakör  területi szerv  központi szerv

 2.      

 3.  
alapilletmény alsó 

határa

alapilletmény felső 

határa

alapilletmény alsó 

határa

Maximum 

alapilletmény

 4.  elnökhelyettes  1 450 000 Ft  1 650 000 Ft

 5.  főigazgató    1 250 000 Ft  1 450 000 Ft

 6.  főigazgató-helyettes    1 100 000 Ft  1 220 000 Ft

 7.  igazgató  880 000 Ft  1 000 000 Ft  890 000 Ft  1 010 000 Ft

 8.  igazgatóhelyettes  790 000 Ft  910 000 Ft  820 000 Ft  940 000 Ft

 9.  főosztályvezető  710 000 Ft  830 000 Ft  890 000 Ft  1 010 000 Ft

 10.  főosztályvezető-helyettes  650 000 Ft  770 000 Ft  820 000 Ft  940 000 Ft

 11.  osztályvezető  600 000 Ft  720 000 Ft  740 000 Ft  860 000 Ft”
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2022. évi XXV. törvény
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről*

Az Országgyűlés az  Alaptörvény 36.  cikk (1)  bekezdése alapján Magyarország 2023.  évi központi költségvetéséről a  következő 
törvényt alkotja:

I. FEJEZET 
A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG 
ÉRTÉKE

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2023. évi
a) kiadási főösszegét 33 425 828,9 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 31 073 683,2 millió forintban,
c) hiányát 2 352 145,7 millió forintban
állapítja meg.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az  Országgyűlés a  hazai működési 
költségvetés 2023. évi
a) kiadási főösszegét 27 017 355,0 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 27 017 355,0 millió forintban,
c) egyenlegét 0,0 millió forintban
állapítja meg.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az  Országgyűlés a  hazai felhalmozási 
költségvetés 2023. évi
a) kiadási főösszegét 3 000 539,7 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 1 999 269,0 millió forintban,
c) hiányát 1 001 270,7 millió forintban
állapítja meg.

 (4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az  Országgyűlés az  európai uniós 
fejlesztési költségvetés 2023. évi
a) kiadási főösszegét 3 407 934,2 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 2 057 059,2 millió forintban,
c) hiányát 1 350 875,0 millió forintban
állapítja meg.

2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek 
szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) Az  államháztartásért felelős miniszter április 30-ig és október 31-ig előrejelzést készít a  bruttó hazai össztermék 
2023.  évi várható  éves reálnövekedésről. Amennyiben ezen előrejelzett reálnövekedés nagyobb mint 4,1%, akkor 
előrejelzést készít a  tervezettnél magasabb reálnövekedés miatt keletkező eredményszemléletű  éves adó- és 
adójellegű bevételi többletről, s ezzel egyidejűleg e  többlettel azonos összegben – levonva abból a  fizetendő 
nyugdíjprémium tervezetten felüli összegét – csökkenti a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi 
CXCIV.  törvény (a  továbbiakban: Gst.) 1.  § c)  pontja szerinti kormányzati szektor egyenleg 2023.  évre vonatkozó 
kormányzati célértékét.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el.
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2. Az államadósság értéke

3. § (1) A  Gst. 4.  § (1)  bekezdése alapján, a  Gst. 2.  §-a szerint számított államadósság-mutató 2023. december 31-ére 
tervezett mértéke 73,8%.

 (2) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy az  államadósság-mutató (1)  bekezdés szerinti mértéke a  2022.  év utolsó 
napján várható 76,1%-hoz képest az  Alaptörvény 36.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott államadósság-mutató 
csökkenése követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET 
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoporton
a) a  költségvetési szerveknél és a  nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, 

család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján 
ellátó bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személynél foglalkoztatottak bérkompenzációjára 
2023. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,

b) az álláshely-gazdálkodásból eredő többlet kifizetésekre,
c) a  központi költségvetési szerveknél a  feladatok változásával, a  szervezetek, szervezetrendszerek 

korszerűsítésével, a  feladatellátás észszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-
megtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire,

d) a  jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a  költségvetési szerveknél, a  helyi 
önkormányzatoknál, a  nem állami, nem helyi önkormányzati szociális, kulturális, köznevelési, szakképző, 
felsőoktatási és egészségügyi intézményt fenntartóknál, valamint a  megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatóknál felmerülő kifizetésekre, valamint

e) az  új bölcsődei férőhelyek után a  2.  melléklet 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen 
biztosítandó támogatás kifizetésére.

 (2) A  költségvetési szerveknél és a  nevelési-oktatási, szakképző, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, 
család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, vagy sporttevékenységet önmaga, vagy intézménye útján ellátó 
bevett egyháznál, illetve belső egyházi jogi személyénél foglalkoztatott természetes személy és annak e  körben 
foglalkoztatott házas-, vagy élettársa a  2023.  évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához 
a  saját és házas-, vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik – a  kompenzáció összegének megállapítása 
érdekében – a  családi kedvezményre való jogosultságáról, az  annak igénylése során figyelembe vehető 
kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a  jogviszonya keletkezésének 
időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

 (3) Központi tartalék szolgál a  XV. Pénzügyminisztérium  fejezet, 26.  cím, 2.  alcím, 1. Beruházás Előkészítési Alap 
jogcímcsoporton a  központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési 
folyamata fedezetének biztosítására. A  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásának szabályait a  Kormány 
rendeletben állapítja meg.

 (4) A  XV. Pénzügyminisztérium  fejezet, 26.  cím, 2.  alcím, 4. Járványügyi kiadások jogcímcsoport előirányzatáról 
a  Kormány, vagy a  Kormány járványügyi szervének döntése alapján az  államháztartásért felelős miniszter 
átcsoportosíthat.

 (5) Központi tartalék szolgál az L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Rezsivédelmi Alap központi kiadása címen a világpiaci 
energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése és a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében szükséges 
kiadások fedezetére. Az előirányzat felhasználásáról egyedi határozattal a Kormány dönt.
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4. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
a) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2023. évben 100,0 millió forint,
b) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2023. évben 25,0 millió forint,
c) 36.  § (4)  bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2023.  évi összesített bruttó 

forgalmi értéke 20 000,0 millió forint,
d) 39. § (1) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2023. évben 5000,0 millió forint
lehet.

 (2) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
a) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2023. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 

25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,
b) 13.  § (1)  bekezdésében meghatározott értékhatár a  2023.  évben 25,0 millió  forint egyedi bruttó forgalmi 

érték.

6. § (1) Az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 19.  § (3)  bekezdése szerinti kijelölt 
tulajdonosi joggyakorló az  általa e  minőségében a  2023.  év során beszedett bevételeket előirányzat-módosítás 
nélkül is elszámolhatja, és ennek érdekében új bevételi előirányzatot is létrehozhat. Erről a fejezetet irányító szervet 
és az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell.

 (2) A  fejezetet irányító szerv az  (1)  bekezdés szerinti tulajdonosi joggyakorlói minőségben végrehajtandó, valamint 
az  Áht. 19.  § (3)  bekezdése szerint az  irányítása alá tartozó  fejezetbe sorolt tulajdonosi kiadások teljesítése 
érdekében – a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kivételével – az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével új központi kezelésű kiadási előirányzatot hozhat létre, és a  fejezeten belül 
előirányzat átcsoportosítást hajthat végre.

 (3) Az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások  fejezet kiadási előirányzatai között – a  keletkező megtakarítások terhére, vagy közfeladatok 
változása miatt  – az  államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett átcsoportosíthat. 
Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási előirányzatokat érintően egyedileg és együttesen sem haladhatja meg 
a 2000,0 millió forintot és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet 
az  előirányzattól, vagy amelynek összegét a  fejezetet irányító szerv vezetője az  év során az  Áht.-ban biztosított 
felhatalmazás alapján megnövelte.

7. § (1) A  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások  fejezet bevételi előirányzatainak a  tervezettet 
meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén e  költségvetési  fejezet kiadási előirányzata az  állami vagyon 
felügyeletéért felelős miniszter kezdeményezése alapján különösen indokolt esetben, az  államháztartásért 
felelős miniszter jóváhagyásával – legfeljebb a  pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével – túlléphető, 
ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

 (2) A  XLIV. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások  fejezet bevételi előirányzatainak a  tervezettet 
meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén e  költségvetési  fejezet kiadási előirányzata az  agrárpolitikáért 
felelős miniszter kezdeményezése alapján különösen indokolt esetben, az  államháztartásért felelős 
miniszter jóváhagyásával – legfeljebb a  pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével – túlléphető, 
ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

 (3) A  Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított 
nem elhelyezési, vagy nem rekreációs célú, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből 
származó –  a  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások  fejezetben elszámolandó – bevételek 
államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege, a  2023.  évben a  központi költségvetési szerv 
költségvetését tartalmazó költségvetési  fejezet által finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére 
használható fel. Az államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében – legfeljebb a 2023. évben pénzforgalmilag 
teljesült értékesítési bevételek mértékéig – új kiadási előirányzat létrehozatalát és meglévő kiadási előirányzat 
növelését engedélyezheti e költségvetési fejezetben a fejezetet irányító szerv vezetőjének kezdeményezése alapján.

 (4) A Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított elhelyezési, 
vagy rekreációs célú, értékesítésre kijelölt, állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 
államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege, a  2023.  évben az  ilyen célú ingatlanok körét, vagy 
értékét növelő, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó felhalmozási 
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kiadások teljesítésére használható fel. Az  államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében – legfeljebb 
a  2023.  évben pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig – új kiadási előirányzat létrehozatalát 
és meglévő kiadási előirányzat növelését engedélyezheti e  költségvetési  fejezetben a  fejezetet irányító szerv 
vezetőjének kezdeményezése alapján.

 (5) A  Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, a  honvédelemért felelős miniszter döntése alapján 
honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséből 
származó, a  2023.  évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a  XIII. Honvédelmi Minisztérium  fejezet, 2.  Magyar 
Honvédség  cím bevételeként kell elszámolni. E  bevétel a  2023.  évben a  Magyar Honvédség technikai 
modernizációjára, a  technikai eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre, 
az  értékesítési eljárások során felmerült költségek, valamint a  honvédelmi szervezeteknél keletkezett 
hulladékok kezelése és ártalmatlanítása kiadásainak fedezetére használható fel. E  bevétel együttes összege 
3000,0  millió  forintot meg nem haladó részének felhasználásáról a  honvédelemért felelős miniszter dönt, 
a bevétel együttes összege 3000,0 millió forint feletti részének felhasználását az államháztartásért felelős miniszter 
engedélyezheti a honvédelemért felelős miniszter javaslata alapján.

8. § (1) A  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások  fejezet, 7. Fejezeti tartalék  címén szereplő kiadási 
előirányzat kizárólag az  e  költségvetési  fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő 
növelésére használható fel. A  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások  fejezet, 7.  Fejezeti 
tartalék  cím kiadási előirányzatának felhasználásáról az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és 
az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

 (2) A  XLIV. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások  fejezet, 2.  cím, 5. Fejezeti tartalék  alcímén 
szereplő kiadási előirányzat kizárólag az  e  költségvetési  fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás 
útján történő növelésére használható fel. A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 
2.  cím, 5. Fejezeti tartalék  alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az  agrárpolitikáért felelős miniszter és 
az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

 (3) A  XLV. Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások  fejezet, 5. Beruházási tartalék  cím kiadási előirányzatának 
felhasználásáról a  XLV. Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások  fejezetet irányító szerv vezetője és 
az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

9. § (1) A korábbi években teljesített tulajdonosi ügyletek költségvetési kiadásainak a 2023. évben történő visszatérülését 
bevételként, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport, 
2. Vegyes bevételek jogcímen kell elszámolni.

 (2) A  frekvenciahasználati jogosultság értékesítéséből származó bevételt a  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások  fejezet, 6. A  frekvenciahasznosítással kapcsolatos bevételek címen belül önálló alcímen kell 
elszámolni.

 (3) Az  államot megillető koncessziós díjbevételt a  koncessziós jogviszony során az  állam nevében eljáró miniszter 
irányítása alá tartozó fejezetben az Áht. 19. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi bevételként kell elszámolni.

5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei

10. § (1) A  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 272,0 millió  forintot köteles a  2023.  évben befizetni 
a  bevételeiből a  központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az  első három negyedév vonatkozásában 
a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

 (2) A Technológiai és Ipari Minisztérium igazgatása a 2023. évben
a) a bevételeiből 20 000,0 millió forintot, továbbá
b) a közhatalmi bevételei 20 000,0 millió forintot meghaladó részének 30%-át
köteles befizetni a központi költségvetés részére.

 (3) A  befizetés határideje a  (2)  bekezdés a)  alpontja szerinti összeg tekintetében az  első három negyedév 
vonatkozásában a  negyedévet követő hónap 20. napja, a  negyedik negyedévben december 10-e. A  (2)  bekezdés 
b) alpontja szerinti összeg tekintetében a befizetési kötelezettség annak beálltát követően folyamatos, de legkésőbb 
2023. december 31.
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 (4) Az  Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió  forintot köteles a  2023.  évben befizetni a  bevételeiből 
– az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint – a központi költségvetés részére, 
amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik 
negyedévben december 10-e.

 (5) A  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2495,6 millió  forintot köteles fizetni a  bevételeiből 
a 2023. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, 
illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

 (6) A  fővárosi és a  megyei kormányhivatalok 837,4 millió  forintot kötelesek befizetni a  bevételeikből a  2023.  évben 
a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 
1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

 (7) A  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 204,6 millió  forintot köteles fizetni a  bevételeiből a  2023.  évben a  központi 
költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve  további 
1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

 (8) A  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az  irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 
betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati 
szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat –  a  2023.  évi 
költségvetésbe már beépült megtakarítások kivételével – kötelesek befizetni a  Magyar Államkincstár „A zárolt 
álláshelyekhez kapcsolódó megtakarítások befizetései” megnevezésű, 10032000-01034286-00000000 számú 
számlájára, a központi költségvetés javára.

 (9) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  költségvetés 2023.  évi hiánycéljának elérése érdekében meghatározza 
a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó és általa kijelölt, központi költségvetésből finanszírozott 
szervezeteknél végrehajtandó létszámleépítésekből eredő megtakarítás érvényesítésének módját.

 (10) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek 35 000,0 millió forintot kötelesek 
befizetni a központi költségvetés javára. A befizetés részletszabályait a Kormány rendeletben határozza meg.

6. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések

11. § (1) A  LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap  fejezet, 6. Start-munkaprogram  címen rendelkezésre álló előirányzat 
biztosít fedezetet a  2022.  évben, illetve azt megelőző  években az  e  címen keletkezett, 2023.  évre áthúzódó 
kötelezettségvállalásokra is.

 (2) Az  Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra a  feladatot 
ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 
1. Kutatási Alaprész cím terhére a 2023. évben 1950,0 millió forint támogatást kell biztosítani.

 (3) A  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a  2023.  évben a  központi költségvetés javára összesen 
56 643,6  millió  forintot ad át a  kutatás-fejlesztési tevékenység Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapon 
kívüli finanszírozásához. A  befizetési kötelezettséget negyedévente, a  negyedév első hónapjában, az  éves 
előirányzat 25%-ával kell teljesíteni.

 (4) Az  MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2023.  évi befizetési kötelezettsége a  Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 
28 422,3  millió  forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni a  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 
fizetési számlájára.

7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

12. § (1) A  LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap  fejezetnél a  2.  cím, 1. Nyugellátások  alcímen belül az  adott előirányzat terhére 
különös méltánylást érdemlő körülmények esetén, méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 
300,0 millió  forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 900,0 millió  forint, egyszeri segélyre 600,0 millió  forint 
használható fel.

 (2) A  nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a  Nyugdíjbiztosítási Alap (a  továbbiakban: Ny. Alap) kezelőjének javaslatára 
az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.



5100 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 127. szám 

8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

13. § (1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetben kizárólag
a) a  2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím, a  10. Gyógyszertámogatás  alcím és a  11. Gyógyászati 

segédeszköz támogatás alcím között és
b) a  2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímcsoportról 

az alcím 1–10. és 14. jogcímcsoportjára
csoportosíthat át.

 (2) A  Kormány a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím 1–10. és 
14.  jogcímcsoportjai, 10. Gyógyszertámogatás  alcím 1. jogcímcsoportja, valamint 11. Gyógyászati segédeszköz 
támogatás alcím előirányzatait megemelheti.

 (3) A Kormány a 16. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget módosíthatja az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
átcsoportosítással és a (2) bekezdés szerinti előirányzat-emeléssel.

14. § (1) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcímen belül az  1–10. és 
14.  jogcímcsoportok között, valamint a  11. Gyógyászati segédeszköz támogatás  alcímen belül a  jogcímcsoportok 
között az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
átcsoportosíthat.

 (2) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 14. Természetbeni ellátások céltartaléka  alcím előirányzatból 
a 2. cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás, a 10. Gyógyszertámogatás, a 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás alcímek 
jogcímcsoportjaira és a  13.  alcím, 2. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímcsoportjára 
az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

 (3) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 1.  cím, 8.  alcím, 1. Szerződések 
szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcímcsoport, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást 
biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 
jogcímcsoport előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 
10. alcím, 2. Gyógyszertámogatási céltartalék jogcímcsoportról a 2. cím, 10. alcím, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai 
jogcímcsoportra átcsoportosíthat.

 (4) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
a  LXXII.  Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 10.  alcím, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímcsoport 
előirányzatát  év közben megemelheti a  LXXII. Egészségbiztosítási  fejezet, 1.  cím, 8.  alcím, 1. Szerződések 
szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcímcsoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító 
gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 
jogcímcsoport bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

 (5) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
a  LXXII.  Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím, 14. Nagyértékű 
gyógyszerfinanszírozás jogcímcsoport előirányzatát  év közben megemelheti a  LXXII. Egészségbiztosítási 
Alap  fejezet, 1.  cím, 8.  alcím, 3. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói 
befizetések jogcímcsoport bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

 (6) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 11. Gyógyászati segédeszköz támogatás alcím, 2. Egyéb gyógyászati 
segédeszköz támogatás és kölcsönzés támogatása jogcímcsoport és a 3. Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz 
támogatás jogcímcsoport előirányzatát  év közben megemelheti a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 
1.  cím, 8.  alcím, 4. Szerződések szerinti és egyéb gyógyászati segédeszköz forgalmazással kapcsolatos bevételek 
jogcímcsoport bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

15. §  A LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai  címen belül az  időarányoshoz 
viszonyított  évközi előirányzat-túllépést a  7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím, a  10. Gyógyszertámogatás  alcím, 
a  11. Gyógyászati segédeszköz támogatás  alcím, továbbá a  13.  alcím, 2. Külföldön tervezett egészségügyi 
ellátások megtérítése jogcímcsoport esetében az  államháztartásért felelős miniszter a  kiadások alakulásának 
figyelembevételével engedélyezheti.
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16. § (1) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím tartalmazza 
az  Egészségbiztosítási Alapból (a  továbbiakban: E.  Alap) finanszírozott térítésmentesen, vagy részleges térítés 
ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben 
meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

 (2) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás  alcím 10. Összevont szakellátás 
jogcímcsoportja 3000,0 millió  forintot tartalmaz az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és 
végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható  éves teljesítményének finanszírozására. 
A  befogadásoktól eltérő, a  jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását a  tényleges 
kiadások függvényében az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével engedélyezheti.

 (3) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 10.  alcím, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímcsoport 
előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

 (4) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 7.  alcím, 10. Összevont szakellátás jogcímcsoport előirányzata 
tartalmazza a 2000,0 millió forint működési költségelőlegre fordítható összeget.

 (5) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 11.  alcím, 2. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és 
kölcsönzés támogatása jogcímcsoport előirányzata tartalmazza a  2100,0 millió  forint finanszírozási előlegre 
fordítható összeget.

 (6) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2.  cím, 15.  alcím, 5. Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja 
jogcímcsoport előirányzata gyógyszertárak juttatására 4100,0 millió  forintot, gyógyszertárak szolgáltatási díjára 
4700,0 millió forintot tartalmaz.

17. §  A LXXII. Egészségbiztosítási Alap  fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai  címen belül az  adott előirányzat 
terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási 
díj megállapítására együttesen 250,0 millió  forint, rokkantsági, rehabilitációs ellátás megállapítására 
170,0  millió  forint, gyógyító-megelőző ellátásra 3911,3 millió  forint, gyógyszertámogatásra 21 000,0 millió  forint, 
gyógyászati segédeszköz támogatásra 2700,0 millió forint használható fel.

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

18. §  Az 1.  mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a  4.  mellékletben meghatározott esetekben 
a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

19. § (1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot
a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és
b) az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím
előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

 (2) Az  Országgyűlés magának tartja fenn a  jogot az  I. Országgyűlés  fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda  cím 
előirányzatainak egyoldalú csökkentésére.

 (3) A választások lebonyolításában részt vevő egyéb szervek részére a választási feladatok ellátásához szükséges, adott 
költségvetési  évben érvényesülő előirányzat-átcsoportosításra az  I. Országgyűlés  fejezet, 24. Nemzeti Választási 
Iroda cím terhére a Nemzeti Választási Iroda elnöke jogosult.

 (4) Az  Országgyűlés – az Áht. 30.  § (3)  bekezdése és 40.  § (4)  bekezdése szerinti esetek, valamint a  fejezetet irányító 
szervek vezetőinek a  költségvetési  fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása 
kivételével – magának tartja fenn a jogot
a) az  I. Országgyűlés  fejezet, a  II. Köztársasági Elnökség  fejezet, a  III. Alkotmánybíróság  fejezet, a  IV.  Alapvető 

Jogok Biztosának Hivatala  fejezet, az  V. Állami Számvevőszék  fejezet, a  VI. Bíróságok  fejezet, 
a  VIII.  Ügyészség  fejezet, a  XXX. Gazdasági Versenyhivatal  fejezet, a  XXXIII. Magyar Tudományos 
Akadémia  fejezet, a  XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia  fejezet és a  XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási 
Hálózat fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,

b) a  XI. Miniszterelnökség  fejezet, 30.  cím, 1.  alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
jogcímcsoport előirányzatai

csökkentésére.
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11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőjének 
különleges jogosítványai

20. § (1) Az  önkormányzati és az  állami feladatellátásban  év közben bekövetkező változásokkal összefüggő, a  Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetek között előirányzat-átcsoportosításra
a) a  központi alrendszerbe tartozó szervek és a  helyi önkormányzatok közötti feladat- és intézményátadás-

átvétel esetén a Kormány jogosult,
b) a  helyi önkormányzatok és a  helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók – így különösen az  egyházi 

jogi személy, a  civil szervezet, az  alapítvány, a  közalapítvány, a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány, a nemzetiségi önkormányzat, a gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként 
végző, a  személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá 
tartozó egyéni vállalkozó – közötti, a 2. melléklet és a 3. melléklet 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak 
támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím és 2.3.2. Települési önkormányzatok 
kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím szerint támogatott feladat átadás-átvétele esetén 
–  ideértve a  költségvetési  évet megelőző  évben történt átadások, átvételek tárgyévi rendezését is – 
az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

 (2) A  Kormány a  kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása érdekében 
egyedi határozatban dönt a  XIV. Belügyminisztérium  fejezet és a  IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  fejezet 
közötti átcsoportosításról.

21. § (1) Az  államháztartásért felelős miniszter a  4.  § (1)  bekezdése szerinti előirányzatból más  fejezetre,  címre,  alcímre, 
jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra – felmérés alapján – átcsoportosíthat.

 (2) Az  államháztartásért felelős miniszter a  XV. Pénzügyminisztérium  fejezet, 2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal  cím, 
1.  Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatát legfeljebb 
3750,0 millió forinttal, a 9. Egyéb működési kiadások kiemelt előirányzatát a mindenkori szociális hozzájárulási adó 
kulcsának megfelelően, de legfeljebb 487,5 millió  forinttal negyedévente megemelheti, ha az általa a negyedévet 
megelőzően – az első negyedév tekintetében január hónapban – meghatározott adónemek vonatkozásában 
teljesülnek az  általa ezzel egy időben meghatározott negyedéves bevételi tervek, valamint az  adóstratégiai célok 
megvalósításához szükséges, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által teljesítendő adott negyedévi feladatok. A negyedik 
negyedévben ezen előirányzatok akkor is megemelhetőek, ha a  december 20-áig befolyt bevételek alapján 
megállapítható, hogy várhatóan teljesülni fog a negyedik negyedéves bevételi terv.

 (3) A kincstár a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetése céljából az eredeti előirányzaton felüli, a pénzügyi tranzakciós 
illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (4) bekezdés alapján keletkezett többletbevételeivel az államháztartásért 
felelős miniszter engedélye nélkül, saját hatáskörben megnövelheti a bevételi és kiadási előirányzatait.

22. § (1) A Köztársasági Elnöki Hivatal hivatalvezetője
a) a  II. Köztársasági Elnökség  fejezet, 2.  cím, 2.  alcím, 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére 

átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,
b) a  II. Köztársasági Elnökség  fejezet, 2.  cím, 2.  alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím 

terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,
c) a  II. Köztársasági Elnökség  fejezet, 2.  cím, 2.  alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím 

terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal 
kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges,

d) a  II. Köztársasági Elnökség  fejezet, 2.  cím, 2.  alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím 
terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal kapcsolatos 
feladatok ellátása érdekében szükséges.

 (2) Az  (1)  bekezdés c)–d)  pontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre 
a  XVIII.  Külgazdasági és Külügyminisztérium  fejezetet, valamint a  XIII. Honvédelmi Minisztérium  fejezetet irányító 
szerv vezetője jogosult.

 (3) Az  Országos Bírósági Hivatal elnöke a  VI. Bíróságok  fejezet, 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok  cím terhére 
átcsoportosíthat a VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok és 2. Kúria cím javára.

 (4) A  Gazdasági Versenyhivatal elnöke a  XXX. Gazdasági Versenyhivatal  fejezet, 2.  cím, 1. OECD ROK  alcím terhére 
átcsoportosíthat a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 1. Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím javára.
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23. § (1) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 3. Nemzetpolitikai 
tevékenységek és határon túli magyarok támogatása alcím terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 
1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára.

 (2) A  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda  fejezetet irányító szerv vezetője a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda  fejezet, 
20. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 
javára átcsoportosíthat, ha az  a  kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 
szükséges. Az  átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a  XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

 (3) A  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda  fejezetet irányító szerv vezetője a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda  fejezet, 
20.  cím, 1.  alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport, a  20.  cím, 1.  alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és 
konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport, a  20.  cím, 1.  alcím, 12. Közösségépítő kezdeményezések 
támogatása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda  fejezet, 1. Miniszterelnöki 
Kabinetiroda cím javára.

 (4) Az  I. Országgyűlés  fejezet 26.  cím, 1. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága  alcím kiadási előirányzata 
biztosítja a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 35. § (4) bekezdésében meghatározott célok 
teljesítését.

24. §  A XII. Agrárminisztérium  fejezet, 20.  cím, 3.  alcím, 1. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport kiadási 
előirányzatáról kell teljesíteni a  folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások 
korábbi években vállalt és a 2023. évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit.

25. § (1) A  rendészetért felelős miniszter a  XIV. Belügyminisztérium  fejezet, 20.  cím, 11. A  hivatásos életpályával, valamint 
a  hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások  alcím terhére a  költségvetési szervek részére a  hivatásos 
állomány tagjainak jogszabályon alapuló személyi juttatásainak kifizetése érdekében előirányzat-átcsoportosítást 
hajthat végre. Az  előirányzat-átcsoportosítás az  adott költségvetési szerv személyi juttatásai költségvetési 
előirányzatának megnövelésére az  Áht. 33.  § (4a)  bekezdése alapján meghatározott mértéken felül irányulhat 
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével.

 (2) A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása  alcím terhére a  fejezeten belül és más  fejezetek javára 
előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, amely átcsoportosítás alapján a  személyi juttatások költségvetési 
előirányzata az Áht. 33. § (4a) bekezdése alapján meghatározott mértéken felül megnövelhető az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével. A más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre 
annak a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.

26. § (1) A szakképzésért felelős miniszter a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 20. cím, 14. Állami szakképző 
intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása  alcím terhére 
átcsoportosíthat a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 6. Szakképzési Centrumok cím javára.

 (2) Az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Energia- 
és klímapolitikai modernizációs rendszer jogcímcsoport eredeti előirányzata terhére, annak 70%-áig vállalhat 
kötelezettséget 2023. augusztus 31-ig.

 (3) Az  eredeti előirányzat terhére az  év folyamán vállalt kötelezettségek összege ezt követően nem haladhatja  meg 
az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012.  évi CCXVII.  törvény (a  továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott 
légiközlekedési kibocsátási egységek 2023.  évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának és 
az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek 2023. évi értékesítéséből 
pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának összegét.

 (4) Ha a  XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium  fejezet, 21.  cím, 3.  alcím, 1. jogcímcsoporton belül a  2. Ipari 
tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímen és 
a  3.  Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímen 2023. augusztus 31-ig 
nem teljesül az  eredeti bevételi előirányzat együttesen számított 70%-a, abban az  esetben annak pénzforgalmi 
teljesüléséig a  XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium  fejezet, 20.  cím, 35.  alcím, 4. Energia- és klímapolitikai 
modernizációs rendszer jogcímcsoport terhére  további kötelezettség nem vállalható. Ezt követően a  (3) bekezdés 
szerinti módszertan alkalmazandó.
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 (5) A  XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium  fejezet, 20.  cím, 35.  alcím, 4. Energia- és klímapolitikai modernizációs 
rendszer jogcímcsoport előirányzatát az  energiapolitikáért felelős miniszter az  Ügkr. tv. által létrehozott 
légiközlekedési kibocsátási egységek 2023.  évi értékesítéséből az  e  törvényben megtervezetten felül 
pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2023. évi 
értékesítéséből az e törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával növelheti meg.

 (6) A  XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium  fejezet, 20.  cím, 35.  alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának 
feladatai jogcímcsoport előirányzatát az  energiapolitikáért felelős miniszter az  ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007.  évi LX.  törvény 
(a  továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült bevétel 
100%-ával, az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó ESD-egységek és ESR-egységek értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült 
bevétel 100%-ával, továbbá az  üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a  96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 10d. cikke szerinti bevétel 100%-ával növelheti meg.

 (7) Az  energiapolitikáért felelős miniszter az  Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából és az  Ügkr.  tv. 
hatálya alá tartozó ESD-egységek és ESR-egységek értékesítéséből befolyó bevételek elszámolására 
a XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 1. A TIM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímeket hozhat létre.

 (8) A  fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a  (2) bekezdésben meghatározott – az Ügkr.  tv. 
hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2023.  évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött 
mértékű – kiadási előirányzat terhére kell teljesíteni.

27. § (1) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport 
tartalmazza a  turizmusfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. 
Amennyiben e hozzájárulás 2023. évben várható pénzforgalmilag teljesülő bevétele – az 1–8. havi teljesítési adatok 
alapján – meghaladja a  XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai  fejezet, 2.  cím, 7. Turizmusfejlesztési 
hozzájárulás  alcím eredeti költségvetési bevételi előirányzatát, akkor a  2023.  évben várhatóan pénzforgalmilag 
teljesülő bevétel és az  eredeti bevételi előirányzat különbségének megfelelő összeggel a  Kormány határozatával 
engedélyezheti a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 
jogcímcsoport kiadási előirányzatának növelését.

 (2) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerinti hozzájárulás 2023. december 20-ig pénzforgalmilag teljesült bevétel 
mértéke meghaladja a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda  fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok  cím, 
1.  Célelőirányzatok  alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport kiadási előirányzatán 
az  (1)  bekezdés szerinti jogcímen rendelkezésre bocsátott összeget, az  államháztartásért felelős miniszter 
legkésőbb 2023. december 23-ig megnövelheti a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda  fejezet, 20.  cím, 1.  alcím, 
11.  Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport kiadási előirányzatát a  pénzforgalmilag teljesült bevétel és 
az XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás alcím eredeti 
költségvetési bevételi előirányzatának az  (1) bekezdés szerinti jogcímen rendelkezésre bocsátott összeggel növelt 
mértéke különbségének megfelelő összeggel.

28. § (1) A  honvédelemért felelős miniszter a  védelmi tevékenység, a  NATO felé vállalt haderőfejlesztési célkitűzések 
és az  előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a  XIII. Honvédelmi Minisztérium  fejezet 
1–8. címe, alcímei között – ideértve címen, alcímen belül a kiemelt előirányzatokat is – átcsoportosíthat, amelyhez 
nincs szükség az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésére.

 (2) A  honvédelemért felelős miniszter az  LI. Honvédelmi Alap  fejezet kiadási előirányzatai terhére átcsoportosíthat 
a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 1–8. címe javára az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása 
mellett.

 (3) A  XIII. Honvédelmi Minisztérium  fejezet 1–8.  cím kötelezettségvállalásaira vonatkozó, az  Áht. 36.  § (1), (2),  
és (4)–(4c)  bekezdése szerinti előírásokat a  XIII. Honvédelmi Minisztérium  fejezet 1–8.  címen és az  LI. Honvédelmi 
Alap fejezetben szereplő kiadási előirányzatok együttes összegének figyelembevételével kell alkalmazni.

29. § (1) A  XIII. Honvédelmi Minisztérium, 21. Sport feladatokhoz kapcsolódó  fejezeti kezelésű előirányzatok  címhez, 
tartozó alcímek költségvetési kiadási előirányzatai – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – tartalmazzák a sportról 
szóló 2004. évi I.  törvény (a  továbbiakban: Sport tv.) 56. § (2) bekezdése szerinti bevételek mértékének megfelelő 
támogatást.
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 (2) A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 21. cím, 2. A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása alcím 
költségvetési kiadási előirányzata tartalmazza a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának ötven százalékából, 
a  távszerencsejáték játékadójából, valamint a  sportfogadások játékadójából származó bevétel mértékének 
megfelelő támogatást. Amennyiben e három játékadó 2023. évben pénzforgalmilag teljesült bevétele együttesen 
meghaladja a  XIII. Honvédelmi Minisztérium  fejezet, 21.  cím, 2. A  Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak 
támogatása  alcím eredeti költségvetési kiadási előirányzatát, akkor az  eredeti kiadási előirányzat és a  teljesült 
bevétel különbségének biztosítására a  Kormány határozatával a  Sport tv. 56.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
célra új kiadási előirányzatot hozhat létre a  XIII. Honvédelmi Minisztérium  fejezetben, vagy engedélyezheti 
a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 21. cím, 2. A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása alcím 
előirányzat kiadási előirányzatának növelését.

 (3) Az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005.  évi XCV.  törvény 25/B.  §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj és fenntartási díj 
(a  továbbiakban e  § alkalmazásában: díj) 67,14%-át a  XIV. Belügyminisztérium  fejezet, 20.  cím, 33.  alcím, 
2. Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása jogcímcsoport javára kell bevételként elszámolni 
azzal, hogy ha a díj miniszteri rendelet alapján több szerv között oszlik meg, ezen elszámolási kötelezettséget csak 
a gyógyszerészeti államigazgatási szervet megillető díjrész tekintetében kell alkalmazni.

 (4) A  XIV. Belügyminisztérium  fejezetet irányító szerv vezetője az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
a  XIV. Belügyminisztérium  fejezet, 3.  cím, 1. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás 
intézményei  alcím, valamint a  20.  cím, 32.  alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 
jogcímcsoport között – a  közfeladatok változására tekintettel – a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 63. §, 65/A. §, 65/C. §, 65/E. § és 65/F. § szerinti szolgáltatások 
biztosítása érdekében átcsoportosíthat.

12. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szabályok

30. § (1) Az  Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus kereteiből 
finanszírozott programokra, az  5.  mellékletben meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt 
kötelezettségvállalási keret és az  ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes összegéig vállalható 
a 2014–2021-es időszak tekintetében tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (2) A  Svájci–Magyar Együttműködési Program II. által támogatott programokra, a  6.  mellékletben meghatározott 
és kötelezettségvállalással még nem terhelt kötelezettség-vállalási keret és az  ahhoz kapcsolódó központi 
költségvetési forrás együttes összegéig vállalható a 2020–2024-es időszak tekintetében tárgyévi és éven túli fizetési 
kötelezettség.

 (3) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével az  (1)–(2) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven 
túli fizetési kötelezettség.

31. § (1) Az  Európai Bizottság által létrehozott Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz esetében a  6.  mellékletben 
meghatározott indikatív kötelezettségvállalási keret és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes 
összegének 50%-áig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (2) A  program Európai Bizottság általi elfogadását követően az  abban meghatározott kötelezettségvállalási keret és 
a kapcsolódó központi költségvetési forrás, együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (3) A  Brexit Alkalmazkodási Tartalék esetében a  6.  mellékletben meghatározott indikatív kötelezettségvállalási keret 
kötelezettségvállalással még nem terhelt összegének és kapcsolódó központi költségvetési forrásának erejéig 
vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (4) A  fejezetet irányító szerv saját hatáskörben az  általa irányított  fejezetbe sorolt (1) és (3)  bekezdésben nevesített 
előirányzatok terhére, fejezetek közötti átcsoportosítást hajthat végre.

 (5) A  támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az  (1) és (3)  bekezdés szerinti pénzügyi alapok  
(1)–(3)  bekezdésben meghatározott mértékein túl, az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható 
tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

32. §  A  fejezetet irányító szerv saját hatáskörben az  általa irányított  fejezetbe sorolt uniós támogatások előirányzatai 
között előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.
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33. § (1) Az  Európai Bizottság által a  2014–2020-as programozási időszakban kohéziós alapokból, illetve a  leginkább 
rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból finanszírozott programok esetén 
az  5.  mellékletben meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt kötelezettségvállalási keret és 
az  ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes összegéig vállalható tárgyévi és  éven túli fizetési 
kötelezettség.

 (2) Az  Európai Bizottság által a  2014–2020-as programozási időszakra létrehozott Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap által finanszírozott projektek 
esetén az 5. mellékletben meghatározott – 2021–2022-es átmeneti évek, valamint a Next Generation EU forrásaival 
növelt  – kötelezettségvállalással még nem terhelt kötelezettségvállalási keretek és a  kapcsolódó központi 
költségvetési források együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (3) Az  Európai Bizottság által a  2014–2020-as programozási időszakra létrehozott Belső Biztonsági Alap és 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott projektek esetén az 5. mellékletben meghatározott 
és kötelezettségvállalással még nem terhelt kötelezettségvállalási keret és a  kapcsolódó központi költségvetési 
forrás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (4) Az  európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében  
az  (1)–(2)  bekezdésben meghatározott mértéken túl a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint, míg 
a  (3)  bekezdésben meghatározott mértéken túl, az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható 
tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

34. § (1) Az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a  továbbiakban: MFB Zrt.) által a  Gazdaságfejlesztési Operatív Program 
„Pénzügyi eszközök” prioritási tengelyében, illetve a  Közép-magyarországi Operatív Program „A tudásalapú 
gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése” prioritási tengelyében vállalt készfizető kezesség, illetve 
garancia érvényesítéséből a  társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-ára az  állam térítési kötelezettséget 
vállal.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti állami térítési kötelezettség érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a  XIX.  Uniós 
Fejlesztések fejezet, 2. cím, 7. alcím, 2. Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport előirányzat terhére kell teljesíteni.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti kezesség, illetve térítési kötelezettség érvényesítéséből származó, az  MFB Zrt. által 
behajtott követelés összege a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 4. Egyes korábban kihelyezett támogatások 
visszatérülése alcím előirányzatát illeti.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti állami térítési kötelezettség érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés 
összege a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 7. alcím, 2. Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport előirányzatát 
illeti meg.

35. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Garanciaalap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával 
összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalék a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 
38.  Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások  cím előirányzatán kizárólag jogszabályban 
meghatározott célokra használható fel.

 (2) A  XII. Agrárminisztérium  fejezet, 21.  cím, 2. Uniós programok kiegészítő támogatása  alcím előirányzata esetében 
a tárgyévet követő évre szóló központi költségvetési törvény kihirdetéséig a tárgyévi törvényi előirányzat 60%-áig 
vállalható éven túli fizetési kötelezettség.

 (3) A  XII. Agrárminisztérium  fejezetet irányító szerv az  általa irányított  fejezetbe sorolt Uniós programok kiegészítő 
támogatása előirányzat és az  Agrárminisztérium igazgatása előirányzat között a  támogatás végrehajtásához 
kapcsolódó költségek összegéig, saját hatáskörben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.

36. § (1) A  KAP Stratégiai Terv EMVA-ból finanszírozott programjai esetében a  6.  mellékletben meghatározott indikatív 
kötelezettségvállalási keret és az  ahhoz kapcsolódó nemzeti társfinanszírozás együttes összegének 50%-áig 
vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (2) A  program Európai Bizottság általi elfogadását követően az  abban meghatározott kötelezettségvállalási keret és 
a kapcsolódó nemzeti társfinanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (3) A KAP Stratégiai Terv részét képező, az EMVA támogatásokat kiegészítő nemzeti támogatások kötelezettségvállalási 
szintje 2023-ban nem haladhatja meg a 2023–2027-es program teljes időszakára tervezett összeg 20%-át.

 (4) A  támogatások maradéktalan felhasználása érdekében, az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott mértéken túl, 
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
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37. § (1) Az  Európai Bizottság által a  2021–2027-es programozási időszakra létrehozott európai strukturális és beruházási 
alapok programjai esetében a  6.  mellékletben meghatározott indikatív kötelezettségvállalási keret és az  ahhoz 
kapcsolódó központi költségvetési forrás együttes összegének 50%-áig vállalható tárgyévi és  éven túli fizetési 
kötelezettség.

 (2) Az Európai Bizottság által a 2021–2027-es programozási időszakra létrehozott Belügyi Alapok gyűjtőnév alá tartozó 
programjai esetén a  6.  mellékletben meghatározott indikatív kötelezettségvállalási keret és az  ahhoz kapcsolódó 
központi költségvetési forrás együttes összegének 50%-áig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (3) A programok Európai Bizottság általi elfogadását követően az azokban meghatározott kötelezettségvállalási keretek 
és a  kapcsolódó központi költségvetési források együttes összegéig vállalhatóak tárgyévi és  éven túli fizetési 
kötelezettségek.

 (4) A  támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott mértéken túl, 
az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, míg a  (3)  bekezdésben meghatározottakon túl a  Kormány 
rendeletében meghatározottak szerint vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

III. FEJEZET 
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

38. § (1) A  szociális hozzájárulási adó 2023-ban megfizetett összegének 71,63%-a az  Ny. Alapot, 28,37%-a az  E. Alapot 
illeti  meg. A  szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az  Ny. Alapot és az  E. Alapot megillető részt 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át a jogosult számlájára.

 (2) Amennyiben az  Ny. Alap pénzforgalmi egyenlege a  tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az  utolsó 
ellátás kifizetése után többletet mutat, a  kincstár intézkedik a  többlet összegének visszautalásáról, amely 
a  XLII.  A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai  fejezet, 35.  cím, 1.  alcím, 5. Kiadások támogatására 
pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.

 (3) Amennyiben az  E. Alap pénzforgalmi egyenlege a  tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az  utolsó 
ellátás kifizetése után többletet mutat, a  kincstár intézkedik a  többlet összegének visszautalásáról, amely 
a  XLII.  A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai  fejezet, 35.  cím, 2.  alcím, 9. Kiadások támogatására 
pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.

IV. FEJEZET 
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA

13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

39. § (1) Az  Országgyűlés a  helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a  Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi CLXXXIX.  törvény (a  továbbiakban: Mötv.) 117.  § (1)  bekezdésében 
meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a  2.  melléklet és a  3.  melléklet 2.1.7. Megyei 
önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi 
kiegészítő pótlék jogcím, 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím, 2.3.2. Települési 
önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím és 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális 
feladatainak bérjellegű támogatása jogcím szerint állapítja meg.

 (2) Az  Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a  helyi önkormányzatok által ellátandó 
3. melléklet szerinti feladatokra.

40. § (1) A  IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  fejezetben 2022.  évben  év közben létrehozott új  címek, illetve  alcímek 
2022. december 31-ei pozitív egyenlege esetén az  államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat e  címek 
és  alcímek 2023.  évi  címrendbe történő felvételéről és a  2022. december 31-én fennálló pozitív egyenlegnek 
megfelelő összeg biztosításáról.

 (2) A  helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az  államháztartásért felelős miniszter a  IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai  fejezetben – az 1.  mellékletben szereplő  címek, valamint a  2. és 3.  mellékletben szereplő, 
önkormányzatok által igényelhető jogcímek között és azokon belül – átcsoportosíthat.
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41. §  Az átalakult nemzetiségi önkormányzatot települési önkormányzatként a  2.  melléklet és a  3.  melléklet szerinti 
támogatások illetik meg.

14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

42. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg
a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését 

megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével  – 
kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre 
(a  továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott – a  bírságot kiszabó szervre tekintet 
nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a  behajtást, 
illetve a  végrehajtást a  települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva 
foganatosította,

d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott 
közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a, és

e) a  termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a  földterület fekvése szerinti települési 
önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a.

 (2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum 
megelőlegezésére nem köteles.

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

43. § (1) A 2. melléklet, a 3. melléklet 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati 
összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 
támogatása jogcím, 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím, 
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím és a 6.3. pont e) és k) alpontja 
szerinti támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

 (2) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 19.  § 
(1a)  bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a  települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit 
követően, az  őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott  éven belüli 
elszámolási kötelezettséggel. A  Szoctv. alapján nyújtott, a  3.  melléklet 6.3.  pont h)  alpontjában meghatározott 
ellátások esetében, ha
a) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a január hónapban 

járó előleg folyósítása – jogszabályban meghatározott módon – igénylés nélkül történik,
b) a  települési önkormányzat a  tárgyévet megelőző  év decemberében nem nyújtott be igénylést, első 

alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven 
belüli elszámolási kötelezettséggel.

 (3) A  helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogosulatlan 
igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a  2.  melléklet 1.1.2. Nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcím, 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím, 
1.2.2.  Az  óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím, 1.2.4. Nemzetiségi pótlék 
jogcím, 1.2.5. Az  óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú 
támogatása jogcím, 1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 
jogcím, 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék jogcím, 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, 
1.3.3.  Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, 1.3.4. A  települési önkormányzatok által biztosított egyes 
szociális szakosított ellátások, valamint a  gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 
jogcím, valamint az 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím szerinti 
támogatások együttes összegét kell figyelembe venni.

 (4) Az önkormányzattól a 2. melléklet 57. pontja szerinti szolidaritási hozzájárulás elvonása a települési önkormányzat 
számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás keretében történik. Ennek összegét a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet, 4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás címen kell elszámolni.
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 (5) Ha a  települési önkormányzatot az  (1)  bekezdés alapján a  nettó finanszírozás keretében megillető adott 
havi források a  (4)  bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a  kincstár az  Áht. 83.  § 
(3) bekezdése alapján havonta beszedési megbízást nyújt be a települési önkormányzattal szemben. Ha a települési 
önkormányzatnak 2023. december 15-én bármilyen elmaradása van a (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége 
tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára beszedési megbízást nyújt be.

V. FEJEZET 
A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok, a magán intézmények fenntartói és 
egyéb szervezetek közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

44. § (1) Az Országgyűlés a köznevelési és szakképzési feladat ellátására
a) átlagbéralapú támogatást állapít meg a  nevelési-oktatási, szakképző, valamint pedagógiai szakszolgálati 

intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési és szakképző intézmény 
fenntartója részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási és szakképző intézményben, továbbá pedagógiai 
szakszolgálati intézményben pedagógus, oktató és – a  (3)  bekezdés kivételével – a  nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a  8.  melléklet 1.1. Átlagbéralapú támogatás 
jogcímen, az  1.2. Kiegészítő támogatás a  pedagógusok és a  pedagógus szakképzettséggel rendelkező 
segítők minősítéséből adódó többletkiadásaihoz jogcímen, az  1.3. Kiegészítő támogatás a  differenciált 
nemzetiségi pótlékhoz jogcímen és az 1.4. Pedagógus szakképzettséggel, vagy pedagógus szakképesítéssel 
nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének támogatása jogcímen 
meghatározott jogosultak után, az őket ott megillető mértékek szerint,

b) működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat, vagy a bevett egyház és annak belső egyházi 
jogi személye által fenntartott nevelési-oktatási, szakképző intézményekben ellátott, továbbá a  pedagógiai 
szakszolgálati intézményekben gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben és gondozásban 
részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a  nemzetiségi önkormányzat és a  bevett egyház és annak 
belső egyházi jogi személye részére a  8.  melléklet 1.5. A  nemzetiségi önkormányzat, a  bevett egyházak és 
annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények működésének 
támogatása jogcím szerint,

c) a hit- és erkölcstanoktatáshoz, valamint hittanoktatáshoz kapcsolódóan
ca) hit- és erkölcstanoktatáshoz tankönyvtámogatást,
cb) hit- és erkölcstanoktatáshoz átlagbéralapú támogatást, valamint
cc) hittanoktatáshoz átlagbéralapú támogatást

 állapít meg a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állam, a nemzetiségi önkormányzat 
és a  bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott iskolában szervezett oktatáshoz 
a 8. melléklet 1.6. A bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye által az iskolában szervezett hit- és 
erkölcstanoktatáshoz, valamint hittanoktatáshoz kapcsolódó támogatás jogcím szerint,

d) a  gyermek-, tanulói étkeztetéshez az  óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés 
támogatására a  köznevelési és szakképző intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá 
az egyházi és magán köznevelési és szakképző intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-, 
tanulóétkeztetéshez a 8. melléklet 1.7. Intézményi gyermekétkeztetési támogatás jogcím szerint támogatást 
állapít meg.

 (2) A  köznevelésért felelős miniszter a  kis létszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcstanoktatáshoz az  általa 
vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére további támogatást nyújthat.

 (3) A  Magyarország területén a  köznevelésért felelős miniszter engedélye alapján működő külföldi, nemzetközi 
nevelési-oktatási intézmény, illetve külföldi szakképző intézmény szakképzési államigazgatási szerv által 
Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója jogosult
a) a  pedagógus- és oktató munkakörben foglalkoztatottak után a  8.  mellékletben foglalt feltételek fennállása 

esetén átlagbéralapú támogatásra,
b) a  gyermek-, tanulói étkeztetés Gyvt. szerinti megszervezése esetén 2. és 8.  melléklet szerint 

a gyermekétkeztetési támogatásra.
 (4) A Kormány rendeletben az (1) bekezdésben meghatározott támogatásokon túl további hozzájárulást állapíthat meg.
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45. § (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó 
egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, 
országos nemzetiségi önkormányzat, települési, vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és 
a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban 
együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők szerint:
a) a  támogatás a  nem állami szociális fenntartót a  települési önkormányzatok 2.  melléklet 1.3.2.3.1. Szociális 

étkeztetés –  önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcímmel, 1.3.2.4.2. Személyi 
gondozás – önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 
összesen jogcímmel, 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás jogcímmel, 
1.3.2.6.3.  Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak – önálló 
feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás 
jogcímmel, 1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak – 
önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása – önálló 
feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben 
ellátottak  – önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása  – 
önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben 
ellátott pszichiátriai betegek – önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali 
intézményi ellátása – önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, 
nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek – önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.11.1. Hajléktalanok 
nappali intézményi ellátása – önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi 
ellátása  – a  szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény jogcímmel, 1.3.2.12.1. Családi 
bölcsőde  – önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.12.3. Gyvt. 145.  § (2c)  bekezdés b)  pontja alapján 
befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet jogcímmel, 1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása  – 
önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely – önálló 
feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.3.  Hajléktalanok éjjeli menedékhelye – önálló feladatellátás jogcímmel, 
1.3.2.13.4.  Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely – önálló feladatellátás jogcímmel, 
1.3.2.13.9.  Kizárólag lakhatási szolgáltatás jogcímmel, 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás jogcímmel, 
1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcímmel, 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcímmel, 1.4.1.1. Intézményi 
gyermekétkeztetés  – bértámogatás jogcímmel, valamint a  bölcsődei, mini bölcsődei ellátás tekintetében 
az  1.2.3. Kiegészítő támogatás a  pedagógusok és a  pedagógusok szakképzettséggel rendelkező segítők 
minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcímmel azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett 
illeti meg,

b) – a  hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével – a  nem állami szociális fenntartó, ha a  Szoctv. 57.  § 
(2)  bekezdése, valamint a  Gyvt. 15.  § (2)  bekezdés c)  pontja és (3)  bekezdés a), illetve b)  pontja szerinti 
feladatot lát el, a 9. melléklet 1. A nem állami szociális fenntartó részére központi költségvetésből biztosított 
támogatás jogcím szerinti támogatásra jogosult,

c) a  személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, 
szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a  nonprofit gazdasági társaságot – és egyéni 
vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg,

d) a  nem állami szociális fenntartó a  9.  melléklet 2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi 
kiegészítő pótlék jogcím, 3. A  bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése jogcím, 
4.  A  szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az  utcai szociális munka, a  krízisközpont, 
a  félutas ház és a  titkos menedékház fenntartóját megillető költségvetési támogatás jogcím, valamint 
5. Biztos Kezdet Gyerekházak jogcím szerinti támogatásra jogosult.

 (2) A bevett egyházat és annak belső egyházi jogi személyét az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi 
feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatás illeti meg a Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontja, 
illetve a  Gyvt. 5.  § s)  pont sb)  alpontja szerinti fenntartóként, ha szociális, gyermekjóléti, vagy gyermekvédelmi 
közfeladatot ellátó intézményt tart fenn. E kiegészítő támogatás mértéke
a) – a b) pontban foglaltak kivételével – az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 68,5%-a,
b) a 2. melléklet 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás és 1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcímek szerinti szolgáltatások 

után a fenntartó által ezen szolgáltatásokra tekintettel igénybe vett támogatás 13%-a.
 (3) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő 

15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.
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 (4) Az  egyházi jogi személy a  (2)  bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani 
és a  támogatás teljes összegét a  humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai 
támogatására fordítani.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatás és a  (2)  bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása 
a XIV. Belügyminisztérium fejezet terhére, illetve javára történik.

 (6) A  Gyvt. 44.  §-a szerinti munkahelyi bölcsőde fenntartóját – az (1)–(2)  bekezdéstől eltérően – a  2.  melléklet 
1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcímmel azonos mértékű támogatás illeti meg.

 (7) A  nem állami szociális fenntartó részére a  Kormány rendeletben az  (1)–(2)  bekezdésben meghatározott 
támogatásokon túl további hozzájárulást állapíthat meg.

46. § (1) Az  Országgyűlés az  országos, valamint a  települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó 
támogatásokat és keretösszegeket a 10. melléklet szerint állapítja meg.

 (2) A  XI. Miniszterelnökség  fejezet, 30.  cím, 1.  alcím, 31. jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi szakmai támogatások jogcím 
szerinti pályázati támogatások tekintetében a  nemzetiségpolitikáért felelős miniszter a  Nemzetiségi Támogatási 
Bizottság támogatási összeg felosztására tett javaslata alapján dönt.

 (3) A (2) bekezdés szerinti bizottság legfeljebb kilenc főből áll, amelybe
a) az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága tagjai közül 3 főt,
b) az országos nemzetiségi önkormányzatok 3 főt,
c) a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 3 főt
delegál.

 (4) A  XIV. Belügyminisztérium  fejezet, 20.  cím, 5.  alcím, 1. Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások 
jogcímcsoport szerinti pályázati támogatások tekintetében a  nemzetiségpolitikáért a  roma nemzetiség 
vonatkozásában felelős miniszter a  Roma Nemzetiségi Támogatási Bizottság támogatási összeg felosztására tett 
javaslata alapján dönt.

 (5) A (4) bekezdés szerinti bizottság legfeljebb tizenegy főből áll, amelybe
a) az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága tagjai közül 1 főt,
b) az Országos Roma Önkormányzat 3 főt,
c) a nemzetiségpolitikáért a roma nemzetiség vonatkozásában felelős miniszter 3 főt,
d) a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 3 főt,
e) a Roma Koordinációs Tanács 1 főt
delegál.

 (6) Az  országos nemzetiségi önkormányzat delegáltja a  saját országos nemzetiségi önkormányzatának, a  Roma 
Koordinációs Tanács delegáltja a  saját helyi nemzetiségi önkormányzatának pályázati ügyének elbírálásában nem 
vehet részt.

47. §  Az Országgyűlés a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. jogcímcsoport, 1. Egyházi közfeladatellátáshoz 
kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása jogcím terhére az  egyházi jogi személyek és 
a Karitatív Tanács számára nyújtandó támogatások keretösszegeit a 11. melléklet szerint állapítja meg.

48. §  Az önkormányzati tűzoltóság a  fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez az  átvállalt feladattal arányos 
költségvetési támogatást a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi 
XXXI.  törvény 34.  § (3)–(4)  bekezdése és 41.  § (5)  bekezdése alapján a  XIV. Belügyminisztérium  fejezet, 20.  cím, 
10.  Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása  alcím előirányzatából a  következő feltételek és normatívák 
szerint veheti igénybe:
a) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 45,0 millió forint 

alaptámogatásra jogosult,
b) az  a)  pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság 

az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján 
meghatározott pontszámok arányában részesül,

c) a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák 
elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az  önkormányzati tűzoltóságok működési 
kiadásainak finanszírozására használható fel.
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49. §  A személyi jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.  évi 
CXXVI.  törvény 4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a  2023.  évi személyi 
jövedelemadó-rendelkezéseknél a  Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a  2024.  évi költségvetési törvényben 
kerül megtervezésre.

17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása

50. § (1) Az  I. Országgyűlés  fejezet, 8. Pártok támogatása  címben meghatározott pártok a  pártok működéséről és 
gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján részesülnek támogatásban.

 (2) Az  I. Országgyűlés  fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása  cím terhére a  pártok működését segítő tudományos, 
ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a  Ptv. rendelkezései szerint részesülnek 
támogatásban.

VI. FEJEZET 
ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS, 
ÁLLAMI TÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSA

51. § (1) A Kormány a 2023. évben együttesen 100 000,0 millió  forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia 
vállalására adhat felhatalmazást.

 (2) Az  Európai Beruházási Banktól, az  Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, a  Nemzetközi Beruházási Banktól, 
valamint az  Európa Tanács Fejlesztési Banktól felveendő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami 
garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

52. § (1) A  2023.  évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a  vállalás időpontjában  forintra 
átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg az 1 400 000,0 millió forintot.

 (2) A  Kormány a  2023.  évben a  közvetett, vagy közvetlen többségi állami tulajdonú vasúti társaságoknak, vagy 
e  társaságok többségi befolyása alatt álló vasúti társaságoknak a  vasúti gördülőállományuk fejlesztésére, 
felújítására, vagy új vasúti gördülőállomány beszerzésére együttesen 75 000,0 millió  forint összegű, az  EUROFIMA 
Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott forrásbevonásra adhat felhatalmazást állami 
kezesség mellett.

53. § (1) A  Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001.  évi XX.  törvény (a  továbbiakban: MFB tv.) 5.  § 
(3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2023. évben 2 800 000,0 millió forint.

 (2) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2023. évben 1 700 000,0 millió forint.
 (3) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2023. évben 2 000 000,0 millió forint.
 (4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a  (2)  bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami 

kezesség után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.

54. § (1) A  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994.  évi XLII.  törvény (a  továbbiakban: Etv.) 7.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti felső határ a  2023.  évben 
2 800 000,0 millió forint.

 (2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2023. évben 100 000,0 millió forint.
 (3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2023. évben 1 200 000,0 millió forint.
 (4) Az Etv. 7. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti felső határ a 2023. évben 100 000,0 millió forint.

55. § (1) A  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek 
mellett – a (2)–(8) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

 (2) Az állami viszontgarancia mértéke – a (6) bekezdés kivételével – a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető 
kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.
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 (3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával
a) a  kis- és középvállalkozások, valamint a  Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására 

– a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján – létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év 
lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó 
pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető 
kezességet, azzal, hogy a  készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez 
kapcsolódhat,

b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.  évi 
XCVIII.  törvény 74.  § (1)  bekezdésében és 83/A.  § (1)  bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében 
történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló – a  közforgalmú gyógyszertárakban a  gyógyszerészi 
tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében  – 
2013. július 1-je és 2023. december 31-e között létrejött hitel- vagy kölcsönszerződéséhez.

 (4) A  (2)  bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a  tőkepiacról szóló törvény 
alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből 
származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke 
nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

 (5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a) pénzügyi intézmény,
b) kockázati tőkealap,
c) a  Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az  Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása 

esetén,
d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

 (6) Az  állami viszontgarancia mértéke a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az  Európai Bizottság „Állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való 
támogatása céljából”  című közleménye (a  továbbiakban: Közlemény) alapján az  Európai Bizottság határozatában 
jóváhagyott feltételek szerinti Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében vállalt készfizető kezesség 
érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

 (7) A  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 
2023. december 31-én nem haladhatja meg a 3 000 000,0 millió forintot.

 (8) A  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az  ezen ügyletekhez kapcsolódó 
költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az Európai Unió által befogadott Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készült éves Pénzügyi kimutatásaiban bemutatni.

56. § (1) Az  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a  továbbiakban: Alapítvány) által vállalt 
készfizető kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(7) bekezdés szerint az állam 
visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az  Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből 
az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

 (3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után 
vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

 (4) Az  Alapítvány a  természetes személyek, a  gazdasági társaságok, a  közhasznú társaságok, a  szövetkezetek, 
a  magánvállalkozások legfeljebb 25  év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből, termelési 
célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő 
kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a  készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves 
futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

 (5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a) pénzügyi intézmény,
b) a  Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az  Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása 

esetén,
c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.



5114 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 127. szám 

 (6) Az  állami viszontgarancia mértéke az  Alapítvány által a  Közlemény alapján az  Európai Bizottság határozatában 
jóváhagyott feltételek szerinti Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből 
az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 90%-a.

 (7) Az  Alapítvány által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2023. december 31-én 
nem haladhatja meg a 700 000,0 millió forintot.

57. § (1) A  Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által vállalt, az  alapul szolgáló pénzügyi kötelezettség 80%-át 
meg nem haladó mértékű kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(6) bekezdés 
szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

 (2) Az állami viszontgarancia mértéke a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által vállalt kezesség érvényesítéséből 
a társaságot terhelő fizetési kötelezettség
a) hitel- és kölcsönügyletekhez, valamint egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó 

kezességvállalás esetében 85%-a,
b) kötvényügyletekhez kapcsolódó kezességvállalás esetében 100%-a.

 (3) A  Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (2)  bekezdés szerinti viszontgaranciával vállalkozások legfeljebb 25  év 
lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, valamint egyéb pénzügyi kötelezettségvállalásokhoz, továbbá az  általuk 
kibocsátott legfeljebb 25 év lejáratú kötvényekből eredő kötelezettségéért vállalhat kezességet.

 (4) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával alternatív befektetési alapok által 
kibocsátott legfeljebb 25 év lejáratú kötvényekből eredő kötelezettségéért vállalhat kezességet.

 (5) A kezesi szerződés jogosultja lehet
a) pénzügyi intézmény,
b) kötvény-tulajdonos.

 (6) A  Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt kezesség állománya 
2023. december 31-én nem haladhatja meg a 3 000 000,0 millió forintot.

58. § (1) Az  állam készfizető kezesként felel a  Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek 
a jogszabályban meghatározott feladatainak érdekében belföldről, vagy külföldről felvett hiteleiből, kölcsöneiből és 
kötvénykibocsátásaiból erednek.

 (2) A  Diákhitel Központ Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az  állami készfizető 
kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.

 (3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.
 (4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

59. § (1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség-, vagy viszontgarancia érvényesítéséből – ide nem 
értve a  60–62.  § szerinti térítési kötelezettséget – olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel 
az 1. mellékletben, azt a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség 
és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni, amelynek érdekében a fejezet irányító szerv új kiadási 
előirányzatot nyithat.

 (2) Az  Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az  állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos 
feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 
32.  cím, 1. Vegyes kiadások  alcím terhére kell teljesíteni, amelynek érdekében a  fejezet irányító szerv új kiadási 
előirányzatot nyithat.

 (3) Az  (1)–(2)  bekezdésben meghatározott kiadások összegével a  XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és 
kiadásai fejezet tervezett kiadása túlléphető.

60. § (1) Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban GINOP) „Pénzügyi eszközök” 
prioritási tengelyében vállalt garancia érvényesítéséből a  társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-ára  
a (2)–(5) bekezdésben meghatározottak szerint az állam térítési kötelezettséget vállal.

 (2) Az  MFB Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti térítési kötelezettség mellett a  mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 
25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 100%-áig vállalhat garanciát.

 (3) Az  MFB Zrt. által a  GINOP „Pénzügyi eszközök” prioritási tengelyében a  garanciaeszközökre vállalt garancia 
állománya 2023. december 31-én nem haladhatja meg a 100 000,0 millió forintot.
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 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti térítési kötelezettség érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a  forrást biztosító 
azonos előirányzatból a  XIX. Uniós Fejlesztések  fejezet, 3.  cím, 1.  alcím, 1. Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP 
(GINOP) jogcímcsoport terhére kell teljesíteni.

 (5) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti térítési kötelezettség érvényesítéséből származó, az  MFB Zrt. által behajtott követelés 
összege a GINOP forrását növeli.

61. § (1) Az  MFB Zrt. által a  Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (a  továbbiakban: DIMOP Plusz) pénzügyi eszközt 
nyújtó konstrukciói keretében vállalt garancia érvényesítéséből a  társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 
100%-ára a (2)–(5) bekezdésben meghatározottak szerint az állam térítési kötelezettséget vállal.

 (2) Az  MFB Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti térítési kötelezettség mellett a  mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 
25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 100%-áig vállalhat garanciát.

 (3) Az  MFB Zrt. által a  DIMOP Plusz pénzügyi eszközt nyújtó konstrukciói keretében a  garanciaeszközökre vállalt 
garancia állománya 2023. december 31-én nem haladhatja meg az 5000,0 millió forintot.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti térítési kötelezettség érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a  forrást biztosító 
azonos előirányzatból a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 3. cím, 9. alcím, 7. Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) 
jogcímcsoport terhére kell teljesíteni.

 (5) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti térítési kötelezettség érvényesítéséből származó, az  MFB Zrt. által behajtott követelés 
összege a DIMOP Plusz forrását növeli.

62. § (1) A  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a  Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszakának „Mikrovállalkozások 
és KKV-k külső finanszírozáshoz való hozzáférése”  című alterülete keretében vállalt garancia érvényesítéséből 
a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)–(5) bekezdésben meghatározottak szerint az állam 
térítési kötelezettséget vállal.

 (2) A  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti térítési kötelezettség mellett a  mikro-, kis- és 
középvállalkozások legfeljebb 5  év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 80%-áig vállalhat 
garanciát.

 (3) A  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a  Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszakának „Mikrovállalkozások 
és KKV-k külső finanszírozáshoz való hozzáférése”  című alterülete keretében vállalt garancia állománya 
2023. december 31-én nem haladhatja meg a 10 000,0 millió forintot.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti térítési kötelezettség érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a  XIX. Uniós 
Fejlesztések fejezet, 3. cím, 5. Svájci–Magyar Együttműködési Program II. alcím terhére kell teljesíteni.

 (5) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti garancia érvényesítéséből származó, a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által behajtott 
követelés összege a Svájci–Magyar Együttműködési Program II. előirányzatát illeti.

VII. FEJEZET 
A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES 
RENDELKEZÉSEK

18. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának 
mértéke

63. §  2023 januárjában a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 62.  § (1) és (2)  bekezdése 
alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 5,2%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

64. § (1) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés d) pontja alapján az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, 
amelyekhez a  Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a  2023.  év folyamán 
legfeljebb 700 000,0 millió forint lehet.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.
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65. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2023. évben 38 650 forint.
 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 

XLII. törvény 159. §-a szerinti rendvédelmi illetményalap 2023. évben 38 650 forint.
 (3) A  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 2.  § 12a.  pontja szerinti honvédelmi illetményalap 

2023. január 1-jétől 44 600 forint.
 (4) A  költségvetési szervek által foglalkoztatottak  éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást 

nem nyújtó költségvetési szervek esetében az  egy foglalkoztatottnak  éves szinten adott – az Szja tv. 71.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott – juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2023.  évben nem 
haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.

 (5) A  fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az  egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-
hozzájárulás mértéke a 2023. évben legfeljebb 1000 forint.

 (6) A  helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a  2023.  évben – az  önkormányzat saját forrásai terhére  – 
a  helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve 
a  közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a  közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011.  évi CXCIX.  törvényben foglaltaktól eltérően – az  (1)  bekezdésben meghatározottnál magasabb 
összegben állapíthatja meg az  illetményalapot. A  magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény 
nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közétett, a tárgyévet megelőző évre 
vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai 
akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

 (7) Az (1) bekezdés szerinti illetményalapot kell alkalmazni a polgármesteri foglalkoztatási jogviszony esetében is.
 (8) Az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlése éves költségvetési határozatában a 2023. évben – az országos 

nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére álló forrásai terhére – az  országos nemzetiségi önkormányzat 
hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az  (1)  bekezdésben meghatározottnál magasabb 
összegben állapíthatja meg az illetményalapot, amely nem haladhatja meg annak négyszeres összegét.

66. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
a) 66.  § (1)  bekezdése szerinti, a  közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény 

garantált összegét, és a  növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az  első fizetési fokozat garantált 
illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a 2023. évre a 7. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2023. évben 20 000 forint.
 (2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2023. évben a keresetbe 

tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó 
juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az állami felsőoktatási intézményekre, a központi 
költségvetési szervként, vagy köztestületi költségvetési szervként működő kutatóközpontra, kutatóintézetre, 
a  Magyar Tudományos Akadémia elnöke által irányított, kutatást kiegészítő köztestületi költségvetési szervre és 
az olyan költségvetési szervre, amelynek felügyeletét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke látja el.

67. § (1) A  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény (a  továbbiakban: Nkt.) 65.  § (1)  bekezdése szerinti 
illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.

 (2) Az  Nkt. 46.  § (5)  bekezdése szerinti térítésmentes tankönyvellátás biztosítása érdekében a  2023/2024. tanévre 
leadott iskolai tankönyvrendeléseknél figyelembe vehető tanulónkénti tankönyvtámogatás összege
a) a  nappali rendszerű iskola, a  nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

feladatot ellátó iskola
aa) első–negyedik évfolyamán 9000 forint/fő/év,
ab) ötödik (beleértve a  nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő), hatodik és 

nyolcadik évfolyamán, továbbá tizedik–tizenhatodik évfolyamán 12 000 forint/fő/év,
ac) hetedik (beleértve a  nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, továbbá a  Köznevelési 

Hídprogramok, a Dobbantó Program és a műhelyiskola) évfolyamán 15 000 forint/fő/év,
ad) kilencedik (beleértve a  nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, az  Arany János 

Tehetséggondozó Program, az  Arany János Kollégiumi Program, az  enyhe értelmi fogyatékos 
tanulók előkészítő) évfolyamán 20 000 forint/fő/év,

b) nemzetiségi nevelést-oktatást ellátó iskolával tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részesülő tanulók esetén 5000 forint/fő/év,

c) a fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő tanulók esetén 12 000 forint/fő/év.
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68. § (1) A  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli 
juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.

 (2) A Kjt. 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2023. január 1-jétől 
554 400 forint.

 (3) A  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 250 000  forint azzal, hogy a  2020. december 31-ét megelőzően 
elnyert pályázatok esetében 124 500 forint a havi összeg.

 (4) Az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a  fiatal szakorvosok támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a  szakorvos jelöltek 
képzésével összefüggően felmerülő dologi költségek megtérítésére szolgáló támogatás összege 100 000 forint/év.

 (5) A központi költségvetési szervként működő – köznevelési és szakképzési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó – 
felsőoktatási intézményt az  általa ellátott köznevelési és szakképzési feladatok tekintetében a  44.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában megállapított támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.

69. § (1) A  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi CLXII.  törvény 169.  § (2)  bekezdése szerinti bírói 
illetményalap a 2023. évben 566 660 forint.

 (2) A  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 
2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2023. évben 566 660 forint.

 (3) A  jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2023. évben 
6000 forint.

 (4) Az  ügyvédi tevékenységről szóló 2017.  évi LXXVIII.  törvény 36.  § (8)  bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj 
a 2023. évben 6000 forint.

70. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016.  évi LXXIII.  törvény 23.  § (7)  bekezdése szerinti 
deviza-illetményalap összege 2023.  évben 460 000  forint, a  25.  § (4)  bekezdése szerinti lakhatási és vegyes 
költségtérítés-alap 350 000 forint, a gyermeknevelési költségtérítés-alap 250 000 forint.

71. § (1) A Gyvt.
a) 20/A.  § (1)  bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a  2023.  évben gyermekenként 

6000 forint,
b) 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2023. évben gyermekenként 

6500 forint,
c) 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2023. évben gyermekenként 8400 forint,
d) 66/L.  §-a szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként  – 

a 2023. évben 15 000 forint/hó.
 (2) A Szoctv.

a) 38. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjának a Szoctv. 39/A. §-a szerinti havi összege a 2023. évben 
a 2023. évre megállapított kötelező legkisebb munkabér összege,

b) 39/C. § (2) bekezdésében, 41. § (5) bekezdésében és 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj 
összege a 2023. évben esetenként 23 000 forint,

c) 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2023. évben 45 665 forint.
 (3) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási 

összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, 
ha a gyermek a 2023. évben született.

 (4) A 2023. évben a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 17/A. § (3) bekezdése szerinti
a) önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év,
b) alapnormatíva összege 650 000 forint/fő/év.
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72. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI.  törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése 
és a  termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 
259/2009.  (XI.  23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: TéR.) alapján az  életjáradék összege 2023. március 1-jétől 
az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

 (2) Az  Éltv. és a  TéR. alapján a  2023. március 1-je után az  életjáradék összegét az  Éltv. és a  TéR.  mellékletében 
meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.

 (3) A  Párizsi Békeszerződésről szóló 1947.  évi XVIII.  törvény 27. Cikke 2.  pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 
1997.  évi X.  törvény 2.  § (4)  bekezdése alapján az  életjáradék összege 2023. március 1-jétől – 2023. január 1-jei 
visszamenőleges hatállyal – az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

73. §  A Szoctv.
a) 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2023. évben 12 000 forint,
b) 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2023. évben 6000 forint.

74. §  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII.  törvény 
25. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatási járulék összeg 9150 forint/fő/hó.

19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár és 
a közbeszerzési értékhatárok

75. §  Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000 forint.

76. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II.  törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár 
a  2023.  évben magyar filmalkotás esetén 389,5 millió  forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 
662,5 millió forint.

77. § (1) A  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 15.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti nemzeti közbeszerzési 
értékhatár – kivéve a  közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2023. január 1-jétől 
2023. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

 (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 
2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

20. A nemzetközi pénzügyi intézményekben való részvétellel kapcsolatos felhatalmazások

78. §  Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az állam nevében kötelezettséget vállaljon 
a  Nemzetközi Fejlesztési Társulás 20. alapfeltöltéséről szóló határozatában szereplő 14,44 millió SDR magyar 
hozzájárulás kifizetésére. Az alapfeltöltést 2023–2031. között, nemzeti valutában kell teljesíteni.
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VIII. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Felhatalmazó rendelkezések

79. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a  4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az  igény 

bejelentésének, megállapításának, a  többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a  felhasználás 
ellenőrzésének, valamint a 4. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,

b) a 4. § (3) bekezdésében meghatározott központi tartalék felhasználási szabályait,
c) a 10. § (10) bekezdésében meghatározott befizetés részletszabályait,
d) a  44.  § (4)  bekezdése és a  8.  melléklet 1.2. Kiegészítő támogatás a  pedagógusok és a  pedagógus 

szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásaihoz jogcím szerinti támogatás 
folyósításának, lemondásának, pótigénylésének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait,

e) a  45.  § (7)  bekezdésben meghatározott támogatás igénylési feltételeit, az  igény bejelentésének, 
megállapításának, a  többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a  felhasználás ellenőrzésének 
részletes szabályait,

f ) a  47.  §-ban és a  11.  mellékletben meghatározott támogatások igénylésének, felhasználásának és 
elszámolásának részletes szabályait.

 (2) Felhatalmazást kap az  egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg 
a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. cím, 7. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése alcím 
kiadásának felhasználásával kapcsolatos szabályokat.

 (3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében
a) az 5. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt,
b) a 65. § (6) bekezdésben foglaltak szerint a 65. § (1) bekezdéstől eltérően magasabb összegű illetményalapot
határozzon meg.

 (4) Felhatalmazást kapnak a  nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszterek, hogy 
az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben állapítsák meg a  10.  melléklet szerint nyújtott 
nemzetiségi célú támogatások e  törvényben és más jogszabályban nem szabályozott igénybevételének, 
felhasználásának és elszámolásának részletszabályait.

22. Hatályba léptető rendelkezések

80. § (1) Ez  a  törvény – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – 2022. október 1-jén lép hatályba, és 
2032. december 31-én hatályát veszti.

 (2) Az 1–38. §, a 40–79. §, az 1. melléklet és a 4–11. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

 Novák Katalin s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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I
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I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés Hivatala 1
550,0 4 638,31 Országgyűlés hivatali szervei 

Működési költségvetés1
30 014,5Személyi juttatások1
14 489,8Egyéb működési kiadások9

5,0 334,8Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2
Működési költségvetés1

1 090,6Személyi juttatások1
510,9Egyéb működési kiadások9

Országgyűlési Őrség 3
Működési költségvetés1

4 285,6Személyi juttatások1
561,8Egyéb működési kiadások9

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

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

Alapítvány támogatása 

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

73,03 Áder János közcélú felajánlásai, adományai 

4 973,1555,051 325,21 -  4. cím összesen:

Közbeszerzési Hatóság 5
2 769,0 180,21 Közbeszerzési Hatóság 

Működési költségvetés1
1 986,7Személyi juttatások1
1 075,8Egyéb működési kiadások9

180,22 769,03 062,55. cím összesen:

Pártok támogatása 8
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 

1 014,01 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 

268,62 Demokratikus Koalíció 
236,43 Jobbik Magyarországért Mozgalom 
185,14 Momentum Mozgalom 
183,35 Magyar Szocialista Párt 

183,16 Mi Hazánk Mozgalom 
160,57 Kereszténydemokrata Néppárt 
135,98 Párbeszéd Magyarországért Párt 
105,69 LMP - Magyarország Zöld Pártja 

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 
54,71 Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
21,62 Megoldás Mozgalom 

Pártalapítványok támogatása 9
1 593,91 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 

334,32 Új Köztársaságért Alapítvány 
279,83 Jobbik Magyarországért Alapítvány 
193,14 Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány 

190,15 Táncsics Mihály Alapítvány 
189,76 Mi Hazánk Alapítvány 
151,67 Barankovics István Alapítvány 
110,18 Megújuló Magyarországért Alapítvány 

1. melléklet a 2022. évi XXV. törvényhez
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58,79 Ökopolisz Alapítvány 

92,510 Savköpő Menyét Alapítvány 
36,612 Tartalék 

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 11
109 748,51 Közszolgálati hozzájárulás 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 21
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Működési költségvetés1
1 089,8Személyi juttatások1

534,7Egyéb működési kiadások9

1 624,521. cím összesen:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 23
15 534,0 2 437,61 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

Működési költségvetés1
7 145,0Személyi juttatások1
5 951,4Egyéb működési kiadások9

2 437,615 534,013 096,423. cím összesen:

Nemzeti Választási Iroda 24
50,01 Nemzeti Választási Iroda 

Működési költségvetés1
842,5Személyi juttatások1
552,8Egyéb működési kiadások9

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
707,61 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 

3 755,0 300,02 A választási rendszerek működtetése 
7 000,03 Európai Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választása előkészítése 

350,012 857,924. cím összesen:

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 25
21,01 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 

Működési költségvetés1
848,4Személyi juttatások1
454,7Egyéb működési kiadások9

21,01 303,125. cím összesen:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 26
5 603,6 27,61 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 

Működési költségvetés1
6 644,6Személyi juttatások1
4 744,4Egyéb működési kiadások9

27,65 603,611 389,026. cím összesen:

Országos Atomenergia Hivatal 27
2 654,9 122,21 Országos Atomenergia Hivatal 

Működési költségvetés1
3 349,5Személyi juttatások1
3 329,2Egyéb működési kiadások9

122,22 654,96 678,727. cím összesen:
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Hazai működési költségvetés 216 865,0 27 116,5 -189 748,5

Hazai felhalmozási költségvetés 8 111,7 0,0 -8 111,7

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

I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg

I. fejezet összesen 224 976,7 27 116,5 -197 860,2



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 127. szám 5123

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2023. évi előirányzat
II

Felhalmo-
zási bevétel

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

588,9Köztársasági Elnöki Hivatal 1
Működési költségvetés1

2 711,8Személyi juttatások1
1 325,7Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
2 Célelőirányzatok 

659,61 Állami kitüntetések 

73,02 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 

3 Államfői Protokoll kiadásai 
449,31 Államfői Protokoll kiadásai 

26,34 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 5 245,7 0,0 -5 245,7

Hazai felhalmozási költségvetés 588,9 0,0 -588,9

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

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

II. fejezet összesen 5 834,6 0,0 -5 834,6
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III
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III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

88,7Alkotmánybíróság 1
Működési költségvetés1

2 076,6Személyi juttatások1
941,5Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 3 018,1 0,0 -3 018,1

Hazai felhalmozási költségvetés 88,7 0,0 -88,7

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

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg

III. fejezet összesen 3 106,8 0,0 -3 106,8
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IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

101,5Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1
Működési költségvetés1

1 895,5Személyi juttatások1
959,2Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 2 854,7 0,0 -2 854,7

Hazai felhalmozási költségvetés 101,5 0,0 -101,5

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

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg

IV. fejezet összesen 2 956,2 0,0 -2 956,2
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V
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V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

17,0 574,0Állami Számvevőszék 1 3,0

Működési költségvetés1
10 103,2Személyi juttatások1

2 609,8Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 12 713,0 17,0 -12 696,0

Hazai felhalmozási költségvetés 574,0 3,0 -571,0

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

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg

V. fejezet összesen 13 287,0 20,0 -13 267,0
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VI. BÍRÓSÁGOK

3 066,1 5 887,4Bíróságok 1
Működési költségvetés1

98 796,1Személyi juttatások1
40 157,9Egyéb működési kiadások9

108,0 88,0Kúria 2
Működési költségvetés1

5 395,7Személyi juttatások1
1 057,3Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3
1 Beruházás 

7 333,02 Igazságszolgáltatás beruházásai 

1 561,93 Igazságszolgáltatás működtetése 
100,04 A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel 

célelőirányzata 

Hazai működési költségvetés 147 068,9 3 174,1 -143 894,8

Hazai felhalmozási költségvetés 13 308,4 0,0 -13 308,4

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

VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg

VI. fejezet összesen 160 377,3 3 174,1 -157 203,2
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VIII. ÜGYÉSZSÉG

37,0 2 799,6Ügyészségek 1 65,0

Működési költségvetés1
47 926,6Személyi juttatások1
10 862,2Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3
30,04 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 

Hazai működési költségvetés 58 818,8 37,0 -58 781,8

Hazai felhalmozási költségvetés 2 799,6 65,0 -2 734,6

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

VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

VIII. fejezet összesen 61 618,4 102,0 -61 516,4
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati 
feladatainak támogatása 

1

280 655,41 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 
239 832,62 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 

támogatása 
215 926,23 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 

feladatainak támogatása 
101 521,14 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak 

támogatása 
22 680,85 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 2
40 592,11 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú 

támogatása 
39 760,62 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 

feladatainak működési célú támogatása 
27 431,93 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú 

támogatása 
7 296,9A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3

217 000,0Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 4

Hazai működési költségvetés 968 400,7 217 000,0 -751 400,7

Hazai felhalmozási költségvetés 7 296,9 0,0 -7 296,9

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

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg

IX. fejezet összesen 975 697,6 217 000,0 -758 697,6
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X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

108,8 18,5Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1
Működési költségvetés1

5 967,0Személyi juttatások1
4 267,6Egyéb működési kiadások9

6,4Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet 2
Működési költségvetés1

507,2Személyi juttatások1
165,5Egyéb működési kiadások9

64,7Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének 
igazgatása 

3

Működési költségvetés1
5 075,7Személyi juttatások1
1 712,9Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
723,12 IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása 

3 469,05 Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján 
teljesítendő fizetési kötelezettségek 

Hazai működési költségvetés 21 888,0 108,8 -21 779,2

Hazai felhalmozási költségvetés 89,6 0,0 -89,6

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

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

X. fejezet összesen 21 977,6 108,8 -21 868,8
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG

2 340,9 2 643,7Miniszterelnökség igazgatása 1 238,5

Működési költségvetés1
18 365,9Személyi juttatások1
16 004,2Egyéb működési kiadások9

31,7Nemzetstratégiai Kutatóintézet 3
Működési költségvetés1

798,4Személyi juttatások1
426,4Egyéb működési kiadások9

180,0 229,5Nemzeti Örökség Intézete 7
Működési költségvetés1

806,3Személyi juttatások1
1 150,9Egyéb működési kiadások9

41 869,0 4 989,5Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 12 1,0

Működési költségvetés1
205 440,8Személyi juttatások1

63 501,5Egyéb működési kiadások9
3 160,0 238,8Nemzeti Közszolgálati Egyetem 14

Működési költségvetés1
11 571,7Személyi juttatások1

8 563,5Egyéb működési kiadások9
22,8Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 18

Működési költségvetés1
402,2Személyi juttatások1
196,1Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 30
1 Célelőirányzatok 

226,2 66,415 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és 
nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok 

11 222,316 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek 
támogatása 

1 138,1 65,021 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

258,0 2 242,422 Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások 
11 050,729 Nemzeti Együttműködési Alap 

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
26 194,61 Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és 

karitatív feladatok támogatása 
22 250,02 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és 

kiegészítése 
23 550,03 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 

1 288,5 25 881,64 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások 

3 149,4 2 450,01 Nemzetiségi szakmai támogatások 
3 771,92 Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

295,1 1 654,94 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, 
pályázati önrészre 

41 Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódó támogatások 
26 700,02 Magyar Falu Program 

505,6 18 808,044 Területfejlesztési feladatok 

12 798,9 1 197,357 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 

4 723,760 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos 
egyéb feladatok 

189,561 Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő 
geodéziai feladatok 

14 054,4 32 593,175 Kulturális értékmegőrző beruházások 
23 300,078 Modern Városok Program 
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300,02 Fejezeti általános tartalék 

4 778,8 200,03 Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok  
támogatása 

10,05 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 

Központi kezelésű előirányzatok 32
2 169,44 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 

240,01 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó 
gazdasági társaságok forrásjuttatásai 

Hazai működési költségvetés 471 393,0 47 572,7 -423 820,3

Hazai felhalmozási költségvetés 143 291,9 239,5 -143 052,4

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

XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

XI. fejezet összesen 614 684,9 47 812,2 -566 872,7
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XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

124,0 5,2Agrárminisztérium igazgatása 1 6,0

Működési költségvetés1
6 604,5Személyi juttatások1
3 125,3Egyéb működési kiadások9

10 437,6 1 082,3Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2
Működési költségvetés1

6 198,3Személyi juttatások1
8 208,9Egyéb működési kiadások9

3 616,9 891,2Ménesgazdaságok 4 33,3

Működési költségvetés1
724,0Személyi juttatások1

3 542,1Egyéb működési kiadások9
4 904,5 252,7Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 6 5,5

Működési költségvetés1
20 883,3Személyi juttatások1

6 646,3Egyéb működési kiadások9
155,0 0,5Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 7

Működési költségvetés1
588,6Személyi juttatások1
236,0Egyéb működési kiadások9

185,3 204,0Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 10
Működési költségvetés1

796,5Személyi juttatások1
648,2Egyéb működési kiadások9

6 335,0 497,6Nemzeti park igazgatóságok 14 17,0

Működési költségvetés1
7 396,5Személyi juttatások1
5 448,0Egyéb működési kiadások9

36,0 145,1Nemzeti Földügyi Központ 17
Működési költségvetés1

2 722,1Személyi juttatások1
1 488,2Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
3 005,1 200,21 Környezet- és természetvédelmi feladatok 

2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok 

1 435,71 Földügyi feladatok 
489,42 Öntözés-igénybevétel fejlesztése 

1 587,7 113,13 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok 

3 Mezőgazdasági feladatok 

74 530,51 Nemzeti agrártámogatások 
5 103,4 430,12 Mezőgazdasági szakmai feladatok 

831,14 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok 
9 958,85 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 

9 800,06 Állat-, növény- és GMO-kártalanítás 
6 400,012 800,07 Nemzeti agrárkár-enyhítés 

49,08 Peres ügyek 
130,49 Fejezeti általános tartalék 

Központi kezelésű előirányzatok 21
13 000,02 Uniós programok kiegészítő támogatása 

8 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

600,01 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai 
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4 000,09 Földügyi kompenzációs feladatok 

Hazai működési költségvetés 198 977,9 32 194,3 -166 783,6

Hazai felhalmozási költségvetés 4 422,0 61,8 -4 360,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 13 000,0 0,0 -13 000,0

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XII. fejezet összesen 216 399,9 32 256,1 -184 143,8
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium 1
124,01 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 

Működési költségvetés1
6 014,3Személyi juttatások1
1 433,4Egyéb működési kiadások9

2 672,9 11 094,42 Egyéb HM szervezetek 610,4

Működési költségvetés1
12 412,2Személyi juttatások1
34 111,2Egyéb működési kiadások9

5 485,3 26 066,0Magyar Honvédség 2 1 550,0

Működési költségvetés1
206 592,0Személyi juttatások1
123 839,4Egyéb működési kiadások9

200,0 228,0Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 3 54,0

Működési költségvetés1
19 920,2Személyi juttatások1
25 821,7Egyéb működési kiadások9

49 171,6 985,7MH Egészségügyi Központ 6
Működési költségvetés1

50 163,9Személyi juttatások1
22 533,8Egyéb működési kiadások9

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 7
Működési költségvetés1

881,2Személyi juttatások1
119,6Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 8
2 Ágazati célelőirányzatok 

100,01 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti 
alegységek alkalmazásának kiadásai 

794,13 Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása 

3 739,25 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 

6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása 
1 854,01 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása 

17 000,039 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó 
közalapítványhoz 

8 818,940 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 
1,4 2 554,941 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása 

1 000,043 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 

48 Védelmi felkészítés előirányzatai 
497,01 Honvédelmi felkészülés központi és területi kiadásai 

1 600,02 A Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása kiadásai 

41 053,057 529,8539 247,51 -  8. cím összesen: 2 214,4

Központi kezelésű előirányzatok 9
1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 

kiadások 

1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos  kiadások 
1 800,01 A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 

forrásjuttatásai 

1 800,09. cím összesen:

Sport intézmények 20
4 529,0 1 752,31 Nemzeti Sportközpontok 3,0

Működési költségvetés1
4 860,1Személyi juttatások1
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10 555,8Egyéb működési kiadások9
2 649,2 58,62 Országos Sportegészségügyi Intézet 

Működési költségvetés1
2 079,3Személyi juttatások1

795,0Egyéb működési kiadások9
Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok 21

53 987,5 1 057,51 Versenysport és szakmai feladatok támogatása 
9 737,02 A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása 
9 657,43 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények 

elismerése 
905,3 25,54 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása 

1 775,05 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos 
támogatások 

22 382,3 10 805,26 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő 
feladatok támogatása 

13 598,27 Kiemelt sportegyesületek támogatása 
29 611,88 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény 

pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények 
támogatása 

552,09 Fogyatékosok sportjának támogatása 

13 699,17 178,2160 496,720 -  21. cím összesen: 3,0

Hazai működési költségvetés 701 544,2 64 708,0 -636 836,2

Hazai felhalmozási költségvetés 54 752,1 2 217,4 -52 534,7

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

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XIII. fejezet összesen 756 296,3 66 925,4 -689 370,9
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

12 954,8 28,4Belügyminisztérium igazgatása 1
Működési költségvetés1

10 160,0Személyi juttatások1
16 264,9Egyéb működési kiadások9

96,4Nemzeti Védelmi Szolgálat 2
Működési költségvetés1

6 829,3Személyi juttatások1
1 844,4Egyéb működési kiadások9

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 3
22 602,0 1 206,71 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és 

irányítás intézményei 

Működési költségvetés1
111 489,0Személyi juttatások1

38 797,4Egyéb működési kiadások9
52,6 10,02 Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

Működési költségvetés1
767,2Személyi juttatások1
267,6Egyéb működési kiadások9

150,0 2 602,0Terrorelhárítási Központ 4
Működési költségvetés1

17 398,3Személyi juttatások1
4 854,6Egyéb működési kiadások9

5 215,6 314,7Büntetés-végrehajtás 5
Működési költségvetés1

65 869,7Személyi juttatások1
29 276,5Egyéb működési kiadások9

800,0 215,7Oktatási Hivatal 6
Működési költségvetés1

7 382,3Személyi juttatások1
2 970,8Egyéb működési kiadások9

6 134,4 4 007,4Rendőrség 7
Működési költségvetés1

296 360,9Személyi juttatások1
82 412,8Egyéb működési kiadások9

3 821,2 170,3Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 8
Működési költségvetés1

3 020,7Személyi juttatások1
1 454,5Egyéb működési kiadások9

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 9
2 139,1 197,21 Országos Kórházi Főigazgatóság 

Működési költségvetés1
24 685,5Személyi juttatások1

6 261,9Egyéb működési kiadások9
1 117 621,6 7 552,82 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 14,0

Működési költségvetés1
742 502,3Személyi juttatások1
374 344,8Egyéb működési kiadások9

65 218,5 250,0Országos Mentőszolgálat 10
Működési költségvetés1

49 909,3Személyi juttatások1
16 189,1Egyéb működési kiadások9

2 421,4 862,2Nemzeti Népegészségügyi Központ 11
Működési költségvetés1

6 394,6Személyi juttatások1
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17 068,8Egyéb működési kiadások9
3 183,2 3 681,5BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 12

Működési költségvetés1
73 354,3Személyi juttatások1
18 565,6Egyéb működési kiadások9

454,4 175,8Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 13
Működési költségvetés1

7 287,5Személyi juttatások1
3 771,4Egyéb működési kiadások9

21 455,6 550,0Országos Vérellátó Szolgálat 14
Működési költségvetés1

11 973,5Személyi juttatások1
10 818,9Egyéb működési kiadások9

8 046,6 9 777,8Klebelsberg Központ 15
Működési költségvetés1

540 547,5Személyi juttatások1
141 990,8Egyéb működési kiadások9

80,0 80,0Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 16
Működési költségvetés1

1 513,2Személyi juttatások1
1 393,6Egyéb működési kiadások9

3 280,7 913,1Vízügyi Igazgatóságok 17
Működési költségvetés1

23 228,4Személyi juttatások1
14 460,8Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
1 Ágazati célfeladatok 

2 127,53 A légimentéssel összefüggő kiadások 
1 200,050 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 

203,263 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai 
feladatok ellátása 

2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 

2 Társadalmi önszerveződések támogatása 
1 250,03 Országos Polgárőr Szövetség 

997,0 225,011 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 

5 Társadalmi felzárkózást segítő programok 

2 003,71 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások 
2 812,22 Tanoda program 
2 641,85 Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok 
1 427,38 Biztos Kezdet Gyerekházak 

679,410 Országos Roma Önkormányzat támogatása 
3 178,810 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 

16 815,211 A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány 
lakhatásával kapcsolatos kiadások 

825,719 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének 
támogatása 

1 000,021 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 
500,022 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó 

kiadások 

31 Köznevelési feladatok támogatása 
363 829,81 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 

16 789,62 Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás 
6 312,7 5,03 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 

990,04 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása 
13 204,26 Ingyenes tankönyvellátás támogatása 

80,87 Oktatási társadalmi szervezetek támogatása 
51,48 Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok 
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32 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok 

227 024,41 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 
4 505,82 Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 

sajátos finanszírozása 
24 186,73 Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények 

részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és 
egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások 

8 636,0 793,64 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok 
támogatása 

1 190,05 Gyermekvédelmi Lakás Alap 
3 874,66 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 
2 120,87 Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi 

szervezeteinek támogatása 

33 Egészségügyi ágazati előirányzatok 
7 928,2 10 019,61 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 

5 510,27 623,5 1 836,32 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása 

10 000,03 Egészséges Budapest Program 
970,04 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok 
326,45 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 

támogatása 
57 215,034 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának 

támogatása 
1 400,035 Peres ügyek 

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 733,63 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 

támogatása 
200,0523,0 677,04 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok 

megvalósításához kapcsolódó kiadások 
1 378,5 6 454,55 Belügyi Alapok 2014-2020 
3 684,1 11 403,96 Belügyi Alapok 2021-2027 

250,07 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése 1,0

Hazai működési költségvetés 3 571 338,0 1 281 141,9 -2 290 196,1

Hazai felhalmozási költségvetés 55 821,5 15,0 -55 806,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 24 121,0 200,0 -23 921,0

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XIV. fejezet összesen 3 651 280,5 1 281 356,9 -2 369 923,6
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XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 045,0 75,0Pénzügyminisztérium igazgatása 1 25,0

Működési költségvetés1
14 319,1Személyi juttatások1

4 095,2Egyéb működési kiadások9
7 617,1 8 566,2Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2 200,1

Működési költségvetés1
142 227,1Személyi juttatások1

54 100,0Egyéb működési kiadások9
6 929,5 4 538,8Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 5 120,0

Működési költségvetés1
6 715,3Személyi juttatások1

51 448,9Egyéb működési kiadások9
20 921,3 7 771,8Magyar Államkincstár 8 50,0

Működési költségvetés1
44 083,4Személyi juttatások1
21 540,5Egyéb működési kiadások9

1 387,1Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 16
Működési költségvetés1

1 569,2Személyi juttatások1
756,5Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 25
3 550,11 Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok 

954,52 Egészségügyi és egyéb kormányzati infrastruktúra fejlesztési 
program 

10 000,03 Nagyvállalati beruházási támogatások 
5 279,34 Egyes korábban kihelyezett támogatások visszatérülése 5 279,3

825,9 1,06 Nemzetközi és egyéb kötelezettségek 
300,07 Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos 

Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása 
389,58 Szentháromság téri ingatlanberuházással összefüggő működési 

kiadások 

Központi kezelésű előirányzatok 26

2 Központi tartalékok 
2 000,01 Beruházás Előkészítési Alap 

200 000,02 Beruházási Alap 
179 323,43 Céltartalékok 

7 700,04 Járványügyi kiadások 
170 000,07 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

5 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 

1 Családi támogatások 

309 320,01 Családi pótlék 
5 630,42 Anyasági támogatás 

55 718,23 Gyermekgondozást segítő ellátás 
10 591,04 Gyermeknevelési támogatás 

4 732,45 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 
14 482,56 Életkezdési támogatás 

3 140,67 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 
1 408,08 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 

109 253,12 Korhatár alatti ellátások 

3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 
67 831,71 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátások 

117 329,62 Járási szociális feladatok ellátása 

4 Különféle jogcímen adott térítések 
16 938,91 Közgyógyellátás 

7 539,82 Egyéb térítések 
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Hazai működési költségvetés 1 427 814,8 37 900,0 -1 389 914,8

Hazai felhalmozási költségvetés 238 232,1 5 674,4 -232 557,7

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

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XV. fejezet összesen 1 666 046,9 43 574,4 -1 622 472,5
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XVI. ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTÉRIUM

17,4Építési és Beruházási Minisztérium igazgatása 1
Működési költségvetés1

2 215,0Személyi juttatások1
519,5Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 10
0,4 5 892,11 Fővárosi fejlesztések 

863,4 535,72 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok 

35,1 214,93 Határon túli műemlék-felújítási program 
188,24 Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram 

Központi kezelésű előirányzatok 11
1 Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 

kiadások 

1 Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos  kiadások 
5 098,61 Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 

forrásjuttatásai 

2 Nemzeti tervvagyonnal  kapcsolatos bevételek és kiadások 
1,01 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások 

150,02 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek 

Hazai működési költségvetés 8 733,0 150,0 -8 583,0

Hazai felhalmozási költségvetés 6 848,3 0,0 -6 848,3

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

XVI. ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVI. fejezet összesen 15 581,3 150,0 -15 431,3
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XVII. TECHNOLÓGIAI ÉS IPARI MINISZTÉRIUM

30 552,7 226,4Technológiai és Ipari Minisztérium igazgatása 1 41,0

Működési költségvetés1
17 301,9Személyi juttatások1
31 941,0Egyéb működési kiadások9

396,1 4,9Nemzeti Akkreditáló Hatóság 6
Működési költségvetés1

334,2Személyi juttatások1
268,3Egyéb működési kiadások9

1 051,7 147,0Országos Meteorológiai Szolgálat 15 1,0

Működési költségvetés1
1 487,6Személyi juttatások1

966,9Egyéb működési kiadások9
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

3 680,0130 715,9 352,832 Közlekedési ágazati programok 

33 Közlekedési beruházások 

546,3 236 295,61 Közúti fejlesztések 
393,2 204 639,12 Vasúti fejlesztések 
753,2 75 827,06 Térségi közúti beruházások 

0,8 1 531,37 Országos közúthálózat felújítása 

4 330,034 Infokommunikációs ágazati feladatok 

35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok 
3 152,0 98,01 Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok 

15 499,3 9 605,63 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások 

30 788,2 50 211,84 Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer 

36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai 
8 123,9 15,51 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 

14 463,03 Kormányzati szakpolitikák 

37 Gazdaságfejlesztési feladatok 
16 529,71 Autó-motorsport támogatása 
86 884,1 13 228,92 Gazdaságfejlesztési programok 

554,8 77 335,63 Térségi fejlesztési feladatok 

9,3 18 560,44 Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus-Oltóanyaggyár 
megvalósítása 

68 Védelmi ipari feladatok 

11 000,01 Védelmi ipari kapacitások támogatása 

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése 

181 000,01 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 

289 000,02 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 
138 000,03 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások 

költségtérítése 
20 200,05 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése 

3 A TIM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

1 A TIM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
730,01 Koncessziós díjak 

2 Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek 
értékesítéséből származó bevételek 

160 000,0

3 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó 
bevételek 

1 000,0

2 A TIM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 
40 750,01 Védelmi ipari társaságok forrásjuttatásai 

25 000,02 Az NHKV Zrt. támogatása 
10 405,0 3 500,03 Közlekedési társaságok forrásjuttatásai 

1 356,4 10 000,04 Egyéb társaságok forrásjuttatásai 
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5 000,05 Védelmi Ipari Tőkealap feletti tulajdonosi joggyakorláshoz 
kapcsolódó kiadások 

4 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

1 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek 

25,01 Vagyonkezelési és üzemeltetési díj 
1,02 Egyéb bevételek 

2 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos kiadások 

3 000,01 Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő 
beruházások megtérítése 

50 000,02 A regionális víziközmű társaságok támogatása 
130,05 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 

kötelezettségeinek átvállalása 
60 000,014 Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás 

ellentételezése 
229 955,016 Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj 

Hazai működési költségvetés 1 381 090,0 36 436,5 -1 344 653,5

Hazai felhalmozási költségvetés 750 329,9 161 042,0 -589 287,9

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

XVII. TECHNOLÓGIAI ÉS IPARI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVII. fejezet összesen 2 131 419,9 197 478,5 -1 933 941,4
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XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

188,6 471,9Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 1 16,0

Működési költségvetés1
12 503,5Személyi juttatások1

4 333,6Egyéb működési kiadások9
8 537,6 8 520,6Külképviseletek igazgatása 2 110,0

Működési költségvetés1
65 996,3Személyi juttatások1
28 587,4Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 7
1 Célelőirányzatok 

5 172,0 126 828,01 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 

9 818,52 Kötött segélyhitelezés 
16 849,0 4 151,03 Külügyi fejlesztési és kutatási programok 

2 153,46 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó 
szervezetek és szakmai programok támogatása 

16 Protokoll kiadások 
404,21 Kormányfői Protokoll kiadásai 
449,32 Államfői Protokoll kiadásai 

240,03 Egyéb kormányzati protokoll kiadások 
1 550,025 Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása 

42 000,033 Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok 
8 871,4 55,12 Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások 

16 567,23 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 
5,05 Peres ügyek 

991,6 41,48 Kulturális diplomáciai projektek támogatása 

9 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó feladatok 

2 880,01 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások 
340,02 Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak 

ellátása 
3 000,010 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 

Központi kezelésű előirányzatok 8
2 A KKM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 

kiadások 

1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 
150 000,01 Paks II. Zrt. tőkeemelése 

3 000,02 A KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági 
társaságok forrásjuttatásai 

20,0 8 980,03 Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) 

4 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

4 584,01 A  HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség  NZrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 

3 088,02 A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

Hazai működési költségvetés 222 800,4 13 310,2 -209 490,2

Hazai felhalmozási költségvetés 296 068,0 126,0 -295 942,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 9 000,0 0,0 -9 000,0

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVIII. fejezet összesen 527 868,4 13 436,2 -514 432,2
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XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 

4 426,3 2 553,21 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai 
segítségnyújtás 

5 026,42 Fejezeti általános tartalék 
2 335,8 664,24 Közvetlen uniós programok támogatása 

17 Alapok alapja pénzügyi eszközök 
5 900,01 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök 5 900,0

2 608,62 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök 2 608,6

216,53 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök 216,5

61 651,0 6 499,04 Alapok alapja GINOP Plusz pénzügyi eszközök 68 150,0

10 000,05 Alapok alapja DIMOP Plusz pénzügyi eszközök 10 000,0

47 000,06 Alapok alapja KEHOP Plusz pénzügyi eszközök 47 000,0

Központi kezelésű előirányzatok 3

1 Kohéziós politikai operatív programok 2014-2020 
31 007,4 88 154,61 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 
15 260,4 11 362,02 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 

6 296,4 55 703,63 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 

133 601,44 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 
25 379,9 181 889,15 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 
38 168,1 56 841,96 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 
35 355,5 3 485,27 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 

1 161,78 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 
5 488,62 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 5 488,7

1 076,6 4 890,43        Európai Területi Együttműködés (2021-2027) 
3 600,0 400,04 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 

8 000,05        Svájci-Magyar Együttműködési Program II. 
340,7 19 220,66        Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020 

1 290,5 72 805,37        Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027 

8 Vidékfejlesztési és halászati programok 

184 259,4 215 740,61 Vidékfejlesztési Program 
1 875,9 1 124,12 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 

938,0 562,03 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz 
23 032,4 26 967,64 KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései 

9 Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027 
85 322,3 242 572,71 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) 

214 000,02 Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) 
29 471,3 43 890,43 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) 

63 666,0 563 240,74 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) 
13 534,2 96 994,66 Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) 

127 925,3 12 610,17 Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) 
25 505,2 2 514,18 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) 

587 165,1 1 889,910 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) 
356,0309,6 10,411 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020) 9,0

1 359,6 40,412 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027) 

Hazai működési költségvetés 73 439,5 0,0 -73 439,5

Hazai felhalmozási költségvetés 75 441,5 133 875,1 58 433,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 3 361 813,2 11 342,3 -3 350 470,9

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Kiadás Bevétel Egyenleg

XIX. fejezet összesen 3 510 694,2 145 217,4 -3 365 476,8



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 127. szám 5147

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2023. évi előirányzat
XX

Felhalmo-
zási bevétel

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM

616,0 87,8Kulturális és Innovációs Minisztérium Igazgatása 1
Működési költségvetés1

15 199,5Személyi juttatások1
4 904,7Egyéb működési kiadások9

57,0Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 2
Működési költségvetés1

480,0Személyi juttatások1
448,4Egyéb működési kiadások9

4 234,4 93,0Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 3 5,8

Működési költségvetés1
2 042,6Személyi juttatások1
2 104,6Egyéb működési kiadások9

378,8 120,0Egyéb kulturális intézmények 4
Működési költségvetés1

2 081,9Személyi juttatások1
1 143,7Egyéb működési kiadások9

311,0 76,9Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 5
Működési költségvetés1

1 702,5Személyi juttatások1
1 008,1Egyéb működési kiadások9

2 511,9 219,4Szakképzési Centrumok 6
Működési költségvetés1

132 918,1Személyi juttatások1
41 458,5Egyéb működési kiadások9

26 995,2 3 115,3Egyetemek, főiskolák 7 401,8

Működési költségvetés1
48 606,0Személyi juttatások1
37 686,2Egyéb működési kiadások9

Egyéb történetkutató intézetek 8
15,42 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 

Működési költségvetés1
383,3Személyi juttatások1
372,2Egyéb működési kiadások9

377,0 126,1Petőfi Irodalmi Múzeum 9
Működési költségvetés1

2 198,0Személyi juttatások1
1 385,9Egyéb működési kiadások9

13 202,3 2 056,0Közgyűjtemények 11 5,5

Működési költségvetés1
19 174,3Személyi juttatások1
22 670,8Egyéb működési kiadások9

5 013,4 746,6Művészeti intézmények 12
Működési költségvetés1

13 479,3Személyi juttatások1
11 035,9Egyéb működési kiadások9

25,6Magyarságkutató Intézet 15
Működési költségvetés1

690,4Személyi juttatások1
290,0Egyéb működési kiadások9

1 279,1 40,0Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 19 40,5

Működési költségvetés1
1 341,4Személyi juttatások1

860,1Egyéb működési kiadások9
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
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8 Nemzetközi kapcsolatok programjai 

80,02 Határon túli és nemzetközi kulturális feladatok támogatása 

9 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások 
4 110,0 190,01 Nemzeti Tehetség Program 
9 407,02 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 

377,13 Waclaw Felczak Alap 
2 229,9 78,14 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok 

80,05 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 
1 980,06 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása 

1 135,07 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő 
hozzájárulás 

614,2 8 385,88 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása 

22,7 977,39 Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami 
fenntartók részére 

240,010 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott 
támogatása 

500,7 4,011 Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint 
feladatok támogatása 

380,0 20,012 Család-és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek 
továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok  
támogatása 

366,0 10,010 Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, 
Módszertani Központ működtetése 

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
309,03 Emlékparkok, emlékpontok támogatása 

3 722,4 146,05 Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok 

2 500,06 Csoóri Sándor Alap 
13 026,9 4 804,27 Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása 

1 000,08 Makovecz Imre Alap 

12 Felsőoktatási feladatok 

389 731,81 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 
9 166,52 Felsőoktatás speciális feladatai 
1 017,73 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, 

programok támogatása 
19 677,04 Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések 

13 Művészeti tevékenységek 
45 495,5 590,11 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 

1 673,69 Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása 
1 950,011 Fesztiválok megrendezésének támogatása 
3 350,0 150,015 Lázár Ervin Program 

12 298,914 Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti 
ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása 

12 000,015 Liget Budapest projekt működtetését szolgáló kiadások 
1 812,016 Szakképzési feladatellátás támogatása 

21 778,028 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 
1 000,051 Fejezeti általános tartalék 

Hazai működési költségvetés 927 698,3 54 934,5 -872 763,8

Hazai felhalmozási költségvetés 23 119,2 453,6 -22 665,6

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

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XX. fejezet összesen 950 817,5 55 388,1 -895 429,4
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XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

600,0 445,3Miniszterelnöki Kabinetiroda 1
Működési költségvetés1

10 704,9Személyi juttatások1
2 439,1Egyéb működési kiadások9

600,0 23,6Nemzeti Kommunikációs Hivatal 2
Működési költségvetés1

888,5Személyi juttatások1
715,8Egyéb működési kiadások9

4,9Nemzeti Koncessziós Iroda 3
Működési költségvetés1

139,9Személyi juttatások1
809,5Egyéb működési kiadások9

27,4 1 936,6Alkotmányvédelmi Hivatal 4 20,0

Működési költségvetés1
19 754,7Személyi juttatások1

6 093,8Egyéb működési kiadások9
280,0 5 990,9Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 5 23,0

Működési költségvetés1
33 030,1Személyi juttatások1
15 046,9Egyéb működési kiadások9

253,3Nemzeti Információs Központ 6
Működési költségvetés1

4 453,5Személyi juttatások1
2 754,0Egyéb működési kiadások9

180,0 4 380,3Információs Hivatal 7 46,2

Működési költségvetés1
13 851,5Személyi juttatások1

9 260,8Egyéb működési kiadások9
870,6 8,2Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 8

Működési költségvetés1
1 731,8Személyi juttatások1

12 375,1Egyéb működési kiadások9
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

1 Célelőirányzatok 
350,01 Kormányfői protokoll 

38 500,02 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos 
feladatok 

34 350,8 33 591,411 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 

800,012 Közösségépítő kezdeményezések támogatása 
140,121 Nemzetközi tagdíjak 

11 000,024 Kiemelt társadalmi kapcsolatok 
8 786,0 2 200,027 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek 

támogatása 
74 509,528 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
12 836,930 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 

62,231 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 

Központi kezelésű előirányzatok 21
1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával 

kapcsolatos bevételek és kiadások 

1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek 

16 000,01 Osztalékbevétel 
5 000,02 A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

Gazdaságfejlesztési célú központi kezelésű előirányzatok 22
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5 656,51 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének 
megtérítése 

31 200,02 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 
2 000,03 Peres ügyek 

4 Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból 
eredő kiadások 

4,51 CEB tagdíj 

734,02 Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból 
eredő egyéb kiadások 

151 300,05 M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak 

48 834,518 558,0511 280,41 -  22. cím összesen: 89,2

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 23
0,8 2,01 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 2,4

Működési költségvetés1
971,1Személyi juttatások1
222,8Egyéb működési kiadások9

2,00,81 193,923. cím összesen: 2,4

Hazai működési költségvetés 512 474,3 18 558,8 -493 915,5

Hazai felhalmozási költségvetés 48 836,5 91,6 -48 744,9

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXI. fejezet összesen 561 310,8 18 650,4 -542 660,4
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XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

60,0 95,0Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1
Működési költségvetés1

1 817,1Személyi juttatások1
1 346,7Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
11,2188,71 OECD ROK 

45,82 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 3 398,3 71,2 -3 327,1

Hazai felhalmozási költségvetés 95,0 0,0 -95,0

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

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXX. fejezet összesen 3 493,3 71,2 -3 422,1
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XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

787,8 451,2Központi Statisztikai Hivatal 1 27,9

Működési költségvetés1
13 420,6Személyi juttatások1

3 691,9Egyéb működési kiadások9
5,0 2,0KSH Könyvtár 4

Működési költségvetés1
217,3Személyi juttatások1

82,7Egyéb működési kiadások9
8,0KSH Népességtudományi Kutató Intézet 5

Működési költségvetés1
108,6Személyi juttatások1

44,6Egyéb működési kiadások9
Fejezeti kezelésű előirányzatok 6

1 118,51 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 
támogatása 

Hazai működési költségvetés 18 684,2 800,8 -17 883,4

Hazai felhalmozási költségvetés 453,2 27,9 -425,3

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

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXI. fejezet összesen 19 137,4 828,7 -18 308,7
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XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

127,2 79,9MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 1 15,0

Működési költségvetés1
7 913,4Személyi juttatások1
1 346,1Egyéb működési kiadások9

7 015,5 18,0MTA Könyvtár és Információs Központ 2
Működési költségvetés1

873,7Személyi juttatások1
8 025,8Egyéb működési kiadások9

MTA egyéb intézmények 5
1 803,1 26,01 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 1,2

Működési költségvetés1
733,0Személyi juttatások1

1 804,1Egyéb működési kiadások9
381,9 2,02 MTA Jóléti intézmények 

Működési költségvetés1
547,7Személyi juttatások1
376,4Egyéb működési kiadások9

64,13 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 

Működési költségvetés1
225,7Személyi juttatások1
113,7Egyéb működési kiadások9

2,04 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága 

Működési költségvetés1
21,3Személyi juttatások1
11,2Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 6
80,91 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos 

társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 
420,32 Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok 

támogatása 
3 837,9 168,03 Szakmai feladatok támogatása 
3 543,1 398,26 Lendület Program 

Hazai működési költségvetés 29 874,3 9 393,8 -20 480,5

Hazai felhalmozási költségvetés 692,1 16,2 -675,9

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

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXIII. fejezet összesen 30 566,4 9 410,0 -21 156,4
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XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

MMA Titkársága 1
174,71 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 

Működési költségvetés1
5 008,8Személyi juttatások1
4 726,8Egyéb működési kiadások9

52,3Magyar Építészeti Múzeum 2
Működési költségvetés1

374,8Személyi juttatások1
288,4Egyéb működési kiadások9

23,0MMA Kutatóintézet 3
Működési költségvetés1

173,0Személyi juttatások1
86,9Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
105,01 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 

1 835,5 16,02 Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális 
feladatainak támogatása 

14,93 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 

200,07 Pályázati alapok 
30,014 MMA műemlékvédelmi beruházásai 

105,720 Makovecz Emlékközpont 

Hazai működési költségvetés 12 919,8 0,0 -12 919,8

Hazai felhalmozási költségvetés 296,0 0,0 -296,0

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

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXIV. fejezet összesen 13 215,8 0,0 -13 215,8
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XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS HIVATAL

2 524,3 77,8NKFI Hivatal 1
Működési költségvetés1

2 337,8Személyi juttatások1
1 470,9Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
12 724,41 Nemzetközi tagdíjak 

Hazai működési költségvetés 16 533,1 2 524,3 -14 008,8

Hazai felhalmozási költségvetés 77,8 0,0 -77,8

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

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXV. fejezet összesen 16 610,9 2 524,3 -14 086,6
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XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

30,0ELKH Titkársága 1
Működési költségvetés1

1 057,6Személyi juttatások1
799,8Egyéb működési kiadások9

17 819,5 3 958,4ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek 2 535,4

Működési költségvetés1
32 961,1Személyi juttatások1
18 927,9Egyéb működési kiadások9

76,7 48,2ELKH Támogatott kutatóhelyek 3
Működési költségvetés1

3 598,6Személyi juttatások1
620,1Egyéb működési kiadások9

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
5 000,02 Kiválósági és szakmai feladatok támogatása 

Hazai működési költségvetés 62 965,1 17 896,2 -45 068,9

Hazai felhalmozási költségvetés 4 036,6 535,4 -3 501,2

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

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXVI. fejezet összesen 67 001,7 18 431,6 -48 570,1
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XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1

1 Devizahitelek kamatelszámolásai 
26 435,01 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata 

8 322,02 Egyéb devizahitelek kamata 

2 Devizakötvények kamatelszámolásai 

200 360,71 Nemzetközi devizakötvények 
2 015,714 634,12 Belföldi devizakötvények 
2 076,13 Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai 

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 2

1 Forinthitelek kamatelszámolásai 
54 214,81 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata 

2 Államkötvények kamatelszámolása 

1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 

155 826,61 154 418,21 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények 
kamatelszámolásai 

43 928,7501 194,12 Lakossági kötvények 

3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 
55 536,11 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 
51 436,12 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 

4 647,62 516,84 Repóügyletek kamatelszámolásai 

97 711,45 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 3
38 220,01 Jutalékok és egyéb költségek 

2 500,02 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 

1 749,63 Adósságkezelés költségei 

Hazai működési költségvetés 2 111 537,5 306 206,1 -1 805 331,4

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

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

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLI. fejezet összesen 2 111 537,5 306 206,1 -1 805 331,4
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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI

Vállalkozások költségvetési befizetései 1
792 000,01 Társasági adó 

79 108,35 Cégautóadó 
38 800,08 Játékadó 

9 Ökoadó 

5 400,02 Környezetterhelési díj 
12 000,010 Egyéb befizetések 

149 900,012 Rehabilitációs hozzájárulás 
226 800,014 Kisadózók tételes adója 

165 900,015 Kisvállalati adó 
53 400,016 Közműadó 
15 000,018 Reklámadó 

172 700,019 Kiskereskedelmi adó 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 2
5 783 540,61 Általános forgalmi adó 1 368 567,5

1 468 900,02 Jövedéki adó 
18 700,03 Regisztrációs adó 

41 600,07 Turizmusfejlesztési hozzájárulás 

Lakosság költségvetési befizetései 3
3 733 700,01 Személyi jövedelemadó 

261 300,04 Lakossági illetékek 

30,07 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 
100 491,78 Gépjárműadó 

Egyéb költségvetési bevételek 4
21 829,01 Vegyes bevételek 

2 Központosított bevételek 
54 500,01 Bírságbevételek 
60 000,02 Környezetvédelmi termékdíjak 
24 900,03 Egyéb központosított bevételek 

309 200,04 Megtett úttal arányos útdíj 
16 000,05 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 
92 800,06 Időalapú útdíj 

Költségvetési befizetések 5
62 094,01 Központi költségvetési szervek 
30 000,02 Létszámcsökkentésből fakadó megtakarítás befizetése 
56 643,64 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése 

Uniós programok bevételei 6
249 928,11 Kohéziós Operatív Programok 583 165,6

201 840,010 Vidékfejlesztési Program (VP) 30 160,0

675,011 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 2 025,0

392,112 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 19 214,8

7 531,413 Egyéb programok 5 219,6

8 700,015 KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései 1 300,0

125,016 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Plusz 375,0

468,017 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-től 22 933,9

1 529,018 Egyéb programok 2021-2027 6 116,0

111 994,219 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) 282 073,8

152 925,120 Kohéziós Operatív Programok 2021-2027 356 825,3

Egyéb uniós bevételek 7
32 500,02 Vámbeszedési költség megtérítése 

175 263,1Babaváró támogatások 24
5 401,0Diákhitel konstrukciók támogatása 25

34 950,0 456 275,0Lakástámogatások 29
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105 000,0Szociálpolitikai menetdíj támogatás 31
Egyéb költségvetési kiadások 32

1 Vegyes kiadások 
2 000,04 Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások 

200,06 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 

9 700,011 Egyéb vegyes kiadások 
13 800,012 1% SZJA közcélú felhasználása 

35,019 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 
2 200,022 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 33
1 900,03 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési 

kötelezettség 
3 000,04 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési 

kötelezettség 
28 000,05 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettség 
6 000,07 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettség 
12,09 Lakáshitelekhez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 
88,010 Babaváró kölcsönökhöz vállalt kezességből eredő fizetési 

kötelezettség 
1 000,015 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből 

eredő fizetési kötelezettség 
1 573,4Pénzbeli kárpótlás 34

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 35
1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 

382 150,05 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 

371 800,06 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása 
24 900,07 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása 

2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 
541 247,54 Járulék címen átadott pénzeszköz 

827 458,39 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek 
kiadásai 

36

2 553,21 IBRD alaptőkeemelés 
3 199,72 IFC tőkeemelés 

38,54 Bruegel tagdíj 
2 539,77 IDA alaptőke-hozzájárulás 

1 041,09 A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb  
kiadások 

604 497,5Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 37
690,0Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 38

38 000,0Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti 
kiegészítő finanszírozása 

40

1,5Követeléskezelés költségei 41
Alapok támogatása 42

25 199,6 9 100,42 Bethlen Gábor Alap támogatása 
53 800,03 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 

39 863,4 2 680,25 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása 

Hazai működési költségvetés 3 300 809,8 13 879 737,2 10 578 927,4

Hazai felhalmozási költségvetés 476 348,2 1 368 567,5 892 219,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 2 045 516,9 2 045 516,9

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg

XLII. fejezet összesen 3 777 158,0 17 293 821,6 13 516 663,6



5160 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 127. szám 

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2023. évi előirányzat
XLIII

Felhalmo-
zási bevétel

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

1

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek 

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek 

1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 7 500,0

3 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 1 300,0

1 700,04 Bérleti díjak 
2 500,06 Vagyonkezelői díj 

2 Társaságokkal kapcsolatos bevételek 
10,02 Osztalékbevételek 

3 Egyéb bevételek 

1 Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek 
visszatérülése 

3 500,0

1 000,02 Vegyes bevételek 
300,04 Állami örökléssel kapcsolatos értékesítési bevételek elszámolása 

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások 

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások 
7 000,01 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása 

13 500,07 Ingatlanok fenntartása és őrzése 

18 000,08 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos 
bérleti díjak 

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások 

1 200,01 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 
forrásjuttatásai 

21 118,92 A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása 

7 900,03 Az MNV Zrt. működésének támogatása 

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
8 000,01 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos 

környezetvédelmi feladatok finanszírozása 
1 300,03 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan 

terhelő egyéb kiadások 
1 000,07 ÁFA elszámolás 
3 500,08 Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása 
5 500,0 200,09 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

300,010 Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása 

A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

2

1 A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 

7 900,01 Koncessziós díjak 
5,03 Egyéb bevételek 

2 A GFM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 
445,05 Egyéb kiadások 

Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 
és kiadások 

3

1 Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 

1 900,01 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek 
5,02 Társasági részesedésekkel kapcsolatos bevételek 

2 500,03 Állami örökléssel kapcsolatos bevételek 
300,04 Egyéb vagyongazdálkodási bevételek 

2 Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 
500,01 Ingó- és ingatlanvagyonnal kapcsolatos kiadások 

1,02 Társasági portfólióval kapcsolatos kiadások 
2 500,03 Állami örökléssel kapcsolatos kiadások 

400,04 Egyéb vagyongazdálkodási kiadások 
1 950,05 MVH Zrt. működésének támogatása 

A frekvenciahasznosítással kapcsolatos bevételek 6
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326,51 Távközlési koncessziókból származó díj 

5 000,0Fejezeti tartalék 7

Hazai működési költségvetés 92 114,9 18 446,5 -73 668,4

Hazai felhalmozási költségvetés 7 200,0 12 300,0 5 100,0

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

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLIII. fejezet összesen 99 314,9 30 746,5 -68 568,4
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XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 1

1 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek 300 000,0

3 400,02 Haszonbérleti díj 
90,03 Vagyonkezelői díj 

120,04 Egyéb bevételek 

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 2
6 000,01 Termőföld vásárlás 

7 500,02 Életjáradék termőföldért 
800,03 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
1 350,04 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése és jogi rendezése 

30,05 Bírósági döntésből eredő kiadások 
2 200,06 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

1 000,07 Értéknövelő beruházások megtérítése 
2 000,05 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 13 880,0 3 610,0 -10 270,0

Hazai felhalmozási költségvetés 7 000,0 300 000,0 293 000,0

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

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLIV. fejezet összesen 20 880,0 303 610,0 282 730,0
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XLV. KIEMELT KORMÁNYZATI MAGASÉPÍTÉSI 
BERUHÁZÁSOK

215 483,6Egyedi magasépítési beruházások 1
15 183,3Programszerű magasépítési beruházások 2

8 000,0A Beruházási Ügynökség működésének támogatása 3
3 000,0A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb 

kiadások 
4

15 500,0Beruházási tartalék 5

Hazai működési költségvetés 11 000,0 0,0 -11 000,0

Hazai felhalmozási költségvetés 246 166,9 0,0 -246 166,9

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

XLV. KIEMELT KORMÁNYZATI MAGASÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLV. fejezet összesen 257 166,9 0,0 -257 166,9
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L. REZSIVÉDELMI ALAP

670 000,0Rezsivédelmi Alap központi kiadása 1
242 300,0Energia ágazat befizetései 3
240 000,0Bányajáradék 4

30 000,0Légitársaságok hozzájárulása 5
96 400,0Távközlési adó 6

Hazai működési költségvetés 670 000,0 608 700,0 -61 300,0

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

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

L. REZSIVÉDELMI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

L. fejezet összesen 670 000,0 608 700,0 -61 300,0
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LI. HONVÉDELMI ALAP

77 603,1 138 517,4Légierő képességek fejlesztése 1
163 855,5 234 729,5Szárazföldi képességek fejlesztése 2

67 166,0 53 567,4Katonai infrastruktúra fejlesztése és működése 3
49 333,1 57 228,0Egyéb fejlesztési és működési kiadások 4

Központi kezelésű előirányzatok 10
337 900,01 Pénzügyi szervezetek befizetései 
323 500,02 Pénzügyi tranzakciós illeték 

179 700,03 Biztosítási adó 

Hazai működési költségvetés 357 957,7 841 100,0 483 142,3

Hazai felhalmozási költségvetés 484 042,3 0,0 -484 042,3

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

LI. HONVÉDELMI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LI. fejezet összesen 842 000,0 841 100,0 -900,0
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LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS ALAP

47 339,0 2 961,0Kutatási Alaprész 1
45 269,7 4 586,8Innovációs Alaprész 2
56 643,6Befizetés a központi költségvetésbe 3

2 514,3Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 4
12 727,2 720,8Nemzeti Laboratóriumok Alaprész 9

121 400,0Innovációs járulék 19
824,0Egyéb bevételek 20 176,0

39 863,4Költségvetési támogatás 23 2 680,2

Hazai működési költségvetés 164 493,8 162 087,4 -2 406,4

Hazai felhalmozási költségvetés 8 268,6 2 856,2 -5 412,4

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

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXII. fejezet összesen 172 762,4 164 943,6 -7 818,8
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LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

5 400,0 3 600,0Foglalkoztatási támogatások 1
43 144,0 2 000,0Szakképzési támogatások 2

115 700,0Passzív kiadások, álláskeresési támogatások 3
2 500,0Bérgarancia kifizetések 4

800,0Működtetési célú kifizetések 5
100 144,0 9 856,0Start-munkaprogram 6

84 980,0 20,0EU-s elő- és társfinanszírozás 7
59 500,0Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése 8 500,0

1 499,0Egyéb bevétel 9 1 501,0

400,0Bérgarancia támogatás törlesztése 11
327 700,0Társadalombiztosítási járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot 

megillető része 
12

200,0Válsághelyzeti támogatás 16

Hazai működési költségvetés 352 868,0 389 099,0 36 231,0

Hazai felhalmozási költségvetés 15 476,0 2 001,0 -13 475,0

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

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXIII. fejezet összesen 368 344,0 391 100,0 22 756,0
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LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Költségvetési támogatás 2
25 199,63 Eseti támogatás 9 100,4

15 568,7 8 950,4Nemzetpolitikai célú támogatások 4
2 283,8Működtetési célú kifizetések 5
1 850,0 150,0Rákóczi Szövetség támogatása 6

246,6Magyarság Háza program támogatása 8
5 250,5Határtalanul! program támogatása 9

Hazai működési költségvetés 25 199,6 25 199,6 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 9 100,4 9 100,4 0,0

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

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXV. fejezet összesen 34 300,0 34 300,0 0,0
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LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

3 844,9Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, 
fejlesztése 

1

1 000,0Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 2
6 000,0Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 3

52,9Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 4
7 366,8RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT 

üzemeltetési kiadásai 
5

1 231,6Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások 
támogatása 

6

83,5Alapkezelőnek működési célra 7
31,7Nukleáris üzemanyag-ciklus lezárása 9

28 422,3Nukleáris létesítmények befizetései 15
7,1Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 16

53 800,0Költségvetési támogatás 18

Hazai működési költségvetés 8 713,6 82 229,4 73 515,8

Hazai felhalmozási költségvetés 10 897,8 0,0 -10 897,8

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

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXVI. fejezet összesen 19 611,4 82 229,4 62 618,0
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LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

8 712,1Alapból nyújtott támogatások 1
1 104,7 40,5Működési kiadások 2

245,0Kulturális célú központi költségvetési szervek működési 
kiadásainak támogatása 

4

300,0Egyéb bevételek 6
12 600,0Játékadó NKA-t megillető része 7

2 600,0Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó 
befizetések 

9

Hazai működési költségvetés 10 061,8 15 500,0 5 438,2

Hazai felhalmozási költségvetés 40,5 0,0 -40,5

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

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXVII. fejezet összesen 10 102,3 15 500,0 5 397,7
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LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
1 812 300,01 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része 
2 249 700,02 Társadalombiztosítási járulék Ny. Alapot megillető része és 

nyugdíjjárulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
900,02 Megállapodás alapján fizetők járulékai 

50 000,05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 
4 300,05 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 
382 150,07 Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel 

371 800,08 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása 
24 900,09 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása 

7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 
6 489,03 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 

Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 2
1 Nyugellátások 

1 Öregségi nyugdíj 
3 663 600,01 Korhatár felettiek öregségi nyugdíja 

372 400,02 Nők korhatár alatti nyugellátása 

3 Hozzátartozói nyugellátás 
42 000,01 Árvaellátás 

419 600,02 Özvegyi nyugellátás 

4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 
600,02 Egyszeri segély 

24 900,05 Nyugdíjprémium céltartalék 
371 800,06 Tizenharmadik havi nyugdíj 

4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 
6 250,02 Postaköltség 
1 400,03 Egyéb kiadások 

14,03,0Vagyongazdálkodás 3

Hazai működési költségvetés 4 902 553,0 4 902 553,0 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

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

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXXI. fejezet összesen 4 902 553,0 4 902 553,0 0,0
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
718 000,01 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része 

1 528 500,02 Társadalombiztosítási járulék E. Alapot megillető része és 
egészségbiztosítási járulék 

78 800,03 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
2 700,05 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 
541 247,56 Járulék címen átvett pénzeszköz 
832 858,310 Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-átvétel, egészségügyi 

feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 
11 075,17 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések, kifizetések visszatérítése 

és egyéb térítési díj bevétel 

8 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 
41 446,31 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 
76 991,82 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és 

forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással 
kapcsolatos bevételek 

1,03 Nagyértékű gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói és 
forgalmazói befizetések 

1,04 Szerződések szerinti és egyéb gyógyászati segédeszköz 
forgalmazással kapcsolatos bevételek 

7 555,79 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 
230,010 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 

78 000,012 Népegészségügyi termékadó 

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2
154 408,21 Csecsemőgondozási díj 
221 128,62 Táppénz 

450,03 Egyszeri segély 

10 364,94 Kártérítési és baleseti járadék 
318 434,95 Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj 
338 594,76 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 

7 Gyógyító-megelőző ellátás 

257 701,11 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 
27 283,32 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 
87 563,23 Fogászati ellátás 

6 480,84 Otthoni szakápolás 

9 796,95 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 
27 771,16 Művesekezelés 

704 242,37 Célelőirányzatok 
45 560,58 Mentés 

24 266,19 Laboratóriumi ellátás 
926 775,310 Összevont szakellátás 

7 281,112 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 
129 659,814 Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 

4 200,08 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 
200,09 Anyatej-ellátás 

10 Gyógyszertámogatás 
353 570,71 Gyógyszertámogatás kiadásai 

118 438,12 Gyógyszertámogatási céltartalék 

11 Gyógyászati segédeszköz támogatás 
61 385,72 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás és kölcsönzés 

támogatása 
23 092,03 Egyedi készítésű gyógyászati segédeszköz támogatás 

5 218,412 Utazási költségtérítés 

13 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett 
ellátások kiadásai 

22 084,81 Sürgősségi ellátás 
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100,02 Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése 

3 019,23 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett 
egészségügyi szolgáltatások 

4 000,014 Természetbeni ellátások céltartaléka 

15 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 
4 373,11 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 
3 561,12 Postaköltség 

631,23 Egyéb kiadások 

8 800,05 Gyógyszertárak juttatása és szolgáltatási díja 
13,712,8Vagyongazdálkodás 3

Egészségbiztosítási költségvetési szervek 5
419,8 226,01 Központi hivatali szerv 

Működési költségvetés1
4 645,1Személyi juttatások1
2 519,2Egyéb működési kiadások9

Hazai működési költségvetés 3 917 614,2 3 917 840,2 226,0

Hazai felhalmozási költségvetés 226,0 0,0 -226,0

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

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXXII. fejezet összesen 3 917 840,2 3 917 840,2 0,0

Hazai működési költségvetés 27 017 355,0 27 017 355,0 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 3 000 539,7 1 999 269,0 -1 001 270,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 3 407 934,2 2 057 059,2 -1 350 875,0

Központi alrendszer Kiadás Bevétel Egyenleg

Központi alrendszer összesen 33 425 828,9 31 073 683,2 -2 352 145,7
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2. melléklet a 2022. évi … törvényhez 
 

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
 
I. Előirányzatok és támogatások 
 

 Jogcímszám Támogatási jogcím 
Előirányzat 

(millió 
forintban) 

Fajlagos összeg 

1 1. A települési önkormányzatok általános működésének és 
ágazati feladatainak támogatása    

2 1.1. A települési önkormányzatok működésének általános 
támogatása  280 655,4   

3 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása     
4 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása   5 537 000 forint/fő 
5 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása   26 000 forint/hektár 

6 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása   5.2. pontban meghatározott 
összeg  

7 1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása   6.2. és 6.4-6.5. pontokban 
meghatározott összeg  

8 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása   7.2. pontban meghatározott 
összeg  

9 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   
2 800 forint/fő,  

de legalább a 8.2. pontban 
meghatározott összeg  

10 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   2 550 forint/külterületi lakos 

11 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ártalmatlanítása   100 forint/m3 

12 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása   2 forint/ki- és belépési adatok 

13 1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott 
támogatás  12.2. pontban meghatározott 

összeg 

14 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 
támogatása 239 832,6   

15 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás     

16 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje 
eléri a nyolc órát   130 000 forint/fő/év 

17 1.2.1.2. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje 
nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát   65 000 forint/fő/év 

18 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú 
támogatása     

19 1.2.2.1. 
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező 
óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú 
támogatása 

  5 262 900 forint/számított 
létszám/év 

20 1.2.2.2. 
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartással 
rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok 
átlagbéralapú támogatása 

  2 631 450 forint/számított 
létszám/év 

21 1.2.3. 
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó 
többletkiadásokhoz 

    

22 1.2.3.1. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző     

23 1.2.3.1.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező 
óvodában foglalkoztatott     

24 1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű     

25 1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása   467 690 forint/fő/év 

2. melléklet a 2022. évi XXV. törvényhez
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26 1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt 
pedagógusok kiegészítő támogatása   1 743 970 forint/fő/év 

27 1.2.3.1.1.2. Mesterfokozatú végzettségű      

28 1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása   562 950 forint/fő/év 

29 1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt 
pedagógusok kiegészítő támogatása   1 970 180 forint/fő/év 

30 1.2.3.1.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel 
rendelkező óvodában foglalkoztatott     

31 1.2.3.1.2.1. Alapfokozatú végzettségű     

32 1.2.3.1.2.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása   233 845 forint/fő/év 

33 1.2.3.1.2.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt 
pedagógusok kiegészítő támogatása   871 985 forint/fő/év 

34 1.2.3.1.2.2. Mesterfokozatú végzettségű      

35 1.2.3.1.2.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása   281 475 forint/fő/év 

36 1.2.3.1.2.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt 
pedagógusok kiegészítő támogatása   985 090 forint/fő/év 

37 1.2.3.2. Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző     

38 1.2.3.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező 
óvodában foglalkoztatott     

39 1.2.3.2.1.1. Alapfokozatú végzettségű     

40 1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása   428 720 forint/fő/év 

41 1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt 
pedagógusok kiegészítő támogatása   1 598 640 forint/fő/év 

42 1.2.3.2.1.2. Mesterfokozatú végzettségű      

43 1.2.3.2.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása   516 037 forint/fő/év 

44 1.2.3.2.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt 
pedagógusok kiegészítő támogatása   1 806 003 forint/fő/év 

45 1.2.3.2.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel 
rendelkező óvodában foglalkoztatott     

46 1.2.3.2.2.1. Alapfokozatú végzettségű     

47 1.2.3.2.2.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása   214 360 forint/fő/év 

48 1.2.3.2.2.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt 
pedagógusok kiegészítő támogatása   799 315 forint/fő/év 

49 1.2.3.2.2.2. Mesterfokozatú végzettségű      

50 1.2.3.2.2.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása   258 024 forint/fő/év 

51 1.2.3.2.2.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt 
pedagógusok kiegészítő támogatása   902 997 forint/fő/év 

52 1.2.4. Nemzetiségi pótlék     

53 1.2.4.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező 
óvodában foglalkoztatott     

54 1.2.4.1.1. 
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja 
és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő 
pedagógus  

  811 600 forint/fő/év 

55 1.2.4.1.2. A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja 
alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus    622 000 forint/fő/év 

56 1.2.4.1.3. A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja 
alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus    249 000 forint/fő/év 

57 1.2.4.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel 
rendelkező óvodában foglalkoztatott     
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58 1.2.4.2.1. 
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja 
és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő 
pedagógus  

  405 800 forint/fő/év 

59 1.2.4.2.2. A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja 
alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus    311 000 forint/fő/év 

60 1.2.4.2.3. A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja 
alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus    124 500 forint/fő/év 

61 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját 
közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása     

62 1.2.5.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező 
óvodában foglalkoztatott     

63 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők 
átlagbéralapú támogatása   3 878 000 forint/létszám/év 

64 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 
átlagbéralapú támogatása   5 262 900 forint/létszám/év 

65 1.2.5.2. Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel 
rendelkező óvodában foglalkoztatott     

66 1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők 
átlagbéralapú támogatása   1 939 000 forint/létszám/év 

67 1.2.5.2.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 
átlagbéralapú támogatása   2 631 450 forint/létszám/év 

68 1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek 
utaztatásának támogatása   189 000 forint/fő/év 

69 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék  480 000 forint/fő/év 

70 1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és 
gyermekjóléti feladatainak támogatása 215 926,2   

71 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 
feladatainak egyéb támogatása     

72 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása     

73 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat   5 128 940 forint/számított 
létszám/év 

74 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ   

4 843 970 forint/számított 
létszám/év 

továbbá a szociálpolitikáért 
felelős miniszter által kijelölt 

intézmény esetében további 
11 440 000 forint/engedélyes 

75 1.3.2.3. Szociális étkeztetés     
76 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás   73 810 forint/fő 
77 1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás   81 190 forint/fő 
78 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás     
79 1.3.2.4.1. Szociális segítés   25 000 forint/fő 
80 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás   463 130 forint/fő 
81 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás   602 080 forint/fő 
82 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen     
83 1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás   5 142 300 forint/szolgálat 
84 1.3.2.5.2. Tanyagondnoki szolgáltatás   5 142 300 forint/szolgálat 
85 1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása     
86 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás   282 630 forint/fő 

87 1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő 
feladatellátás   423 940 forint/fő 

88 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali 
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás   169 560 forint/fő 
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89 1.3.2.6.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali 
intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás   254 330 forint/fő 

90 1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása     

91 1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás   875 660 forint/fő 

92 1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás 
által történő feladatellátás   963 220 forint/fő 

93 1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali 
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás   525 390 forint/fő 

94 1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali 
intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás   577 930 forint/fő 

95 1.3.2.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása     

96 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás   829 460 forint/fő 

97 1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás 
által történő feladatellátás   912 400 forint/fő 

98 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali 
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás   497 670 forint/fő 

99 1.3.2.8.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali 
intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás   547 440 forint/fő 

100 1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása     

101 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás   421 580 forint/fő 

102 1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás 
által történő feladatellátás   505 900 forint/fő 

103 1.3.2.9.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali 
intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló 
feladatellátás 

  252 950 forint/fő 

104 1.3.2.9.4. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali 
intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által 
történő feladatellátás 

  303 540 forint/fő 

105 1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása     

106 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás   426 580 forint/fő 

107 1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás 
által történő feladatellátás   511 900 forint/fő 

108 1.3.2.10.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali 
intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló 
feladatellátás 

  255 950 forint/fő 

109 1.3.2.10.4. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali 
intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által 
történő feladatellátás 

  307 140 forint/fő 

110 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása     

111 1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás   293 740 forint/fő 

112 1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által 
történő feladatellátás   352 490 forint/fő 

113 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – a 
szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény  11 045 900 forint/engedélyes 

114 1.3.2.12. Családi bölcsőde     
115 1.3.2.12.1. Családi bölcsőde - önálló feladatellátás   1 391 150 forint/fő 
116 1.3.2.12.2. Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás   1 808 400 forint/fő 

117 1.3.2.12.3. Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást 
nyert napközbeni gyermekfelügyelet    599 200 forint/fő 

118 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei     
119 1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás   703 670 forint/férőhely 
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120 1.3.2.13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló 
feladatellátás   703 670 forint/férőhely 

121 1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás   703 670 forint/férőhely 

122 1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - 
önálló feladatellátás   703 670 forint/férőhely 

123 1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő 
feladatellátás   774 030 forint/férőhely 

124 1.3.2.13.6. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás 
által történő feladatellátás   774 030 forint/férőhely 

125 1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő 
feladatellátás   774 030 forint/férőhely 

126 1.3.2.13.8. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - 
társulás által történő feladatellátás   774 030 forint/férőhely 

127 1.3.2.13.9. Kizárólag lakhatási szolgáltatás    351 830 forint/férőhely 
128 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás     
129 1.3.2.14.1. Alaptámogatás   3 000 000 forint/év/szolgálat 
130 1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás   3 410 forint/feladategység 
131 1.3.2.15. Közösségi ellátások     
132 1.3.2.15.1. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás     
133 1.3.2.15.1.1. Alaptámogatás   2 000 000 forint/év/szolgálat 
134 1.3.2.15.1.2. Teljesítménytámogatás   242 340 forint/feladategység 
135 1.3.2.15.2. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás     
136 1.3.2.15.2.1. Alaptámogatás   2 000 000 forint/év/szolgálat 
137 1.3.2.15.2.2. Teljesítménytámogatás   242 340 forint/feladategység 
138 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása     
139 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás     

140 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók 
bértámogatása   6 990 700 forint/számított 

létszám 

141 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű 
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása   5 453 000 forint/számított 

létszám 
142 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás     

143 1.3.4. 
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális 
szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti 
gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 

  

144 1.3.4.1. Bértámogatás   5 439 900 forint/számított 
létszám 

145 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás     

146 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása 101 521,1   

147 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása     

148 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás   2 700 300 forint/számított 
létszám 

149 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás     

150 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása   50.2. pontban meghatározott 
összeg 

151 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatása 22 680,8   

152 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város 
Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása    964 forint/fő 

153 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak 
támogatása   2 213 forint/fő, de legalább 

2 270 000 forint 
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154 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak 
támogatása    1 187 000 000 forint  

155 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatása   568 forint/fő 

156 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú 
kiegészítő támogatása      

157 1.5.5.1. 1 000 fő lakosságszámú vagy az alatti település   668 300 forint/település 
158 1.5.5.2. 1 001-1 500 fő lakosságszám közötti település   1 060 760 forint/település 
159 1.5.5.3. 1 501-5 500 fő lakosságszám közötti település   1 002 460 forint/település 
160 4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 217 000,0  

 
II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 
 
1. 1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatása jogcím alá tartozó jogcímekre vonatkozó közös szabályok 
 
1.1. Az e melléklet szerinti jogcímeken nyújtott támogatások 2023. december 31-ig 
használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási 
bevételként eredeti előirányzatként akkor sem tervezhetők, ha e melléklet szerint valamely 
támogatás esetében az elszámolási szabályok lehetővé teszik a felhalmozási kiadások 
elszámolását, és a felhalmozási kiadások nem veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó 
működtetési tevékenységeket, a feladat jogszabályokban rögzített paramétereknek 
megfelelő ellátásához szükséges működési kiadások teljesítését. Az e melléklet szerinti 
támogatások megalapozottságának államháztartásról szóló jogszabályok szerinti 
ellenőrzése a támogatást megalapozó valamennyi kritérium vizsgálatát magában foglalja. 

 
1.2. A települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási státuszát 
a 2022. november 1-jei állapotnak megfelelő, az állandó lakosságszámra és ezen belül 
korcsoportokba tartozók esetében pedig a személyiadat-  és lakcímnyilvántartásért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium - 2022. január 1-jei állapotnak megfelelő - adatait kell 
figyelembe venni.  
 
1.3. Az e melléklet szerinti iparűzési adóerő-képesség figyelembevétele a következők 
szerint történik: 
 

1.3.1. Az önkormányzatok 2022. évben adatot szolgáltatnak az iparűzési adóerő-
képesség alapjául szolgáló helyi iparűzési adóalapról (a továbbiakban: iparűzési 
adóerő-képességet meghatározó adóalap) és az annak 1,4 %-át jelentő iparűzési 
adóerő-képességről (a továbbiakban: iparűzési adóerő-képesség). 

 
1.3.2. A 2021. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel nem rendelkező 
önkormányzat esetében egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességként 22 000 
forintot kell figyelembe venni, ezen érték és a lakosságszám szorzata az érintett 
önkormányzat iparűzési adóerő-képességét meghatározó adóalapja.  
 
1.3.3. Az iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap a fővárosi és a kerületi 
önkormányzatok között a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok 
közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 2022. január 1-jén 
hatályos 3. §-a, illetve annak melléklete szerint kerül megosztásra. Budapest Főváros 
lakosságszámaként az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség számításakor a 
fővárosi kerületek együttes lakosságszámát kell figyelembe venni. 
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1.4. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus 
rendszeren keresztül 2023. január 6-áig az önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e 
melléklet szerinti jogcímeken az önkormányzatokat megillető összegeket. 
 
1.5. Az e mellékletben szereplő jogcímek szerinti támogatások igénylési és döntési 
eljárására nem kell alkalmazni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályait. 
 
1.6. Az e mellékletben szereplő jogcímek szerinti támogatások igénylése és év közbeni 
módosítása az államháztartásért felelős miniszter által az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján 
kiadott tájékoztató és értesítő alapján történik. 
 
1.7. Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat 
igényelhet támogatást. 
 
1.8. Amennyiben az önkormányzat az e melléklet szerinti támogatással érintett feladatot 
intézménye, vagy társulás útján látja el, úgy a támogatás és az önkormányzati hozzájárulás 
összegét a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” kormányzati funkción biztosítja az 
intézménye, társulása részére. A támogatással szemben elszámolható szakmai kormányzati 
funkciókon a ténylegesen a szakmai feladatok ellátásával összefüggő kiadások 
könyvelhetők. 
 

2. 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcím 
 
2.1. A jogcím szerinti támogatás elszámolásának államháztartásról szóló jogszabályok 
szerinti felülvizsgálata során, ahhoz kapcsolódóan a Magyar Államkincstár (a 
továbbiakban: Kincstár) betekinthet az önkormányzatnál rendelkezésre álló, adótitkot is 
tartalmazó okiratokba, dokumentumokba, az iparűzési adó bevallásokba. 
 
2.2. A támogatások felhasználásával kapcsolatos szabályok: 

 
2.2.1. A támogatások a 2.2.2. pont szerinti támogatáskiegészítéssel növelt együttes 
összege kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati 
feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.  
 
2.2.2. A támogatásokra az alábbiak szerint emelt mértékben jogosultak a legfeljebb 
13 300 forint egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező települési 
önkormányzatok. 
 
2.2.2.1. A kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla: 
 

 A B C D 

 
Kategóriák az önkormányzat egy 

lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége 
szerint (forint) 

Támogatáskiegészítés mértéke 
(%) 

 alsó határ felső határ maximum minimum 
1 1 10 000 50 45 
2 10 001 13 300 30 20 
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2.2.2.2. A kiegészítés összege a kiegészítés alapja és a kiegészítés százalékos 
mértékének szorzata, ahol a kiegészítés mértéke az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-
képesség növekedésével arányosan csökken és az alábbi képlet alapján határozható 
meg: 
KM = C + (AE - A)/(B - A) * (D - C) 
ahol: 
KM = támogatáskiegészítés százalékos mértéke, 
AE = az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége, ami alapján a 
kiegészítés mértékének számítása szerinti paramétertábla megfelelő sora 
alkalmazandó, 
A-D = a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó 2.2.2.1. pont szerinti 
paramétertábla oszlopai szerinti értékek. 
 

2.3. Az 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcímre, az 
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása jogcímre és az 1.1.1.5. 
Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcímre vonatkozó közös szabályok: 
 

 
2.3.1. A kiválással érintett önkormányzatnak az 1.1.1.2. Településüzemeltetés - 
zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím, az 1.1.1.3. Településüzemeltetés - 
közvilágítás támogatása jogcímet és az 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak 
támogatása jogcímet meghatározó alapadatokat lakosságarányosan meg kell osztani 
a 2014. évben megalakult önkormányzattal. Amennyiben a 2014. évben megalakult 
önkormányzat és az az önkormányzat, amelyből kivált, megállapodik az érintett 
jogcímek szerinti támogatást megalapozó adatok két település közötti 
megbontásáról, úgy e támogatásokat az önkormányzatok egymás között 
pénzeszközátadással rendezik. 

 
2.3.2. Amennyiben a Központi Statisztikai Hivatal 2021. december 31-ei állapotnak 
megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (a továbbiakban: 
OSAP-jelentés) az 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása jogcím és 
az 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcímet meghatározó 
megalapozó adatai eltérnek az ezen időpont szerinti tényleges adatoktól, úgy az 
OSAP-jelentés 2023. június 30-áig történő javítása alapján az érintett jogcímek 
szerinti támogatásokban történő változások finanszírozása augusztus hónaptól 
történik. 
 

 
3. 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím 

 
3.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési 
kiadásaihoz a Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő hivatali struktúrának 
megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra, vagy 2022. január 
1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok 
egymás között pénzeszközátadással rendezik. 
 
3.2. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi 
kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati 
hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. 
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3.3. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált 
összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a 
számított alaplétszámmal. Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali 
létszám 470 fő. 
 
3.4. A számított alaplétszám számításakor a település típusára, a lakosságszám-
kategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat az alábbi 
paramétertábla szerint kell figyelembe venni:  

 
 A B C D 
  Lakosságszám   Elismert köztisztviselői létszám 
  alsó határa felső határa  minimum  maximum 

1  Községek 
2 2 000  3 000  6  8 
3 3 001 5 000  8  14 
4 5 001 11 511  14  23 
5  Városok 
6  1 705 5 000  10  19 
7  5 001 10 000  19  26 
8 10 001 20 000  26  40 
9  20 001 34 900  40  58 
10  34 901 43 663  58  85 
11  Megyei jogú városok 
12  30 264 60 000  76  135 
13  60 001 100 000  135  200 
14  100 001 197 639  200  282 
15  Fővárosi kerületek 
16  22 467 60 000  64  112 
17  60 001 100 000  112  131 
18  100 001 129 871  131  157 

 
3.5. A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg: 
SZAL = C + (ÖL - A)/(B - A) * (D - C) két tizedesre kerekítve 
ahol: 
SZAL = számított alaplétszám, 
ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a községi székhelyű közös hivatalt 
fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2 000 főt, úgy 2 000 főként 
kell a számításkor figyelembe venni, 
A-D = az elismert hivatali létszám számításakor alkalmazandó 3.4. pont szerinti 
paramétertábla oszlopai szerinti érték. 
 
3.6. A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők 
figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg: 
EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedesre kerekítve 
ahol: 
EHL = elismert hivatali létszám, 
SZAL = számított alaplétszám, 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 127. szám 5183

Ka = közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes 
lakosságszámától függő korrekciós tényező (3.7. pont szerinti paramétertábla értékei), 
Kb = közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok területén működő 
nemzetségi önkormányzatok - 2019. december 1-jei állapotnak megfelelő - számától függő 
korrekciós tényező. Értéke 0-1 nemzetiségi önkormányzat esetén 0, 2-3 nemzetiségi 
önkormányzat esetén 0,04, 4-8 nemzetiségi önkormányzat esetén 0,07, 9 vagy több 
nemzetiségi önkormányzat esetén 0,1, 
Kc = amennyiben a közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat, úgy az értéke 
0,04, egyébként 0. 
 
3.7. A 3.6. pont szerinti a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok 
számától és együttes lakosságszámától függő Ka korrekciós tényezőt az alábbi 
paramétertábla tartalmazza: 

 
 A B C 
 Közös önkormányzati hivatalt fenntartó 

önkormányzatok 
Ka korrekciós 

tényező 
 száma együttes lakosságszáma 
1 2-5 

3 000 fő alatt  

 0,13 
2 6-7  0,15 
3 8-9  0,17 
4 10 vagy több  0,19 
5 3-5 

3 000-5 000 fő között  

 0,12 
6 6-7  0,14 
7 8-9  0,16 
8 10 vagy több  0,18 
9 3-5 

5 000 fő felett  

 0,06 
10 6-7  0,08 
11 8-9  0,10 
12  10 vagy több önkormányzat  0,12 

 
3.8. A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik és minden további település 
után az elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely 
önkormányzat, illetve az 5 000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata 
esetében az elismert hivatali létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan 
vagy közös hivatal útján gondoskodik a hivatali feladatok ellátásáról. 
 
3.9. Az 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen megállapított 
támogatást közös önkormányzati hivatal esetében 
a) a nem székhely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságszámának a 
közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított 
arányában, 
b) a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely 
önkormányzatokra jutó részével csökkentett összege szerint 
kell a kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni. Az 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal 
működésének támogatása jogcímen elvégzett kiegészítést követően megállapított 
támogatás - közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknál megállapított - együttes összege a 
közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg. 
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3.10. A közös önkormányzati hivatal esetében a hivatalhoz tartozó kirendeltségeknél 
dolgozók személyi kiadásai kizárólag abban az esetben számolhatók el az 1.1.1.1. 
Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen kapott támogatással szemben, 
ha a dolgozókat a közös önkormányzati hivatali intézmény foglalkoztatja.  
 
3.11. A közös önkormányzati hivatal esetében a hivatalhoz tartozó kirendeltségeken 
felmerülő közüzemi díjak kizárólag abban az esetben számolhatók el az 1.1.1.1. 
Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen kapott támogatással szemben, 
ha a közüzemi szolgáltatókkal a közös önkormányzati hivatali intézmény kötött szerződést 
és a számlák a közös önkormányzati hivatal nevére szólnak.  

 
4. 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím 

 
4.1. A támogatás az önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó 
építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján 
illeti meg. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint támogatásra 
jogosult. 
 
4.2. A belterületre vonatkozóan az állami alapadatok és adatbázisok kezelésére a Kormány 
által rendeletben kijelölt országos illetékességű földmérési és térinformatikai szervezet 
által az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból ingyenesen rendelkezésre bocsátott 2021. 
december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni. 
 

5. 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása jogcím 
 
5.1. A támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához 
kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű 
hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2021. évi országosan 
összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció 
alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési 
kiadások figyelembevételével. 
 
5.2. A támogatás fajlagos összege  
a) Főváros, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város esetében: 425 000 
forint/km, 
b) 10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 411 000 forint/km, 
c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 335 000 forint/km. 
 
5.3. A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében az OSAP-jelentés 
„Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell 
figyelembe venni azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata tekintetében a kiépített 
kisfeszültségű hálózat hossza megegyezik a budapesti kerületeknél rögzített adatok 
összegével. 

 
6. 1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása jogcím 

 
6.1. A támogatás az önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz 
kapcsolódóan illeti meg, a 2021. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban 
szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció 
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településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások 
figyelembevételével.  
 
6.2. 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, amelyeknek a 6.1. pont 
szerinti kormányzati funkción mutatkozó nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, 
illetve az OSAP-jelentés alapján naturális mutatóval rendelkeznek, de a 6.1. pont szerinti 
kormányzati funkción nettó kiadásuk nem mutatkozott. Nem részesülnek támogatásban 
azon önkormányzatok, amelyek az OSAP-jelentésben nem szerepeltettek temetőt. Azon 
önkormányzatok, amelyek temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján 
köztemető fenntartásához hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti kormányzati 
funkción nettó működési kiadásuk a Kincstár által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja 
a 100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90 %-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 
100 000 forintra jogosultak. 

 
6.3. E támogatásban a fővárosi kerületek nem részesülnek. 
 
6.4. Budapest Főváros Önkormányzata esetében a támogatás összege 18,3 millió forint. 
 
6.5. A támogatás fajlagos összege 
a) megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti település esetében: 85 forint/m2, 
b) 10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 115 forint/m2, 
c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 85 forint/m2. 
 
6.6. A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP-jelentés „Jelentés az 
önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” adatai 
alapján kell figyelembe venni. 

 
7. 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása jogcím 

 
7.1. A támogatás az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz 
kapcsolódóan illeti meg, a 2021. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban 
szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs 
üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított 
nettó működési kiadások figyelembevételével. 
 
7.2. A támogatás fajlagos összege 
a) Főváros, fővárosi kerületek, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város 
esetében: 485 000 forint/km, 
b) 10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település esetében: 311 000 forint/km, 
c) 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 245 000 forint/km. 
 
7.3. A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP-jelentés „Helyi közutak és hidak 
adatai” alapján kell figyelembe venni. 

 
8. 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcím 

 
8.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. 
§-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához. 
 
8.2. A támogatás minimális összege 
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a) az 1 000 fő lakosságszámot meg nem haladó azon települések esetében, ahol az egy 
lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 6,6 millió 
forint, 
b) az 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó 
iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot: 8,5 millió forint, 
c) az egyéb települések esetében: 4,8 millió forint. 

 
9. 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása jogcím 

 
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező 
önkormányzatoknak a külterületi lakosok 2022. január 1-jei száma alapján. 

 
10. 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcím 

 
10.1. A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan 
elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti 
meg azon önkormányzatokat, amelyek 
a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közszolgáltatás 
ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján, 
b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem 
látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából  
gondoskodnak.  
 
10.2. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. 
 
10.3. A támogatást az önkormányzatok a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
becsült évi mennyisége (m3) alapján igénylik és annak tényleges, közszolgáltatási 
szerződés szerint összegyűjtött mennyisége alapján számolnak el.  
 
10.4. A támogatás kizárólag a támogatás céljának megfelelően, a lakossági ráfordítások 
(díjak) csökkentésére fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag 
a) a „Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése”, valamint 
b) a „Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
 

11. 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása jogcím 
 

11.1. Az előirányzat a 2015. december 31-ei schengeni külső (a magyar-ukrán, a magyar-
román, a magyar-szerb és a magyar-horvát) határszakaszokon közúti határátkelőhelyet 
fenntartó önkormányzatok támogatását szolgálja. A támogatás a 2020. évi közúti ki- és 
belépési (személyi- és járműforgalmi) adatok alapján kerül megállapításra. A támogatás 
felhasználása érdekében az önkormányzat és az illetékes határrendészeti kirendeltség 
vezetője együttműködési megállapodást köt. 
 
11.2. A támogatás a határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége érdekében 
felmerülő működési célú kiadásokra használható fel, a személyi jellegű kiadások 
kivételével. A támogatás szempontjából kizárólag  
a) a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása”, valamint  
b) a „Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások”  
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kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
 
12. 1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás jogcím 

12.1. Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez 
kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel. 

12.2. A támogatás a legfeljebb 5000 fő lakosságszámú települési önkormányzatokat illeti 
meg. A támogatás az önkormányzat lakosságszámát és a polgármesteri tisztség 
betöltésének módját figyelembe véve az alábbi paraméter tábla szerinti összeg: 
 

A B C D 

1 
Önkormányzat/lakosságszám 
kategória 

Támogatás összege 
főállású polgármester 
esetén (forint) 

Támogatás összege 
társadalmi megbízatású 
polgármester esetén 
(forint) 

2 
települési önkormányzat 
500 főig 3 443 155 1 721 578 

3 
települési önkormányzat 
501–1 500 fő 3 915 653 1 957 827 

4 
települési önkormányzat 
1 501–2 000 fő 3 374 542 1 687 271 

5 
települési önkormányzat 
2 001–5 000 fő 3 610 011 1 805 006 

 
12.3. A támogatás szempontjából a polgármesteri tisztség betöltésének módját az OSAP-
jelentés 1621 „Önkormányzati törzsadattár” 2022. I. félévi adatgyűjtése szerint kell figyelembe 
venni, azzal, hogy a betöltetlen polgármesteri álláshelyek esetén a 12.2. pont szerinti táblázat 
„C” oszlopa szerinti összeget kell figyelembe venni. 
 
13. 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím 

 
13.1. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a 
sajátos nevelési igényű gyermekeket is) 
 

13.1.1. Az óvoda 2022/2023. és 2023/2024. nevelési év október 1-jei köznevelési 
statisztikai adata, az óvodai ellátást 2022. október 2-a és december 31-e vagy 2023. 
október 2-a és december 31-e között első alkalommal ténylegesen igénybevevők 
száma és a létszámadatokat megalapozó nyomtatványok, nyilvántartások alapján 
történik. 
 
13.1.2. Számításba kell venni azt a gyermeket, aki az óvodakötelezettségét 
Magyarországon teljesíti, akit nem mentettek fel az óvodai foglakozásokon való 
részvétel alól, aki a felvételétől számított hat hónapon belül betölti a harmadik 
életévét, aki krízisközpontban vagy a titkos menedékházban elhelyezett ellátásra 
tekintettel ideiglenes óvodai jogviszonyt létesített. Ha a szakértői bizottság a nevelési 
év alatt állapítja meg, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű, a gyermeket az adott 
nevelési évben egy gyermekként kell figyelembe venni. 
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13.1.3. Az óvodai nevelésben részesülő integráltan nevelt sajátos nevelési igényű 
gyermekek számát a pedagógusok számított létszámának megállapításakor az Nkt. 
47. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint kell figyelembe venni. 

 
13.2. Az Nkt. szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény esetében az 1.2.1. 
Óvodaműködtetési támogatás jogcím, az 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok 
átlagbéralapú támogatása jogcím, az 1.2.4. Nemzetiségi pótlék jogcím, az 1.2.5. Az 
óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú 
támogatása jogcím, az 1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek 
utaztatásának támogatása jogcím és az 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék jogcím szerinti 
támogatásokat kizárólag az óvoda intézményegységre vonatkozó létszámadatok alapján 
kell megállapítani. 

 
13.3. A támogatások felhasználásával kapcsolatos szabályok: 

 
13.3.1. Az 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 
támogatása jogcím szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett 
óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai 
nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A 
támogatás szempontjából kizárólag  
a) az „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, 
b) a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai”, 
c) a „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, 
d) az „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”, valamint 
e) a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”  
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.  
 
13.3.2. Az óvodai feladatot ellátó intézmények esetében az óvodai neveléssel érintett 
épületek tekintetében a felmerülő közüzemi díjak kizárólag abban az esetben 
számolható el az 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 
támogatása jogcím szerinti támogatásokkal szemben, ha a közüzemi szolgáltatókkal 
az óvodai feladatot ellátó intézmény kötött szerződést és a számlák az óvodai 
feladatot ellátó intézmény nevére szólnak. 
 
13.3.3. Az 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 
jogcím szerinti támogatás szempontjából a 13.3.1. pontban foglalt kormányzati 
funkciókon túl a „Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása” 
kormányzati funkción elszámolt kiadás is figyelembe vehető. 

 
14. 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím 

 
A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő 
kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt, a 13.1. pontban 
figyelembe vett gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermeket egy főként kell 
figyelembe venni.  

 
15. 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím 
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15.1. A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó 
jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó 
önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez 
és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. 
 
15.2. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, az 
Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus létszám után illeti meg. 
Egy intézménynek kell tekinteni az egy OM azonosítóval és alapító okirattal rendelkező 
óvodát, beleértve az óvoda valamennyi feladatellátási helyét (székhely, tagintézmény, 
telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a tagintézményként vagy telephelyként 
nevesített feladatellátási hely a fenntartótól eltérő településen van. 
 
15.3. A számított pedagógus létszám meghatározása 
 

15.3.1. A számított pedagóguslétszám meghatározása a következő képlettel történik: 
Psz = [(L1 / Cs) * Feh1 + Vk1 + Op1]*8/12 + [(L2 /Cs) * Feh2 + Vk2 + Op2] 
*4/12 
ahol: 
Psz = a 2023. évre számított pedagógusok létszáma, egy tizedesre kerekítve, 
L1; L2 = a 2022/2023., illetve a 2023/2024. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban 
a 13.1. pont szerinti összes gyermeklétszám, 
Cs = csoport átlaglétszám 20 fő, 
Feh1; Feh2 = foglalkozási együttható az 50 órában egységesen meghatározott, 
óvodai foglalkoztatási időkeret, az Nkt. szerinti pedagógus heti kötelező óraszám, 
illetve kötött munkaidő figyelembevételével: 1,62, 
Vk1; Vk2 = a 15.3.2. pont szerint számított vezetői órakedvezmény miatti 
pedagógus-többletlétszám a 2022/2023., illetve a 2023/2024. nevelési évben (egy 
tizedesre kerekítve), 
Op1; Op2 = az Nkt. 61. § (3) bekezdése alapján az intézmény alapító okirata szerint 
500 fő férőhelyet elérő vagy azt meghaladó intézménynél kötelezően alkalmazandó 
óvodapszichológusok létszáma a 2022/2023., illetve a 2023/2024. nevelési évben 
(egy tizedesre kerekítve). 
 
15.3.2. A vezetői órakedvezmény miatti pedagógus-többletlétszám számítása 
2022/2023. nevelési évre: 

 
2023/2024. nevelési évre: 

 
ahol: 
Vk1; Vk2 = a 2022/2023., illetve a 2023/2024. nevelési évben a vezetői 
órakedvezményből adódó létszámtöbblet, 
V1; V2 = az Nkt. 1. melléklete szerinti vezetők kötelező és a többcélú intézmény 
óvodai intézményegység-vezető létszáma, de legfeljebb 
- 2023. év első 8 hónapjában a 2022/2023. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) 
köznevelési statisztika szerint ténylegesen foglalkoztatott, 
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- 2023. év utolsó 4 hónapjában a 2023/2024. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) 
köznevelési statisztikai állapotra becsült 
vezetői létszám. 
Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a köznevelési statisztikában 
szerepeltetett vezetői létszám alapján történik. 
Vi1; Vi2 = a V1 és V2 vezetői létszámra - az Nkt. 5. mellékletében - megállapított 
kötelező nevelési óraszámának, óvodai foglalkozásai számának összege. 
 
15.3.3. Többcélú intézmény óvodai intézményegység-vezető intézményenként 
legfeljebb 1 fő létszámként vehető figyelembe, feltéve, hogy az intézménynek nem 
magasabb vezetője, vagy más az Nkt. 1. melléklet szerinti vezetője.  
 
15.3.4. A magasabb vezetői, illetve vezetői feladatokat ellátó személy több vezetői 
beosztás esetén intézményen belül egy fő vezetőként vagy magasabb vezetőként 
vehető figyelembe. 
 

15.4. A támogatás felhasználható a 2022. december havi bérek 2023. januárban történő 
kifizetésére is. 

 
16. 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel 

rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím 
 
16.1. A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti 
előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2023. január 1-jén 
Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező 
pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű 
kisgyermeknevelők (a továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint 
Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 
béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini 
bölcsődei intézményben 2023. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú 
végzettségű kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők teljes 
munkaidőre átszámított, időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma 
alapján illeti meg. 
 
16.2. A támogatás felhasználható a 2022. december havi bérek 2023. januárban történő 
kifizetésére is. 
 
16.3. A minősítést elnyert pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és 
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők fenntartónkénti adatait a köznevelési 
információs rendszer adatkezelőjének adatszolgáltatása alapozza meg. Ha a támogatást 
megalapozó adatok az önkormányzat által fenntartott intézményben ténylegesen 
foglalkoztatott, minősítést elnyert és átsorolt pedagógusok, felsőfokú végzettségű 
kisgyermeknevelők és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők számával nem 
egyeznek meg, azok önkormányzat általi módosítására az Ávr. szerinti értesítőben 
meghatározott módon és határnapig kerülhet sor. 

 
17. 1.2.4. Nemzetiségi pótlék jogcím 

 
17.1. A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatok által 
fenntartott óvodában foglalkoztatott, a köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdése alapján 
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nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó 
szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot az óvodában 2023. évben 
ténylegesen foglalkoztatott és nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok átlagos száma 
alapján illeti meg. 
 
17.2. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az óvoda 
a) alapító okiratában szerepel a nemzetiségi óvodai nevelés és  
b) a nemzetiségi óvodai nevelést a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben 
leírtakra figyelemmel szervezi meg. 
 
17.3. A támogatás felhasználható a 2022. december havi nemzetiségi pótlék 2023. 
januárban történő kifizetésére is. 

 
18. 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők 

átlagbéralapú támogatása jogcím 
 

18.1. A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám - beleértve a pedagógus 
szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is - az Nkt. 2. melléklete szerint 
elismerhető és pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, 
de legfeljebb a 2023. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre 
átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve. 
 
18.2. A segítői létszám meghatározásakor az Nkt. 2. melléklete szerinti pedagógiai 
asszisztens csak azon intézménynél vehető figyelembe, ahol legalább 3 csoport működik. 
 
18.3. Az év végi elszámolás a havonta, az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és a Kjt. 
alapján ténylegesen foglalkoztatott segítők - teljes munkaidőre átszámított - egy tizedesre 
kerekített átlagos száma alapján történik. 
 
18.4. A pszichopedagógus a segítői létszámban nem vehető figyelembe. 
 
18.5. A támogatás felhasználható a 2022. december havi bérek 2023. januárjában történő 
kifizetésére is. 

 
19. 1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának 

támogatása jogcím 
 
19.1. A támogatás a Mötv. alapján létrehozott társulás által fenntartott óvodákba járó 
gyermeklétszámból azon gyermekek után igényelhető, akik a lakóhelyüktől, ennek 
hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az óvodai ellátást és 
utaztatásuk autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy különcélú menetrend 
szerinti autóbusz-szolgáltatás vásárlásával biztosított.  
 
19.2. A támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a 
menetrendtől függetlenül kizárólag e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás 
igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek mellett kísérő utazzon. 
 
19.3. A támogatás szempontjából az adott napon figyelembe vehető egy főként az a 
gyermek, akinek az utazását mind az oda-, mind a visszaúton a 19.1.-19.2. pontok szerint 
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biztosították. Az utaztatott gyermekek számának meghatározása: tervezéskor az éves 
becsült létszám, elszámolásnál az utaztatás kapcsán készített nyilvántartás alapján naponta 
összesített ellátottak száma osztva 220-szal. 
 

20. 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék jogcím 
 
20.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok által fenntartott 
óvodában az Nkt. 62. § (1b) bekezdése szerinti feladatot ellátó foglalkoztatottak diabétesz 
ellátási pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
 
20.2. A támogatás igénylése szempontjából a támogatással érintett foglalkoztatottak száma 
óvodai feladatellátási helyenként az ellátott 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek 
számától függő számított foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2023. évben a feladatot 
ellátó ténylegesen foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy 
tizedesre kerekítve. 
 
20.3. A számított foglalkoztatotti létszám meghatározása 
Fl = D/5 
ahol: 
Fl = adott évre számított, támogatással érintett foglalkoztatottak száma egész számra felfelé 
kerekítve, 
D = feladatellátási helyenként az ellátott 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek létszáma. 
 
20.4. Az év végi elszámolás a 20.3. pont alapján számított éves létszám és a feladatot ellátó 
ténylegesen foglalkoztatottak - teljes munkaidőre átszámított - egy tizedesre kerekített 
átlagos száma alapján történik. 
 
20.5. A támogatás felhasználható a 2022. december havi bérek 2023. januárban történő 
kifizetésére is. 
 

21. 1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak 
támogatása jogcím 
 
21.1. Az e jogcím alá tartozó támogatásokra vonatkozó közös szabályok: 

 
21.1.1. Az e jogcím szerinti feladatokra támogatás kizárólag  
a) a Szoctv., illetve a Szoctv. 132. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások 
alapján kiadott jogszabályokban, továbbá 
b) a Gyvt., illetve a Gyvt. 162. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások 
alapján kiadott jogszabályokban 
foglalt szakmai feltételeknek megfelelően biztosított ellátás esetén vehetők igénybe.  
 
21.1.2. Az önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a 
Gyvt. 97. §-a szerinti ellátási szerződés, illetve az önkormányzatok egymás közötti, 
a Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján kötött szerződés keretében történő ellátása esetén 
a támogatás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzett fenntartója jogosult. E szabály alól kivételt képez az 
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím, az 1.3.2.2. Család- és 
gyermekjóléti központ jogcím és az 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - 
bértámogatás jogcím, amelyek esetében az adott feladatra nem állami fenntartóval 
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kötött ellátási szerződés esetén is az az önkormányzat jogosult a támogatás 
igénylésére, amely számára szerződés alapján a nem állami fenntartó biztosítja az 
ellátást. 
 
21.1.3. A 21.1.2. pontban szereplő kivétellel az 1.3.2. Egyes szociális és 
gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde 
támogatása jogcím, az 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes 
szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával 
kapcsolatos feladatok támogatása jogcím szerinti támogatásokat azok az 
önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek 
a) az adott szociális szolgáltatás, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenység 
tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre kerültek és 
b) a Szoctv. 58/A. §-a, illetve a Gyvt. 145. §-a alapján az adott szociális, 
gyermekjóléti szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, ellátotti létszámra, 
férőhelyszámra, feladatmutatóra befogadást nyertek, vagy a támogatásra befogadás 
nélkül is jogosultak. 
 
21.1.4. Az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím 
szerinti feladatok esetében a társulásoknak járó magasabb támogatást a társulás 
székhelye szerinti önkormányzat akkor igényelheti, ha 
a) a feladat ellátásáról a Mötv. szerinti önkormányzati társulás saját fenntartású 
intézménye, szolgáltatója útján gondoskodik, a feladat ellátásában részt vevő 
önkormányzatok önállóan az adott feladat ellátását nem biztosítják (azaz a társulás 
által történő feladatellátás esetén a feladat ellátásában részt vevő önkormányzatoknál 
az adott feladat ellátását szolgáló kormányzati funkción kiadás nem merülhet fel), az 
adott feladat tekintetében nincs szolgáltatójuk, intézményük bejegyezve a 
szolgáltatói nyilvántartásba, valamint  
b) a társult és ellátott önkormányzatok lakosságszáma az 1.3.2.3. Szociális étkeztetés 
jogcím, az 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcím, az 1.3.2.4.3. 
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás jogcím, az 1.3.2.6. 
Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.7. Fogyatékos személyek 
nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.8. Demens személyek nappali 
intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi 
ellátása jogcím, az 1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása jogcím, 
az 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcím szerinti feladatok 
esetében együttesen legalább 3 000 fő, az 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcím és az 
1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei jogcím szerinti feladatok esetében 
együttesen legalább 5 000 fő és 
c) az adott feladathoz járó alaptámogatás igénylésére az önkormányzat jogosult. 
 
21.1.5. Egy önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás 
szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe. 
 
21.1.6. Amennyiben az önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 
ellátásáról a 21.1.4.-21.1.5. pontok szerinti társulás útján gondoskodik, úgy az 
önkormányzat az ellátottak után a társulás által történő feladatellátásnak megfelelő, 
magasabb fajlagos összegű támogatásra jogosult.  
 
21.1.7. Az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.3.4. A települési 
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önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a 
gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím szerinti 
támogatások igénybevételének feltétele az ellátott adatainak - a Szoctv. 20/C. § (1)-
(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdése szerinti - nyilvántartásba 
vétele, valamint az időszakos jelentési kötelezettség teljesítése. A támogatás 
igénybevételére a fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a nyilvántartásba vett 
ellátást az időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte.  
 
21.1.8. A szociális, gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmény esetében a 
feladatellátással érintett épületek tekintetében a felmerülő közüzemi díjak kizárólag 
abban az esetben számolhatók el az 1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális 
és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcím szerinti támogatásokkal szemben, 
ha a közüzemi szolgáltatókkal a szociális, gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmény 
kötött szerződést és a számlák a szociális, gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmény 
nevére szólnak. 
 
21.1.9. A szociális étkeztetés és az egyes nap közbeni étkeztetést biztosító szociális 
és gyermekjóléti intézmények esetében irányadó eljárás, amennyiben az étel 
előállítása nem a szolgáltatást biztosító intézmény konyháján történik: 
 
21.1.9.1. Amennyiben az önkormányzat, önkormányzati intézmény, társulás, vagy 
társulás által fenntartott intézmény (a továbbiakban együtt: megrendelő) az ételt 
gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy 
nemzetiségi önkormányzattól (a továbbiakban: külső szolgáltató) vásárolja, úgy az 
szolgáltatásnak minősül és a megrendelő a külső szolgáltató felé teljesített kiadást a 
megfelelő szakmai kormányzati funkción könyvelheti. 
 
21.1.9.2. Amennyiben a megrendelő az ételt másik, főzőkonyhával rendelkező 
önkormányzattól, önkormányzati intézménytől, társulástól, társulás által fenntartott 
intézménytől veszi át, úgy az megállapodás alapján (számla nélkül) történik, oly 
módon, hogy a főzőkonyhát üzemeltető önkormányzat, intézmény által az 
önkormányzat részére nyújtott étkeztetés szolgáltatás bevételeit és kiadásait az 
intézmény könyveiben a „Máshova nem sorolt gazdasági ügyek” kormányzati 
funkción könyveli le, a megrendelő pedig a főzőkonyhát üzemeltető önkormányzat, 
intézmény felé teljesített kiadást a megfelelő szociális vagy gyermekjóléti feladathoz 
kapcsolódó kormányzati funkción, a vásárolt élelmezés rovaton könyveli.  

 
21.1.10. Ha az önkormányzatok egymás közötti és önkormányzati körön kívüli 
feladat-, illetve intézmény átadása-átvétele következtében az érintett felek a 
finanszírozást pénzeszközátadással, -átvétellel egymás közötti megállapodás útján 
rendezik, úgy a nyilvántartásba vétel és az időszakos jelentési kötelezettség 
teljesítése az átvevő fenntartó tekintetében vizsgálandó. 
 
21.1.11. Az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.3.4. A települési 
önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a 
gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím szerinti 
támogatások teljes összege abban az esetben jár, ha a szolgáltatás, intézmény a 
tárgyév egészében szerepel a szolgáltatói nyilvántartásban. 
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21.1.12. Amennyiben az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 
támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.3.4. 
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, 
valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 
jogcím szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben működik, a támogatás a 
működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó 
napjáig időarányosan jár. Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartásba történő 
bejegyzés adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen 
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a támogatás igénybe vehető. 
 
21.1.13. A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben 
- kivéve a hajléktalanok nappali intézményét - a Szoctv. 92/K. § (5) bekezdése 
alapján az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg: 
a) nappali intézmény esetén - a nappali melegedő kivételével - a szolgáltatói 
nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám 110 %-át, 
b) bentlakásos intézmény esetén a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott 
férőhelyszám 105 %-át, 
c) mindkét intézménytípus esetében éves átlagban pedig a férőhelyszám 100 %-át. 
 
21.1.14. Demens személyek nappali ellátása, valamint időskorúak bentlakásos 
ellátása esetében a támogatás igénybevételéhez a 2019. január 1-je előtt kiállított 
demenciakórképet igazoló szakvélemények is elfogadhatók. 
 
21.1.15. Gondozási nap: egy ellátott egynapi intézményi ellátása (idős és hajléktalan 
személyeket ellátó tartós és átmeneti szociális intézményben, valamint gyermekek 
átmeneti gondozását biztosító intézményben), amely az intézménybe történő felvétel 
napjával kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok 
számításánál az ideiglenesen - egészségügyi vagy egyéb okból - távollévőket is 
figyelembe kell venni. Az intézményi jogviszony egy év folyamatos távollét esetén 
megszűnik. 

 
21.2. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások egyidejű 
igénybevételére vonatkozó szabályok: 

 
21.2.1. Ha az ellátott ugyanazon a napon több szolgáltatótól, intézménytől, 
hálózattól, illetve székhelytől, telephelytől (a továbbiakban együtt: engedélyes) is 
ugyanabban - az 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcím, az 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás 
jogcím, az 1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.7. 
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.8. Demens 
személyek nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.9. Pszichiátriai betegek 
nappali intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali 
intézményi ellátása jogcím, az 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 
jogcím, az 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcím, az 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti 
intézményei jogcím és az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím szerint 
támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének 
hatálya alá nem tartozó (a továbbiakban: adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és 
támogatott) – a szociális szolgáltatásban vagy gyermekek napközbeni ellátásában 
részesül, a támogatás szempontjából az adott napon ellátottként csak annál az 
engedélyesnél vehető figyelembe, amelyik az ellátottról előbb teljesítette a 21.1.7. 
pont szerinti időszakos jelentést. 
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21.2.2. A 21.2.1. pont szerinti rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha az ellátott 
ugyanazon a napon több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott 
gyermekek átmeneti gondozásába tartozó ellátásban részesül. 
 
21.2.3. Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől részesül hajléktalan 
személyek nappali ellátásában, a támogatás szempontjából az ellátott valamennyi 
engedélyesnél figyelembe vehető. 
 
21.2.4. Szociális étkeztetés esetén - a népkonyha kivételével - a támogatás 
szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen 
a) a demens személy időskorúak nappali ellátásában, 
b) fogyatékos személyek nappali ellátásában, 
c) pszichiátriai betegek nappali ellátásában, 
d) szenvedélybetegek nappali ellátásában vagy 
e) hajléktalan személyek nappali ellátásában 
is részesül. 
 
21.2.5. Házi segítségnyújtás esetén a támogatás szempontjából nem vehető 
figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen nappali ellátásban is részesül, ide nem 
értve a demens betegek nappali ellátását. 
 
21.2.6. Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális 
alapszolgáltatás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott 
arra a napra, amelyen adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott 
gyermekjóléti alapellátásban, gyermekvédelmi szakellátásban vagy szociális 
szakosított ellátásban is részesül, a 21.2.7.-21.2.12. pontokban meghatározott 
kivételekkel. 
 
21.2.7. Szociális étkeztetés esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni 
az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan személyek 
átmeneti szállásán bentlakásos szociális intézményi ellátásban, családok átmeneti 
otthonában átmeneti gondozásban, utógondozói ellátásban vagy támogatott 
lakhatásban is részesül. 
 
21.2.8. Hajléktalan személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából 
figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy 
hajléktalan személyek átmeneti szállásán bentlakásos szociális intézményi ellátásban 
is részesül. 
 
21.2.9. Időskorúak nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe 
kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen bentlakásos 
szociális intézményi ellátásban is részesül. 
 
21.2.10. Fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából 
figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon fogyatékos személyek 
rehabilitációs célú lakóotthonában, fogyatékos személyek támogatott lakhatásában 
vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban, továbbá ha 
nevelőszülői ellátásban vagy utógondozói ellátásban is részesül. 
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21.2.11. Pszichiátriai betegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából 
figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú lakóotthonában, pszichiátriai betegek támogatott lakhatásában 
vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban, továbbá ha 
utógondozói ellátásban is részesül. 
 
21.2.12. Szenvedélybetegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából 
figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú lakóotthonában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális 
intézményi ellátásban, továbbá ha utógondozói ellátásban is részesül. 
 
21.2.13. Bölcsődei ellátás keretén belül biztosított intézményi vagy szolgáltatási 
forma igénybevétele (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi 
bölcsőde) esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra 
a napra, amelyen a bölcsődei ellátás egy másik intézményi vagy szolgáltatási forma 
igénybevétele során is (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi 
bölcsőde) ellátásban részesül. 
 
21.2.14. Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekjóléti 
alapellátás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra 
a napra, amelyen adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális 
szakosított ellátásban vagy a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó 
gyermekvédelmi szakellátásban is részesül, a 21.2.15. pontban foglalt kivétellel. 
 
21.2.15. Bölcsődei ellátás igénybevétele esetén a támogatás szempontjából 
figyelembe kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon otthont nyújtó ellátásban 
is részesül. 
 
21.2.16. Ugyanarra a napra ugyanazon ellátott a támogatás szempontjából nem 
vehető figyelembe több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott 
szociális szakosított ellátás és gyermekvédelmi szakellátás esetén, kivéve az 
utógondozói ellátás és az éjjeli menedékhely legfeljebb három egymást követő napig 
történő egyidejű igénybevételét. 
 
21.2.17. A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe 
támogató szolgáltatás esetén az adott napon az azzal az ellátottal teljesített 
feladategység, aki ugyanazon a napon a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 
139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó 
a) szociális szakellátásban - az éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmeneti szállása, 
fogyatékos személyek gondozóháza, időskorúak gondozóháza, idősek otthona, 
hajléktalanok otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalan személyek 
rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 
fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona vagy fogyatékos személyek 
ápoló-gondozó célú lakóotthona támogatott lakhatás kivételével -, 
b) gyermekvédelmi szakellátásban - otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, 
utógondozás kivételével -, vagy 
c) gyermekjóléti alapellátásban - a bölcsődei ellátás keretén belül biztosított 
intézményi vagy szolgáltatási forma kivételével - 
is részesül. 
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21.2.18. A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe 
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10 
kódkönyv F 20-29 vagy F 31-33 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal 
teljesített feladategység, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető 
feladategység 10 %-át. 
 
21.2.19. A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe 
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10 
kódkönyv F 10-19 és F 6300 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített 
feladategység, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető 
feladategység 30 %-át. 
 
21.2.20. A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe 
közösségi alapellátás esetén az adott napon az azzal az ellátottal teljesített 
feladategység, aki ugyanazon a napon a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 
139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó 
a) gyermekjóléti alapellátásban - a gyermekjóléti szolgáltatás, családok átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona külső férőhelye kivételével -, 
b) szociális szakellátásban - az éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmeneti szállása, 
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, hajléktalanok otthona, pszichiátriai 
betegek rehabilitációs célú lakóotthona, a szenvedélybetegek rehabilitációs célú 
lakóotthona és a támogatott lakhatás kivételével - vagy 
c) gyermekvédelmi szakellátásban - utógondozói ellátás kivételével – 
is részesül. 
 
21.2.21. Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is igénybe vesz 
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátást vagy szenvedélybetegek 
részére nyújtott közösségi alapellátást, az adott napon a vele teljesített 
feladategységet annál az engedélyesnél kell figyelembe venni, amely az ellátott után 
- a szolgáltatások igénybe vevőinek a Szoctv. 20/C. §-ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) 
bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási 
rendszerben - az időszakos jelentési kötelezettségét előbb teljesítette. 

 
22. 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb 

támogatása jogcím 
 

22.1. A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességet meg nem 
haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. 
 
22.2. A támogatás számított összegének a 
a) 30 %-át a Gyvt. 20/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban részesülők 
2021. augusztus és 2021. november havi együttes létszámadataiból számított átlagának az 
összesített átlagos összegen belüli részaránya, 
b) 30 %-át a Szoctv. 33. § (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátásában részesülők 2021. 
évi átlagos számának az összesített átlagos számon belüli részaránya, 
c) 10 %-át a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők 
számának a 2021. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton 
belüli lakosságszámon belüli részaránya,  
d) 30 %-át a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya 
szerint kell meghatározni. 
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22.3. A támogatás számított összege esetében a támogatási mérték számításakor 
alkalmazandó paramétertábla:  
 
 A B C D 

 Kategóriák az önkormányzat egy lakosra 
jutó iparűzési adóerő-képessége szerint 

(forint) 
Támogatási mérték (%) 

 alsó határ felső határ maximuma minimuma 
1 1 18 000 100 95 
2 18 001 24 000 95 60 
3 24 001 32 000 60 30 
4 32 001 35 000 30 10 

 
22.4. A támogatás számított összege esetében alkalmazandó támogatási mérték az egy 
lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség növekedésével arányosan csökken, és az alábbi 
képlet alapján határozható meg: 
TM = C + (AE - A)/(B - A) * (D - C) 
ahol: 
TM = támogatási mérték, 
AE = az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége, ami alapján a 
támogatás mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora 
alkalmazandó, 
A-D = a támogatás mértékének számításakor alkalmazandó 22.3. pont szerinti 
paramétertábla oszlopai szerinti érték. 
 
22.5. A támogatás meghatározása a támogatás számított összegét figyelembe véve az 
alábbi képlet szerint történik: 
T = ha SZT < [SZT + ha (SZF2022>0; akkor K2021*1,6, egyébként K2021)]/2, akkor SZT, 
egyébként [SZT + ha (SZF2022>0; akkor K2021*1,6, egyébként K2021)]/2 
ahol: 
T = támogatás, 
SZT = támogatás számított összege, 
SZF2022 = a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: 2022. évi költségvetési törvény) 2. melléklet 1.4. pontja alapján 
visszamutatott, az önkormányzatot a 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 
támogatása jogcím, 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, 1.3.4. A települési 
önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a 
gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása jogcím és 1.4. A 
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen 
megillető támogatás együttes összege, 
K2021 = az önkormányzat által a 2021. évi költségvetési beszámolóban a „Lakóingatlan 
szociális célú bérbeadása, üzemeltetése”, a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő 
ellátások”, „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” 
kormányzati funkciókon teljesített költségvetési kiadások csökkentve az önkormányzatok 
előző évi elszámolásából származó kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatok 
összegével, továbbá a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” kivételével valamennyi 
kormányzati funkción az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton teljesített kiadások együttes 
összege. 
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22.6. A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabály: 
 
22.6.1. A támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és 
természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának 
önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására, valamint a 3. melléklet 
6.3. pont h) alpontja szerinti ellátások önrészére, az 1.3.2. Egyes szociális és 
gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde 
támogatása jogcím, az 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím és az 
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím szerinti, az önkormányzat vagy 
társulása által ellátott és támogatott feladatokra használható. 
 
22.6.2. A támogatás szempontjából kizárólag az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” 
megfelelő rovatain, továbbá 
a) a „Lakáshoz jutást segítő támogatások”,  
b) a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése”, 
c) a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások”, 
d) az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások”,  
e) a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása", 
valamint  
f) az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím, az 1.3.3. 
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés 
támogatása jogcím és az 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím szerinti 
támogatásoknál az e melléklet szerint alkalmazható 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.  
Amennyiben az önkormányzat az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 
támogatása jogcím, az 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, az 1.4.1. 
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím és az 1.4.2. Szünidei étkeztetés 
támogatása jogcím szerinti feladatokra támogatásban nem részesül, de e feladatok 
ellátásához társulás vagy másik önkormányzat felé a „Támogatási célú finanszírozási 
műveletek” kormányzati funkción teljesített kiadással hozzájárul, úgy ennek összege 
a támogatás elszámolása szempontjából figyelembe vehető. 
 

23. 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím 
 

A támogatás felhasználásával kapcsolatos közös szabályok: 
 
23.1. Az 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím, az 1.3.2.2. Család- és 
gyermekjóléti központ jogcím és a 3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenység támogatása jogcím között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás 
szempontjából kizárólag  
a) a „Család és gyermekjóléti szolgáltatások” és 
b) a „Család és gyermekjóléti központ”  
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
 
23.2. Az 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcímtől az 1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcímig 
a támogatások között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás szempontjából kizárólag  
a) a „Család és gyermekjóléti szolgáltatások”, 
b) a „Család és gyermekjóléti központ”, 
c) a „Szociális étkeztetés népkonyhán”, 
d) a „Szociális étkeztetés szociális konyhán”, 
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e) a „Házi segítségnyújtás”, 
f) a „Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”, 
g) az „Idősek nappali ellátása”, 
h) a „Demens betegek nappali ellátása”, 
i) a „Fogyatékossággal élők nappali ellátása”, 
j) a „Pszichiátriai betegek nappali ellátása”, 
k) a „Szenvedélybetegek nappali ellátása”, 
l) a „Hajléktalanok nappali ellátása”, 
m) a „Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni 
gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján”, 
n) a „Hajléktalanok átmeneti ellátása”, 
o) a „Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére”, 
p) a „Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása” és 
q) a „Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
 

 
24. 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím 

 
24.1. A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a 
család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító önkormányzatok részére, a személyi és 
dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. 
 
24.2. A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló 
polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti 
önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös 
önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja. 
 
24.3. Támogatás nyújtható a feladat ellátására kötelezett önkormányzatoknak a Gyvt. 
szerinti ellátási területen kívüli települések ellátásához is, figyelembe véve azon 
jogszabályi rendelkezést, hogy - közös hivatalhoz tartozó település esetén - a közös 
hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia. Ebben az 
esetben a támogatás megállapítása az ellátott 
a) önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatonként és 
b) közös hivatalonként 
külön-külön történik, a támogatás igénylője ezek együttes összegére jogosult. Ebben az 
esetben az ellátást nem saját maga biztosító önkormányzat a támogatásra nem jogosult. 
 
24.4. Társult feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a 
támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.  
 
24.5. A támogatásra nem jogosult az az önkormányzat, amelynek a lakosságszáma nulla. 
 
24.6. Valamennyi, a támogatásra jogosult önkormányzatot támogatás illeti meg a számított 
szakmai létszám alapján. E szakmai létszám meghatározása számított alap- és kiegészítő 
létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik a következő képlet szerint: 
T = [(ALsz*SZk) + KLsz] * FÖ 
ahol: 
T = a támogatás összege, 
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ALsz = a település, fővárosi kerület lakosságszáma, közös önkormányzati hivatal esetén a 
hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes lakosságszám (L) alapján az adott évre 
elismert foglalkoztatottak számított alaplétszáma, egy tizedesjegyre kerekítve, ALsz 
értéke: járásszékhely önkormányzatok esetében: L/8 000, fővárosi kerületi 
önkormányzatok esetében: L/12 000, egyéb önkormányzatok esetében: L/5 000, de 
minimum 1 fő, 
SZk = a számított alaplétszám korrekciós szorzója (SZk) azon fővárosi kerületi 
önkormányzatok esetében, amelyeknél a kerület teljes lakosságszámához viszonyítva - 
tárgyévet megelőző év május 31-én - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermekek aránya meghaladja a 2,5 %-ot: 1,5, minden más önkormányzat 
esetében: 1, 
KLsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított kiegészítő létszáma, egy 
tizedesjegyre kerekítve. KLsz értéke a közös hivatalt alkotó települések számától és 
együttes lakosságszámától függ; 5-8 település esetén L/10 000, de legalább 0,5 fő, 8 
település felett 2*L/10 000, de legalább 1 fő, 
FÖ = 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcím szerinti fajlagos összeg. 
 

25. 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ jogcím 
 
25.1. A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a 
járásszékhely önkormányzatoknak és a fővárosi kerületi önkormányzatoknak a család- és 
gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos 
költségei figyelembevételével. 
 
25.2. A támogatásra jogosult önkormányzat e támogatásból a járáshoz tartozó összes 
településen biztosítja a feladatellátást. Társult feladatellátás csak abban az esetben 
támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett 
önkormányzat. 
 
25.3. Valamennyi, a támogatásra jogosult önkormányzatot támogatás illeti meg a számított 
szakmai létszám alapján. A számított szakmai létszám meghatározása számított alap- és 
kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik a következő képlet szerint: 
JAT = [(JALsz * SZk) + JKLsz + EM] * JFÖ + FT 
ahol: 
JAT = a támogatás összege, 
JALsz = a járáshoz tartozó önkormányzatok együttes, illetve a kerületi önkormányzat 
lakosságszáma (Lj) és a járáshoz tartozó önkormányzatok száma (TELsz) alapján az adott 
évre elismert foglalkoztatottak számított alaplétszáma, egy tizedesre kerekítve, JALsz 
értéke: járásszékhely önkormányzatok esetében: Lj/9 000*(1+TELsz/84), de minimum 3 
fő, kerületi önkormányzatok esetében: Lj/12 000,  
SZk = a számított alaplétszám korrekciós szorzója (SZk) azon kerületi önkormányzatok 
esetében, amelyeknél a kerület teljes lakosságszámához viszonyítva - tárgyévet megelőző 
év május 31-én - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 
aránya meghaladja a 2,5 %-ot: 1,5, minden más esetben: 1, 
JKLsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított kiegészítő létszáma, egy 
tizedesjegyre kerekítve. Értéke a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. 
(XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programmal 
fejlesztendő járások tekintetében a következő paramétertábla alapján számolandó: 
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 A B C D 
 Járás besorolása Lj < 20 000  20 000 <= 

Lj <= 35 000 
 Lj > 35 000 

1  Kedvezményezett járás 0,5 1 1 + [(Lj-35 000)/35 000] 
2  Fejlesztendő járás 1 2 2 + [(Lj-35 000)/35 000] 
3  Komplex programmal 

fejlesztendő járás 
1,5 3 3 + [(Lj-35 000)/35 000] 

 
EM = család- és gyermekjóléti központonként 1 fő szociális diagnózis felvételét végző 
esetmenedzser, 
JFÖ = 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ jogcím szerinti fajlagos összeg, 
FT = a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény esetében 11 440 000 
Ft/engedélyes. 
 

26. 1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcím 
 

26.1. A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. 
 
26.2. A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint 
illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők 
után is. 
 
26.3. A támogatás nem vehető igénybe az 1.4. A települési önkormányzatok 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcím szerinti gyermekétkeztetésben 
részesülők után. 
 
26.4. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor - a heti 6, illetve 7 napon nyújtott 
szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapulvételével - az ellátottak éves becsült száma, 
elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója 
alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 249-cel. Egy ellátott naponta csak 
egyszer vehető figyelembe. 

 
27. 1.3.2.4. Házi segítségnyújtás jogcím 

 
27.1. A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti. 
 
27.2. A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében 
ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint 
illeti meg.  
 
27.3. Az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba 
véglegessé vált döntéssel bejegyzett ellátotti létszám 100 %-át. 
 

28. 1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím 
 

28.1. A támogatás a szociális segítés keretében kizárólag szociális segítésre megállapodást 
kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez 
esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére 
használható fel. 
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28.2. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítés keretében 
ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a szociális segítésben részesülők 
tevékenységnaplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 249-cel.  

 
29. 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcím és 1.3.2.4.3. Személyi 

gondozás - társulás által történő feladatellátás jogcím 
 

29.1. A támogatás a személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra 
megállapodást kötött ellátottak után jár. A 2016. évben kötött megállapodások esetén azon 
ellátottak után is jár a támogatás, akikkel személyi gondozásra és szociális segítésre 
kötöttek megállapodást. A támogatásnál nem vehető figyelembe a társadalmi gondozók 
alkalmazásával, a közérdekű önkéntes tevékenység keretében, a közfoglalkoztatotti 
jogviszonyban álló személyek, vagy szociális szövetkezet igénybevételével nyújtott 
ellátás. 
 
29.2. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a személyi gondozásra 
megállapodással rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszáma 
alapján kalkulált ellátotti létszám. Elszámoláskor az ellátotti létszámot a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet) 6. § 
(4a) bekezdés d) pontja alapján kell meghatározni. Amennyiben a gondozást nem heti 40 
órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi, úgy a gondozásra fordított havi 147 órás 
órakeret arányosan csökkentve vehető figyelembe. Az ellátottak száma igényléskor és 
elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot.  

 
29.3. Egy ellátott naponta az 1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím, az 1.3.2.4.2. Személyi 
gondozás - önálló feladatellátás jogcím és az 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által 
történő feladatellátás jogcím közül csak egy jogcímen vehető figyelembe. 

 
30. 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen jogcím 

 
30.1. A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki vagy 
tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn. 
 
30.2. A támogatás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti 
meg. 

 
31. 1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcím 

 
31.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek időskorúak nappali 
ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak 
száma szerint illeti meg. 
 
31.2. Azon ellátott után, akire vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli 
foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 
megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 
akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) 
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Korm. rendelet (a továbbiakban: 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet) alapján az akkreditált 
munkáltatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra az 1.3.2.6.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - 
önálló feladatellátás jogcím vagy az 1.3.2.6.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő 
időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás jogcím 
szerinti támogatást igényelheti. 
 
31.3. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján 
naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál 
a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag 
étkeztetésben részesülők. 

 
32. 1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása jogcím  

 
32.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek fogyatékosok 
nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn.  
 
32.2. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott 
után, akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli 
foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált munkáltatónak támogatást 
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak az 1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban 
részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcím és az 
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben 
ellátottak - társulás által történő feladatellátás jogcím szerinti támogatást igényelheti. 
 
32.3. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján 
naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő 
intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők 
figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők. 

 
33. 1.3.2.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása jogcím 

 
33.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek demens ellátást 
biztosító intézményt tartanak fenn.  
 
33.2. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az ellátásban részesülő személy 
rendelkezzen pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórképet igazoló 
szakvéleményével. 
 
33.3. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott 
után, akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli 
foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált munkáltatónak támogatást 
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak az 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban 
részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcím vagy az 
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1.3.2.8.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak 
- társulás által történő feladatellátás jogcím szerinti támogatást igényelheti. 
 
33.4. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján 
naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő 
intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők 
figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők. 

 
34. 1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása jogcím 

 
34.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek pszichiátriai 
betegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
 
34.2. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott 
után, akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli 
foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált munkáltatónak támogatást 
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak az 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban 
részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás jogcím 
vagy az 1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott 
pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás jogcím szerinti támogatást 
igényelheti. 
 
34.3. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
összesített, a Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma - a heti 
6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap 
alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben 
részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. 

 
35. 1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása jogcím 

 
35.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek szenvedélybetegek 
számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
 
35.2. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott 
után, akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli 
foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált munkáltatónak támogatást 
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak az 1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban 
részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás jogcím 
vagy az 1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott 
szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás jogcím szerint támogatást 
igényelheti. 
 
35.3. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
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összesített, a Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma - a heti 
6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap 
alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben 
részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. 

 
36. 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása jogcím 

 
36.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek hajléktalanok 
számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
 
36.2. A támogatás a számított férőhelyek után igényelhető. 
 
36.3. A számított férőhelyek számának meghatározása: 
Fh = L/249 
ahol: 
Fh = a számított férőhelyszám, egész számra kerekítve, 
L = az eseménynapló alapján összesített éves létszám, a heti 6, illetve heti 7 napos 
nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével. 
 
36.4. Elszámolásnál a napi átlagos ellátotti létszám nem haladhatja meg a szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzett férőhelyek 120 %-át. 
 

37. 1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcím 
 

37.1. A támogatás az önkormányzat által fenntartott családi bölcsődébe beíratott és ellátott 
gyermekek után vehető igénybe. 
 
37.2. Az ellátottak számának meghatározása:  
- tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma 
osztva 230-cal,  
- elszámolásnál a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges létszáma 
osztva 230-cal. 
 

37.2.1. A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek 
létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói 
nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot. 
 
37.2.2. Beíratottnak az a gyermek minősül, akit a családi bölcsődébe felvettek, 
beírattak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben. 
 
37.2.3. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a 
beíratott gyermek, aki az adott hónap nyitvatartási napjainak több mint a felén a 
szolgáltatást igénybe vette és a napi nyilvántartási rendszerben lejelentették. 
Amennyiben a beíratott gyermek az ellátást a szülővel kötött megállapodás alapján 
csak bizonyos napokon veszi igénybe, abban az esetben az adott hónap nyitvatartási 
napjainak száma a megállapodásban szereplő napok számának adott havi összege. 
 
37.2.4. Nem tekintendő hiányzónak a sajátos nevelési igényű, valamint korai 
fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek azon a napon, amikor nem a családi 
bölcsődében részesül korai fejlesztésben. A fentiek szerint figyelembe vett sajátos 
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nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket az 
ellátottak számában két főként kell figyelembe venni. 
 
37.2.5. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási 
napján sem az a gyermek, aki a hónapban a reá irányadó nyitvatartási napok több 
mint felén hiányzott. 
 
37.2.6. Amennyiben a gyermek első alkalommal (beszoktatás első napja) vagy az 
igénybevétel utolsó hónapjában nem egész hónapra jelenik meg beíratottként a 
családi bölcsődében és a napi nyilvántartásban, akkor a támogatás a ténylegesen 
igénybe vett napok száma alapján jár, feltéve, hogy ezeken a napokon a gyermek 
jogviszonyban is állt a családi bölcsődével. 
 
37.2.7. A családi bölcsőde nyári zárvatartása idején a támogatás azon beíratott 
gyermek után vehető igénybe, aki az adott hónapban a családi bölcsődével 
jogviszonyban állt és a napi nyilvántartási rendszerben megjelent. Amennyiben a 
családi bölcsőde a hónap egyetlen napján sem tart nyitva, abban az esetben támogatás 
arra a hónapra nem vehető igénybe. 
 
37.2.8. A napi nyilvántartási rendszerben vezetett adatoknak és a családi bölcsődében 
rendszeresített napi jelenlét kimutatásának egyezni kell. 

 
37.3. Az ellátottak között 
a) 2-szeres szorzóval kell figyelembe venni a sajátos nevelési igényű, valamint korai 
fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket, 
b) 1,1-szeres szorzóval kell figyelembe venni a hátrányos helyzetű gyermekeket és 
c) 1,2-szeres szorzóval kell figyelembe venni a halmozottan hátrányos gyermekeket. 
 
37.4. Az 1.3.2.12.3. Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert 
napközbeni gyermekfelügyelet jogcím szerinti támogatás a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) 
pontja alapján 2017. január 1. előtt befogadást nyert és 2017. január 1-jétől az átalakult 
napközbeni gyermekfelügyeletet fenntartó önkormányzatokat illeti meg. 

 
38. 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei jogcím 

 
38.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek átmeneti szállást és 
éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére.  
 
38.2. A támogatás az önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti szállásán a ténylegesen 
betöltött, éjjeli menedékhelyén a működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok 
kórházi ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, 
amelyeket az Egészségbiztosítási Alap is finanszíroz. 
 
38.3. A kizárólag lakhatási szolgáltatás biztosítása esetén az 1.3.2.13.9. Kizárólag lakhatási 
szolgáltatás jogcím szerinti támogatás vehető igénybe. 
 
38.4. A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon 
rendelkezésre álló férőhelyek éves becsült összege osztva 365-tel, elszámolásnál az 
átmeneti szállás esetében a gondozási napokon ténylegesen betöltött férőhelyek, éjjeli 
menedékhely esetében a rendelkezésre álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel. 
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39. 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás jogcím 

 
39.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek támogató 
szolgáltatást tartanak fenn.  
 
39.2. A támogatásra jogosult önkormányzatot alaptámogatás illeti meg a szolgálatok 
száma, és teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított feladategységek alapján a 
következők szerint: 
T = AT+ (Fe*Tt) 
ahol: 
AT = 1.3.2.14.1. Alaptámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg, 
Fe = feladategység: a halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult 
személyek segítésével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult személyek segítésével 
töltött 1 óra, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer, 
Tt = 1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg. 
 
39.3. Feladategységek számának meghatározása: tervezéskor a feladategységek tervezett 
száma, de legfeljebb a Szoctv. alapján befogadott feladategység, elszámolásnál a teljesített 
feladategység, de legfeljebb a befogadott feladategység. 
 
39.4. Támogató szolgáltatás esetén évente legalább 1 200 feladategységet, nem egész 
évben történő támogatás esetén ennek időarányos részét személyi segítéssel kell teljesíteni. 
Ahány feladategységgel a szolgáltató ennél kevesebbet teljesít, annyi szállítási 
szolgáltatással teljesített feladategység nem vehető figyelembe a teljesített feladategység 
meghatározása során. A szállításhoz kapcsolódó személyi segítés aránya a személyi 
segítésen belül az elszámolható feladategység legfeljebb 50 %-a lehet. 
 
39.5. Ha a kötelezően teljesítendő feladatmutató - évi 3 000 feladategység, nem egész 
évben történő támogatás esetén ezek időarányos része - nem teljesül, elszámoláskor a 
tárgyévi alaptámogatás arányos részét vissza kell fizetni. 

 
40. 1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcím 

 
40.1. A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek pszichiátriai 
betegek részére nyújtott közösségi alapellátást vagy szenvedélybetegek részére nyújtott 
közösségi alapellátást biztosító szolgálatot tartanak fenn.  
 
40.2. A támogatásra jogosult önkormányzatot alaptámogatás illeti meg a szolgálatok száma 
és teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított feladategységek alapján a következők 
szerint: 
T = AT+ (Fe*Tt) 
ahol: 
AT = 1.3.2.15.1.1. Alaptámogatás jogcím vagy 1.3.2.15.2.1. Alaptámogatás jogcím szerinti 
fajlagos összeg, 
Fe = feladategység 
- pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az egész évben 
szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 00-09 vagy F 20-99 diagnóziskódba 
tartozó ellátott, 
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- szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az egész évben 
szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 10-19 diagnóziskódba sorolható, vagy 
egyéb kóros függőség által okozott mentális és viselkedési zavarokban - különösen játék- 
vagy munkaszenvedélyben, társfüggőségben - szenvedő ellátott, 
Tt = 1.3.2.15.1.2. Teljesítménytámogatás jogcím vagy 1.3.2.15.2.2. 
Teljesítménytámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg. 
 
40.3. Feladategységek számának meghatározása: tervezéskor a feladategységek tervezett 
száma, de legfeljebb a Szoctv. alapján befogadott feladategység, elszámolásnál a teljesített 
feladategység, de legfeljebb a befogadott feladategység. Ha a kötelezően teljesítendő 
feladatmutató - éves átlagban 40 fő, nem egész évben történő támogatás esetén ezek 
időarányos része - nem teljesül, elszámoláskor a tárgyévi alaptámogatás arányos részét 
vissza kell fizetni. 

 
41. 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím 

 
41.1. Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott 
bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz. 
 
41.2. Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a 
bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80 %-a közül 
a kedvezőbb. Amennyiben a bölcsőde, mini bölcsőde nem egész évben működik, a 
férőhelyszámot a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése 
hónapjának utolsó napjáig időarányosan kell megállapítani. Amennyiben tárgyév január 
31-én és tárgyév november 30-án a beíratott gyermekek száma egyaránt nem éri el az 
engedélyezett férőhelyszám legalább 50 %-át, úgy a támogatással figyelembe vehető 
ellátottak száma a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 
férőhelyszám 50 %-a. 
 

41.2.1. A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek 
létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói 
nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot. A bölcsődei, mini bölcsődei 
csoportlétszám legfeljebb a bölcsődei nevelési év végéig túlléphető, ha a bölcsődei 
nevelési év közben állapítják meg a gyermek sajátos nevelési igényét, illetve korai 
fejlesztésre és gondozásra jogosultságát, vagy a gyermek felvételére 
veszélyeztetettsége miatt kerül sor. 
 
41.2.2. A bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratottnak az a gyermek minősül, akit az 
intézménybe felvettek, beírattak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben. 
 
41.2.3. A nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárvatartás idején az 
ügyeletet biztosító intézményben kell jelenteni az áthelyezett, beíratott gyermeket. 
Az ügyeletet biztosító intézményben a gyermekek létszáma egyetlen napon sem 
haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 120 %-át.  
41.2.4. A sajátos nevelési igényű, valamint a korai fejlesztésre, gondozásra jogosult 
gyermekeket az ellátottak számában két főként kell figyelembe venni. 

 
41.3. A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabályok: 
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41.3.1. A támogatás kizárólag a támogatással érintett intézmények működési és 
felhalmozási kiadására fordítható, azzal, hogy az 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás 
jogcím, az 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók 
bértámogatása jogcím, az 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű 
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása jogcím és az 1.3.3.2. Bölcsődei 
üzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások egymás között 
átcsoportosíthatók.  
 
41.3.2. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekek bölcsődében és mini 
bölcsődében történő ellátása” kormányzati funkción elszámolt kiadás vehető 
figyelembe. 

 
42. 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím 

 
42.1. A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján 
elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó 
önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és 
bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez 
kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik 
a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is.  
 
42.2. A szakmai dolgozók számított létszámának meghatározása 
 

42.2.1. mini bölcsődében: 
MBsz = [Le / 7, lefelé kerekítve 0 tizedesre) *2,5 fő] + {ha [Le - (Le / 7, lefelé 
kerekítve 0 tizedesre) * 7] >=3, akkor 2,5 fő, ha értéke 0-nál nagyobb és 3-nál kisebb, 
akkor 1,5 fő} 
ahol: 
MBsz = mini bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma, 
Le = a bölcsődei ellátottak 41.2. pont szerinti elismert létszáma. 
 
42.2.2. bölcsődében: 
BBsz = [Le / 12 *2, de legalább 2 fő kisgyermeknevelő] + Le / 24, de legalább 1 fő 
bölcsődei dajka] + [Let* 2 fő kisgyermeknevelő] + egyesített bölcsőde, bölcsődei 
igazgatóság esetén 1 fő szaktanácsadó + egycsoportos bölcsőde esetén 1 fő 
helyettesítő 
ahol: 
BBsz = bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma, 
Le = a bölcsődei ellátottak 41.2. pont szerinti elismert létszáma, 
Let = azon telephelyek száma, ahol a bölcsődei ellátottak 41.2. pont szerinti elismert 
létszáma meghaladja a 60 főt. 
 

42.3. Amennyiben a mini bölcsődében az ellátottak száma meghaladja a 16 főt, úgy a 
szakmai dolgozók számított létszámát a bölcsődére irányadó képlet szerint kell 
meghatározni. Amennyiben a mini bölcsődének több településen van telephelye, úgy a 
szakmai dolgozók számított létszámát a bölcsődére irányadó képlet szerint abban az 
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esetben kell meghatározni, ha az ellátottak telephellyel érintett településekre jutó átlagos 
száma a 16 főt meghaladja.  
 
42.4. A támogatás igénylése szempontjából a szakmai dolgozók finanszírozott létszáma a 
42.2. pont szerinti képlet alapján meghatározott létszám, de legfeljebb a 2023. évben a 
ténylegesen foglalkoztatott szakmai dolgozók - teljes munkaidőre átszámított - átlagos 
száma, egy tizedesre kerekítve, azaz: 
Bfk + Bff <= MBsz vagy BBsz 
ahol: 
Bfk = a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű 
bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve, 
Bff = a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei 
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve. 
 
42.5. A szakmai dolgozók finanszírozott létszámra jutó bértámogatás meghatározása: 
Tf = Bfk * BTk + Bff * BTf  
ahol: 
Tf = a szakmai dolgozók finanszírozás szempontjából elismert létszámának átlagbéralapú 
támogatása, 
BTk = 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, 
szaktanácsadók bértámogatása jogcím szerinti fajlagos összeg, 
BTf = 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók 
bértámogatása jogcím szerinti fajlagos összeg. 
 
42.6. A támogatás felhasználható a 2022. december havi bérek 2023. januárban történő 
kifizetésére is. 

 
43. 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím 

 
43.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk 
biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a 
személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. 
 
43.2. Az üzemeltetési támogatás összege nem haladhatja meg a bölcsődei, mini bölcsődei 
feladatellátás teljes éves kiadásának a gondozási díjakból származó bevétellel és az 1.3.3.1. 
Bölcsődei bértámogatás jogcím szerinti támogatással csökkentett összegét. Az ezzel 
kapcsolatos önkormányzati adatszolgáltatást a Kincstár ellenőrzi. 
 
43.3. A bölcsődei üzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás 
tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az 
elszámolás során is figyelembe kell venni. 
 
43.4. A bölcsődei üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és 
annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések 
típusát és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az 
államháztartásért felelős miniszter 2022. december 15-éig dönt. Az önkormányzatok által 
az 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi 
előirányzatmódosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését 
módosíthatja. 
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44. 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított 
ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok 
támogatása jogcím 

 
44.1. Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott 
a) időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátását, 
b) a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, illetve 
c) a gyermekek és családok átmeneti gondozását 
biztosító intézmények, illetve a fogyatékos, valamint a pszichiátriai és szenvedélybeteg 
személyek részére nyújtott támogatott lakhatás egyes kiadásaihoz. 
 
44.2. A támogatás a támogatással érintett intézmények működési és felhalmozási 
kiadásaira fordítható azzal, hogy az 1.3.4.1. Bértámogatás jogcím és az 1.3.4.2. 
Intézményüzemeltetési támogatás jogcím szerinti támogatások között átcsoportosítás 
hajtható végre.  
 
44.3. E támogatást az önkormányzat a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők 
otthontalanságának megszüntetéséhez is felhasználhatja.  
 
44.4. A támogatás szempontjából kizárólag  
a) a „Gyermekek átmeneti ellátása”,  
b) az „Időskorúak átmeneti ellátása”,  
c) a „Demens betegek átmeneti ellátása”,  
d) az „Időskorúak tartós bentlakásos ellátása”,  
e) a „Demens betegek tartós bentlakásos ellátása”,  
f) a „Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása”,  
g) a „Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére”,  
h) a „Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére” és  
i) a „Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére”  
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

 
45. 1.3.4.1. Bértámogatás jogcím 

 
45.1. A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket 
meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az 
időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakást nyújtó szociális 
intézményeit fenntartó, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, illetve a fogyatékos, 
valamint a pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek részére nyújtott támogatott lakhatást 
biztosító önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott szakmai dolgozók béréhez, 
valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. 
 
45.2. A támogatás az önkormányzatot a számított segítői létszám után illeti meg. 

 
45.2.1. E jogcím szempontjából segítő: 
a) időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátása, 
illetve támogatott lakhatás esetén: az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú 
melléklete szerint az adott ellátásra vonatkozó, kötelező létszámnormában szereplő 
munkakörök (intézményvezető kivételével), 
b) gyermekek átmeneti gondozása esetén: a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
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feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú 
melléklete szerint az adott ellátásra vonatkozó, kötelező létszámnormában szereplő 
munkakörök (intézményvezető/szakmai vezető kivételével). 
 
45.2.2. Finanszírozás szempontjából elismert létszám négy ellátottra egy fő segítő. 
 

45.3. Az átlagbéralapú támogatás azon önkormányzatokat is megilleti, amelyek a 
gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására a Gyvt.-ben szabályozott módon helyettes 
szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői 
tevékenység folytatására a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés alapján 
jogosultak, illetve az önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás 
alapján. A támogatás ebben az esetben a helyettes szülői ellátással kapcsolatos költségekre 
fordítható. 
 
45.4. Az ellátottak számának meghatározása: 
a) tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 
365-tel,  
b) elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint 
összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel,  
amely éves szinten nem lehet több a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám 100 %-
nál. 
 
45.5. A számított segítői munkatárs létszám meghatározása: 
Gsz = L/4*Kszl 
ahol: 
Gsz = adott évre számított, elismert segítő munkatársak szolgáltatásonkénti együttes 
létszáma, szolgáltatásonként egész számra felfelé, illetve helyettes szülői ellátás esetén két 
tizedesre kerekítve, 
L = adott évre elismert 45.4. pont szerinti összes ellátotti létszám, 
Kszl = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatásbiztosításához kapcsolódó korrekciós 
szorzószám, szolgáltatásonként. 

 
 A B 

 Altípus Szorzószám 
(Kszl) 

1 idősek otthona 1,00 
2 időskorúak gondozóháza 0,93 

3 
idősek otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, 
neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórkép súlyos vagy 
középsúlyos fokozatát megállapító szakvéleményével rendelkező ellátottak 

1,19 

4 hajléktalanok otthona 1,05 
5 hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye 0,8 
6 támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére 1,19 

7 

fokozott gondozási szükséglettel rendelkező fogyatékos személyek részére 
támogatott lakhatás: a Szociális Ágazati Portálon közzétett Komplex 
támogatási szükségletmérő eszköz Összegző adatlap II. pont I. Személyi 
higiéné, II. Személyi függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül legalább 
két kategóriában teljes támogatást igénylő ellátott  

1,5 
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8 

magas gondozási szükséglettel rendelkező fogyatékos személyek részére 
támogatott lakhatás: a Szociális Ágazati Portálon közzétett Komplex 
támogatási szükségletmérő eszköz Összegző adatlap II. pont I. Személyi 
higiéné, II. Személyi függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül legalább 
egy kategóriában teljes támogatást igénylő ellátott  

1,43 

9 támogatott lakhatás autista diagnózisú személyek részére 1,7 
10 támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére 0,77 
11 támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére 0,74 
12 helyettes szülőnél biztosított átmeneti ellátás 0,8 
13 gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás 0,94 
14 családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás 0,83 
15 családok átmeneti otthonában külső férőhelyén biztosított átmeneti ellátás 0,7 

 
45.6. A szakmai dolgozók bértámogatásának meghatározása: 
Tsz = Gsz * Ábsz 
ahol: 
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása, 
Ábsz = 1.3.4.1. Bértámogatás jogcím szerinti fajlagos összeg. 
 
45.7. A támogatás felhasználható a 2022. december havi bérek 2023. januárban történő 
kifizetésére is. 

 
46. 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás jogcím 

 
46.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk 
fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakását, 
valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményeiben - ide nem 
értve a helyettes szülői ellátást és a családok átmeneti otthonának külső férőhelyeit - az 
intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az 
ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint 
a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez 
szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembevételével. 
 
46.2. Amennyiben a szociális szakosított ellátást, gyermekek átmeneti gondozását biztosító 
intézmény egyéb ellátotti csoportokról - például fogyatékos személyekről, pszichiátriai és 
szenvedélybetegségben szenvedőkről, gyermekvédelmi szakellátásban részesülőkről - is 
gondoskodik, úgy az intézményüzemeltetési támogatáshoz az intézményüzemeltetési 
kiadást meg kell osztani, és az adatszolgáltatás során kizárólag az időskorúak átmeneti és 
tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátásának, illetve a gyermekek átmeneti 
gondozásának adatait lehet szerepeltetni. 
 
46.3. A támogatás összege (a továbbiakban: T) - a Kincstár által ellenőrzött önkormányzati 
adatszolgáltatás alapján - legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet: 
T <= Ösz + (Iv * Ábsz) - Szt 
ahol: 
Ösz = éves összes várható intézményüzemeltetési kiadás, 
Iv = intézményvezetők száma, a finanszírozás szempontjából intézményenként egy fő 
intézményvezető ismerhető el, 
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Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege. 
 
46.4. Az intézményüzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás 
tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az 
elszámolás során is figyelembe kell venni. 
 
46.5. Az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és 
annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján - az 
államháztartásért felelős miniszter 2022. december 15-éig dönt. Az önkormányzatok által 
az 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi 
előirányzatmódosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését 
módosíthatja. 

 
47. 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím 

 
47.1. Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a 
bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében 
elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és 
externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes 
kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját 
fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által 
fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, 
központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól (a továbbiakban: külső 
szolgáltató) vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.  
 
47.2. Az önkormányzat az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, 
vagy a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és 
felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben 
biztosított intézményi gyermekétkeztetés esetében egyházi fenntartótól is vásárolhatja a 
szolgáltatást. Ebben az esetben az egyházi fenntartó külső szolgáltatónak minősül. 
 
47.3. A külső szolgáltatótól vásárolt szolgáltatás esetén a támogatás igénylésének további 
feltételei  

 
47.3.1. A szolgáltatási díjban a külső szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés 
nyersanyagköltségét, ami megállapodás szerint arányosan is történhet. 
 
47.3.2. Amennyiben a külső szolgáltató a gyermekétkeztetési feladatot az 
önkormányzat nevében végzi, a külső szolgáltató az önkormányzat részére az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 13. §-a szerinti 
szolgáltatást nyújt, a részére fizetett kompenzáció pedig ennek megfelelően a 
szolgáltatás ellenértékeként értelmezendő. Ebben az esetben az étkeztetési díj 
tekintetében a számla külső szolgáltató által történő kibocsátására az önkormányzat 
nevében kerülhet sor, a bevétel az önkormányzatot illeti. 
 
47.3.3. Amennyiben az önkormányzat a külső szolgáltatóval közszolgáltatási 
szerződést köt, úgy abban szabályozni szükséges, hogy a külső szolgáltató által 
beszedett térítési díjakból származó bevétel nem a külső szolgáltató bevétele, hanem 
az önkormányzaté, amit a könyvelésében a „Gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben” vagy a „Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
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intézményében” kormányzati funkciókon bevételként szerepeltet. A közszolgáltatási 
szerződés szerinti kompenzáció vagy támogatás az intézményi gyermekétkeztetés 
külső szolgáltató által kimutatott teljes költségre jár, aminek pénzforgalom nélkül 
része a gazdasági társaság által beszedett térítési díjbevételnek megfelelő összeg. 
 

47.4. A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabályok: 
 

47.4.1. A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak 
megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű 
kiadásokat is) számolható el, azzal, hogy az 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - 
bértámogatás jogcím és az 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési 
támogatás jogcím szerinti támogatások egymás között átcsoportosíthatók.  
 
47.4.2. A támogatás szempontjából kizárólag  
a) a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, valamint 
b) a „Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

 
48. 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím 

 
48.1. A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvhr., a Kjtvhr., továbbá egyéb, a 
kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a 
gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által 
foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. 
 
48.2. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon 
önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e 
támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a 
gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál.  
 
48.3. Az önkormányzat az általa étkeztetett, bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában, 
iskolában, továbbá a kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek, tanulók, fogyatékos 
személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek esetén az ellátottak számának 
meghatározása 
 

48.3.1. Az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi étkeztetést igénybe vevő 
gyermekek, tanulók 2023. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma 
alapján tervezhető, illetve igényelhető a támogatás.  
 
48.3.2. Az intézményi étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő - 
függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz - csak egy létszámként 
szerepelhet.  
 
48.3.3. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladatellátási helyen biztosított 
étkeztetésnél vehető figyelembe. 
 
48.3.4. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló 
számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg főétkezés biztosított.  
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48.3.5. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás, illetve térítési díj-
kedvezményre való jogosultság esetén az azt alátámasztó irat is. 
 
48.3.6. Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát 
el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi, externátusi étkeztetés 
esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A szünidőben szervezett 
napközi ellátás (ideértve az üdültetés, táboroztatás, egyéb szabadidős program, 
illetve egyéb szünidei étkeztetéseket is) résztvevőinek létszáma az előbbi 
számításokban nem vehető figyelembe. 
 
48.3.7. A Gyvt. alapján szervezett, az önkormányzat által fenntartott bölcsődében, 
mini bölcsődében elhelyezett gyermekek esetében az intézményi 
gyermekétkeztetésben ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak 
éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma 
osztva 230-cal, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen 
ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok 
száma osztva 230-cal. 
 
48.3.8. Az önkormányzat által fenntartott fogyatékos személyek nappali 
intézményében elhelyezett gyermekek intézményi étkeztetése esetén az ellátottak 
számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján 
naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással 
működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapulvételével - osztva 249-cel. Nem vehetők 
figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők. 

 
48.4. A számított dolgozói létszám - a kollégiumi, externátusi étkeztetettek számán kívüli 
- az ellátottak számától függően az alábbi ellátotti kategóriák szerint határozható meg 
ha L értéke 1-100 közötti: 
Dsz = (L/25 + Lk/25)*F 
ha L értéke 101-500 közötti: 
Dsz = (100/25 + (L - 100)/60 + Lk/25)*F 
ha L értéke 501-1 000 közötti: 
Dsz = (100/25 + (500 - 100)/60 + (L - 500)/70 + Lk/25)*F 
ha L értéke 1 001-1 500 közötti: 
Dsz = (100/25 + (500-100)/60 + (1 000-500)/70 + (L - 1 000)/75 + Lk/25)*F 
ha L értéke 1 500 feletti: 
Dsz = (100/25 + (500 - 100)/60 + (1 000 - 500)/70 + (1 500 - 1 000)/75 + (L - 1 500)/80 + 
Lk/25)*F 
ahol: 
Dsz = adott évre számított dolgozók létszáma, két tizedesre kerekítve, 
L = adott évre elismert - kollégiumi, externátusi étkeztetettek kivételével - ellátotti létszám, 
Lk = az adott évre elismert kollégiumi, externátusi létszám, 
F = a gyermekétkeztetési feladatellátási helyek számától függő tényező, amelynek értéke: 
1 feladatellátási hely esetén 1,0; 2-3 feladatellátási hely esetén 1,1; 4-6 feladatellátási hely 
esetén: 1,2; 6 feladatellátási hely felett: 1,3. Bölcsőde, mini bölcsőde, fogyatékos 
személyek nappali intézménye esetén feladatellátási helyként az engedélyesek számát kell 
figyelembe venni. 
 
48.5. A dolgozók bértámogatásának meghatározása: 
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Tsz = Dsz * Ábd 
ahol: 
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása, 
Ábd = 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím szerinti fajlagos 
összeg. 
 
48.6. A támogatás felhasználható a 2022. december havi bérek 2023. januárban történő 
kifizetésére is. 

 
49. 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcím 

 
49.1. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk 
biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő 
nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek 
figyelembevételével. 
 
49.2. A támogatás összege - a Kincstár által ellenőrzött önkormányzati adatszolgáltatás 
alapján - legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet: 
T <= Kgy - Szt 
ahol: 
Kgy = az intézményi gyermekétkeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása 
(vásárolt szolgáltatás esetében a vásárolt szolgáltatás útján ellátottakra számított az 1.4.1.1. 
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím szerinti támogatással csökkentett 
éves nyersanyag- és dologi kiadás összege), 
Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel elvárt éves összege. 
 
49.3. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem 
haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett 
összegét. 
 
49.4. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának megállapításához 
szükséges adatszolgáltatás tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott 
útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni. 
 
49.5. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti 
meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás 
alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is 
figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2022. december 15-éig dönt. Az 
önkormányzatok által az 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett 
évközi előirányzatmódosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését 
módosíthatja. 

 
50. 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása jogcím 

 
50.1. A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő 
gyermekek szünidei étkeztetését biztosító önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok 
száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is. 
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50.2. A támogatás összege az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességtől függő fajlagos 
összegek figyelembevételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint. 

 
 A B 
 Egy lakosra jutó iparűzési adóerő-

képesség (forint) 
Fajlagos összeg korrigált értéke 

(forint/étkezési adag) 
1 0-18 000  570 
2 18 001-21 000  542 
3 21 001-24 000  513 
4 24 001-27 000  485 
5 27 001-30 000  456 
6 30 001-35 000  399 
7 35 001-40 000  342 
8 40 001-  285 

 
50.3. A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás tartalmát az 
államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás 
során is figyelembe kell venni. 
 
50.4. A támogatás felhasználásával kapcsolatos szabály: 
A támogatás szempontjából kizárólag az „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” 
kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

 
51. 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím  

 
A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények 
fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési 
alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot 
elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások 
szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, 
és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.  
 

52. 1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata 
kulturális feladatainak támogatása jogcím 

 
52.1. A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város 
Önkormányzatát lakosságszám alapján illeti meg a Mötv., valamint a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. tv.) meghatározott nyilvános könyvtári és 
muzeális intézményi feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások 
biztosításához. 
 
52.2. A támogatás szempontjából kizárólag  
a) a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, 
b) a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, 
c) a „Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”,  
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d) a „Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés”, 
e) a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”, 
f) a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”, 
g) a „Könyvtári szolgáltatások”, 
h) a „Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, 
i) a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, 
j) a „Múzeumi kiállítási tevékenység”, valamint 
k) a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

 
53. 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása jogcím 

 
53.1. A támogatás az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, 
valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a 
közművelődési alapszolgáltatások biztosításához. 
 
53.2. A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata, Szentendre 
Város Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek 
önkormányzatai nem részesülhetnek. 
 
53.3. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2024. március 31-éig 
adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért 
felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti. 
 
53.4. A támogatás szempontjából kizárólag  
a) a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”, 
b) a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”, 
c) a „Könyvtári szolgáltatások”, 
d) a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, 
e) a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, 
f) a „Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”, valamint 
g) a „Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
 
53.5. Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10 %-át nem a Kult. tv. 76. § (3) 
bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra 
fordítja, úgy a támogatás 20 %-ának megfelelő összegre nem jogosult. 
 
53.6. Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat 
fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10 %-át nem könyvtári dokumentum 
vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20 %-ának megfelelő összegre nem jogosult. 
 
53.7. A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés b) pontja alapján az illetékes megyei hatókörű városi 
könyvtárral szolgáltatási szerződést kötött önkormányzatnak a támogatás legalább 25 %-át 
a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI 
rendeletben előírt könyvtári szolgáltatások infrastrukturális feltételeit biztosító 
tevékenységre és a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési 
alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia. Amennyiben az 
önkormányzat e feltételnek nem tesz eleget, úgy a támogatás 30 %-ának megfelelő 
összegre nem jogosult. 



5222 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 127. szám 

 
53.8. Amennyiben az önkormányzat e feladatok ellátásához társulás vagy másik 
önkormányzat felé a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” kormányzati funkción 
teljesített kiadással hozzájárul, úgy ennek összege a támogatás elszámolása szempontjából 
figyelembe vehető. 

 
54. 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása jogcím 

 
54.1. A támogatás Budapest Főváros Önkormányzatát illeti meg a Mötv.-ben, valamint a 
Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári, múzeumi és közművelődési feladatainak 
ellátásához. 
 
54.2. A támogatás szempontjából kizárólag 
a) a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”, 
b) a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”, 
c) a „Könyvtári szolgáltatások”, 
d) a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, 
e) a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, 
f) a „Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”,  
g) a „Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés”, 
h) a „Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, 
i) a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, 
j) a „Múzeumi kiállítási tevékenység”, valamint 
k) a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
 
54.3. Budapest Főváros Önkormányzatának a támogatást a Budapesti Művelődési 
Központ, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum 
működésének és feladatellátásának biztosításához kapcsolódó működési és felhalmozási 
kiadásokra kell felhasználnia. 
 
54.4. Amennyiben Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárra 
jutó támogatás legalább 10 %-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a 
támogatás 20 %-ának megfelelő összegre nem jogosult. 
 
54.5. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2024. március 31-éig 
adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért 
felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti. 
 

 
55. 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím 

 
55.1. A támogatás a fővárosi kerületek önkormányzatait lakosságszám alapján illeti meg a 
Mötv.-ben, valamint Kult. tv. alapján meghatározott nyilvános könyvtári és muzeális 
intézményi feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához. 
 
55.2. A támogatás szempontjából kizárólag  
a) a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, 
b) a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, 
c) a „Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”, 
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d) a „Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés”, 
e) a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”, 
f) a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”, 
g) a „Könyvtári szolgáltatások”, 
h) a „Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, 
i) a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, 
j) a „Múzeumi kiállítási tevékenység”, valamint 
k) a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
 
55.3. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2024. március 31-éig 
adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért 
felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti. 
 

 
56. 1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő 

támogatása jogcím 
 

56.1. A támogatást a megyei hatókörű városi könyvtárat fenntartó megyeszékhely megyei 
jogú város és Szentendre Város Önkormányzata igényelheti a könyvtár által az 5 500 főnél 
kisebb lakosságszámú - könyvtári szolgáltató helyet működtető - településsel 2022. október 
15-éig kötött megállapodások alapján. 
 
56.2. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2024. március 31-éig 
adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért 
felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti. 
 
56.3. A támogatás szempontjából kizárólag  
a) a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”, 
b) a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”, valamint 
c) a „Könyvtári szolgáltatások” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
 
56.4. A támogatást a megyei hatókörű városi könyvtár a Könyvtári Szolgáltató Rendszer 
(a továbbiakban: KSZR) működtetésére használhatja fel. 
 
56.5. Ha a megyei hatókörű városi könyvtár a KSZR működtetésére megállapodást köt a 
városi könyvtárral, a városi könyvtár által ellátott feladatok költségeinek fedezetéről e 
támogatás keretei között a megyei hatókörű városi könyvtár gondoskodik. 

 
57. 4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás jogcím 

 
57.1. A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező 
önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű 
szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás 
alapja az önkormányzat 1.3. pont szerinti iparűzési adóerő-képességet meghatározó 
adóalapja (a továbbiakban: a szolidaritási hozzájárulás alapja). A szolidaritási hozzájárulás 
teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.  
 
57.2. A szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla: 
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 A B C D 

 
Kategóriák az önkormányzat egy 

lakosra jutó iparűzési adóerő-
képessége szerint (forint) 

Hozzájárulás mértéke a szolidaritási 
hozzájárulás alapjának százalékában 

 alsó határ felső határ minimum maximum 
1 0 22 000 0 0 
2 22 001 50 000 0 0,40 
3 50 001 58 000 0,40 0,50 
4 58 001 78 000 0,50 0,60 
5 78 001 102 000 0,60 0,67 
6 102 001 950 000 0,67 0,75 

 
57.3. A szolidaritási hozzájárulás az alábbi képlet alapján határozható meg: 
SZH = SZHA * [ C + (AE - A)/(B - A) * (D - C) ] / 100, egész számra kerekítve - KT, de 
értéke legalább 0 
ahol: 
SZH = szolidaritási hozzájárulás fizetendő összege, 
SZHA = szolidaritási hozzájárulás alapja, 
AE = az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége, ami alapján a 
szolidaritási hozzájárulás mértékének számításakor alkalmazandó 57.2. pont szerinti 
paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó, 
A-D = a szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó 57.2. pont szerinti 
paramétertábla oszlopai szerinti érték, 
KT = 600 fő lakosságszám alatti települések esetében alkalmazandó korrekciós tényező, 
amelynek összege 12 millió forint. 
 
57.4. Amennyiben a település közös hivatal székhelye, az 57.2. pont szerinti paramétertábla 
2-6. sorai szerinti kategóriákban a rá irányadó %-os mérték 0,05 százalékponttal kisebb. 
 
57.5. Az államháztartásért felelős miniszter az 1.3. pont szerinti iparűzési adóerő-
képességet meghatározó adóalap és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség 
ismeretében az 57.2. pont szerinti paramétertáblában szereplő kategóriahatárokat és 
hozzájárulási mértékeket módosíthatja. A módosítás nem érintheti hátrányosan egyetlen 
kategóriát sem. 
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3. melléklet a 2022. évi … törvényhez 
 

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 
 
I. Előirányzatok és támogatások 
 
 

 Jogcímszám Támogatási jogcím Előirányzat 
(millió forintban) 

1 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő 
támogatásai 

 

2 2.1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési 
célú támogatása 

 

3 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 
4 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat 

általi ellátásának támogatása 
100,0 

5 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat 
támogatása 

12 000,0 

6 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 
meg nem térülő költségeinek támogatása 

280,0 

7 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 5 500,0 
8 2.1.6. Önkormányzati elszámolások 11 724,0 
9 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 5 488,1 
10 2.1.8. A jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolásának 

támogatása 
1 000,0 

11 2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és 
gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása 

 

12 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatása 

5 000,0 

13 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi 
kiegészítő pótlék 

29 241,1 

14 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 5 519,5 
15 2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak 

működési célú támogatása 
 

16 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális 
feladatainak támogatása 

1 720,0 

17 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
kiegészítő támogatása 

 

18 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 3 778,3 
19 2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása 4 115,0 
20 2.3.2.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi 

feladatainak támogatása 
1 238,1 

21 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú 
érdekeltségnövelő támogatása 

300,0 

22 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása 426,4 
23 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása 4 301,7 
24 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 

bérjellegű támogatása 
11 552,4 

25 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő 
támogatásai 

 

26 3.1. Vis maior támogatás 4 000,0 
27 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 390,0 
28 3.3. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 500,0 
29 3.4. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett 

lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 300,0 
30 3.5. Normafa Park beruházás támogatása 1 530,0 
31 3.6. Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása 576,9 

3. melléklet a 2022. évi XXV. törvényhez
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II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 
 
1. 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása jogcím  

 
1.1. A jogcím azon önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az önkormányzati, az 
állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és 
szennyvízszolgáltatás, valamint a más víziközmű-társaságtól vásárolt, illetve átvett 
lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. 
 
1.2. A támogatást az önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A pályázatot a 
vízgazdálkodásért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
írja ki. 
 
1.3. A támogatás elosztása a pályázók között a tárgyévet megelőző egyéves időszak 
lakossági fogyasztásának mennyisége, az ebben várható változások és a szolgáltatás 
tényleges, illetve várható ráfordításai figyelembevételével történik. A támogatás 
településenkénti összegének megállapítása során figyelembe kell venni az adott település 
lakosainak szociális helyzetét is. 
 
1.4. Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás 
ideiglenes módozatai ráfordításainak támogatására is azon önkormányzatok esetén, 
amelyek az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek 
a településen élők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, 
illetve tartálykocsis szállítással biztosítani. 
 
1.5. A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felelős 
miniszter dönt. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben 
történik, felhasználásának határideje tárgyév december 31-e. 

 
2. 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának 

támogatása jogcím 
 

2.1. A jogcím azon önkormányzat támogatására szolgál, amely a kéményseprő-ipari 
tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 
közszolgáltatási szerződés lejártáig a közszolgáltatást biztosítja.  
 
2.2. A támogatást az önkormányzat pályázati úton igényelheti a közszolgáltatás 2015. 
július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási díjának megtérítésére. A pályázatot a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
írja ki. 
 
2.3. Az igényelhető összeget a közszolgáltatási díjból befolyó bevétel csökkenti, továbbá 
az előző évi támogatás elszámolását követően az előző évi tényadatok alapján meg nem 
igényelt összeg növeli. 
 
2.4. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A támogatás 
folyósítása előfinanszírozás keretében, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás tárgyévi 
térítésmentes ellátásához szükséges becsült adat alapján egy összegben történik. 
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2.5. Amennyiben a szolgáltató közszolgáltatói szerződése a tárgyévet megelőző évben 
megszűnt, és a beszámolójának ellenőrzését követően többlettámogatás illeti meg, a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter dönt az elfogadott többletköltség támogatásáról, és az 
ellátásért felelős önkormányzatokon keresztül gondoskodik a támogatási előleggel nem 
fedezett résznek támogatásként történő biztosításáról. 
 
2.6. A támogatás felhasználásának határideje tárgyév december 31-e. 

 
3. 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása jogcím  

 
3.1. A jogcím a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) 
bekezdés c) pontja szerinti, a Budapest Főváros Önkormányzata által kötelezően ellátandó 
feladatok támogatására szolgál.  
 
3.2. A támogatás nem haladhatja meg a vasúti és közúti személyszállítási 
közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet alapján megállapított, a fővárosi helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során 
felmerülő veszteséget. 
 
3.3. A közlekedésért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével Budapest Főváros Önkormányzatával a 
támogatás felhasználásának szabályairól támogatási szerződést köt. Az Áht. szerinti 
támogató a közlekedésért felelős miniszter. 
 
3.4. A támogatás a fővárosi helyi közösségi közlekedés tárgyévi működésének 
támogatására fordítható. A támogatás folyósítása részletekben, időarányosan történik, 
felhasználásának határideje tárgyév december 31-e. 

 
4. 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére 

kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcím  
 

4.1. A jogcím szolgál a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 
alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt 
közérdekű szolgáltatónak az ideiglenes begyűjtési ellátásért fizetendő közszolgáltatási 
díjból meg nem térülő, indokolt költségei megtérítésére a közérdekű közszolgáltató 
kijelölése megszűnéséig vagy az új közszolgáltatási szerződés alapján történő 
közszolgáltatás megkezdéséig tartó időszakra vonatkozóan az ellátásért felelős települési 
önkormányzatokon keresztül. 
 
4.2. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) támogatási javaslatát követően 
dönt.  
 
4.3. A tárgyévre megállapított támogatás folyósítása támogatási előlegként egy összegben 
történik, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter döntését követő 15 napon belül. A 
folyósítás feltétele, hogy az ellátásért felelős önkormányzat az előző évre vonatkozó 
elszámolást az éves költségvetési beszámolójában teljesítse. Amennyiben ez nem történt 
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meg a miniszteri döntést megelőzően, akkor az elszámolást követő 15 napon belül kerülhet 
sor a folyósításra. Amennyiben a közérdekű szolgáltatót a tárgyévet megelőző évi 
beszámolójának ellenőrzését követően a MEKH tájékoztatása alapján többlettámogatás 
illeti meg, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt a többlettámogatásról, és az 
ellátásért felelős önkormányzatokon keresztül gondoskodik a támogatási előleggel nem 
fedezett résznek támogatásként történő biztosításáról. 
 
4.4. Ha a közérdekű szolgáltató az igénylésben megadott időszakra vonatkozóan nem 
részesült támogatási előlegben, és a beszámolójának ellenőrzését követően a MEKH 
tájékoztatása alapján támogatás illeti meg, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a 
MEKH támogatási javaslatát követően dönt a támogatásról, és az ellátásért felelős 
önkormányzatokon keresztül gondoskodik a támogatás biztosításáról. 
 
4.5. A támogatás felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.  

 
5. 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím 

 
5.1. A jogcím szolgál  
a) az önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását 
veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében nyújtott pályázati úton történő támogatására, 
továbbá  
b) a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került önkormányzatok adósságrendezésére 
irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására és a pénzügyi gondnok díjára. 
 
5.2. Az 5.1. pont a) alpontja szerinti támogatást az önkormányzatok pályázati úton 
igényelhetik. A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen írja ki. 
 
5.3. Az 5.1. pont a) alpontja szerinti támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter a beérkező támogatási igények 
elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb tárgyév december 11-éig együttesen dönt. 
 
5.4. Az 5.1. pont a) alpontja szerinti támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy 
összegben történik, formája lehet 
a) vissza nem térítendő támogatás, 
b) visszatérítendő támogatás. 
 
5.5. Az 5.1. pont b) alpontja szerinti visszterhes kamattámogatást igényelhet az a helyi 
önkormányzat, amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 
törvényben szabályozott eljárás keretében az egyezséget pénzügyi intézménytől felvett 
hitellel teremtette meg. Ha a kamattámogatás alapjául szolgáló hitel forinttól eltérő 
devizanemű, a kamattámogatást a Magyar Nemzeti Bank által a kamattámogatás 
esedékességét megelőző második munkanappal közzétett, az adott devizára vonatkozó 
középárfolyam figyelembevételével kell kiszámítani. A kamattámogatás feltételeit a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és a helyi önkormányzat megállapodásban rögzíti. 
 
5.6. Az 5.1. pont b) alpontja szerinti, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában 
közreműködő pénzügyi gondnok díjához - az általános forgalmi adóval együtt - legalább 
0,8 millió forint, legfeljebb 4,0 millió forint támogatás igényelhető. A pénzügyi gondnok 
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díjának folyósításáról - a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre emelkedését 
követően - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik. 
 
5.7. Az 5.4. pont a) alpontja szerint biztosított vissza nem térítendő támogatás felhasználási 
határideje a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napja, kivéve azoknál a 
támogatásoknál, amelyeknek célja és nagyságrendje megköveteli, hogy a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter a támogatási döntést követően a támogatás 
felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási szerződést kössön a 
kedvezményezettel. 
 
5.8. Az 5.4. pont b) alpontja szerint biztosított visszatérítendő támogatás visszafizetési 
határideje a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 
miniszter döntése szerinti határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év december 31-e. 

 
6. 2.1.6. Önkormányzati elszámolások jogcím 

 
6.1. A jogcím előirányzatát növeli 
a) a költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok által 
költségvetési évben november 30-áig visszafizetett támogatások összege, ideértve a 
költségvetési évet megelőző év decemberében teljesített visszafizetéseket is, 
b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi 
önkormányzatok által jogtalanul igénybe vett támogatások költségvetési évben 
visszafizetett összege, 
c) a helyi önkormányzatok által költségvetési évben megfizetett ügyleti és késedelmi kamat 
összege, 
d) a települési önkormányzatok által igényelt támogatások - a nem helyi önkormányzat 
részére történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével - lemondott 
előirányzatának összege, 
e) a helyi önkormányzatok által az Áht. 83. § (6a) bekezdésében foglalt kötelezettség 
költségvetési év december 5-éig történő elmulasztása miatt a költségvetési évben 
felfüggesztett támogatások összege, 
f) az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
együttes intézkedése esetén a 2022. évi költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.6. 
Önkormányzati elszámolások jogcímének tárgyévet megelőző év december 31-ei pozitív 
egyenlegének összege. 
 
6.2. A jogcím előirányzatát csökkenti a települési önkormányzatok által igényelt 
támogatásoknak az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban 
és esetekben - a nem települési önkormányzattól történő feladatátvétellel összefüggő 
előirányzat-növelés kivételével - pótigényelt előirányzatának az összege. 
 
6.3. A jogcím terhére a következő kifizetések teljesíthetők: 
a) a támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi 
önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege, 
b) az önellenőrzés, a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése 
alapján a helyi önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben 
kifizetett összege, 
c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi 
önkormányzatokat megillető ügyleti és késedelmi kamat összege, 
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d) a helyi önkormányzatok által az Áht. 83. § (6a) bekezdésében foglaltak szerint a 
költségvetési évet megelőző éveket terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő 
teljesítése esetén a költségvetési évet megelőző években felfüggesztett támogatások 
összege, 
e) az önellenőrzés és a kincstári felülvizsgálat során a helyi önkormányzat javára 
megállapított visszatérítés összege, 
f) a 2022. évi költségvetési törvény 3. melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási 
célú kiegészítő támogatásai jogcím szerinti azon költségvetési támogatások le nem hívott 
része, amelyek esetében a tárgyévet megelőző évben csak az előleg kifizetése történt meg. 
A tárgyévet megelőző évben le nem hívott, de tárgyévben esedékessé váló támogatások 
vonatkozásában a támogató jogosult a tárgyévet megelőző évi támogatási szerződés, illetve 
kiadott támogatói okirat módosítására. E támogatások tárgyévi folyósítására csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat a tárgyévet megelőző évben kapott támogatással 
(előleggel) legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol, 
g) a jogosult magánszemély részére a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetett 
összegének meghatározott hányada közműfejlesztési támogatásként a települési 
önkormányzatokon keresztül biztosítható. A támogatást a helyi önkormányzat jegyzője 
kérelem útján igényli a magánszemély jogosultaktól beérkezett, a feltételeknek megfelelő 
igények közműfajtánként és igénylők számának megjelölésével történő összesítésével 
minden negyedévet követő hónap 20-áig a Kincstár illetékes területi szervén (a 
továbbiakban: Igazgatóság) keresztül. Az Igazgatóság a beérkezéstől számított húsz napon 
belül továbbítja az összesített kérelmeket a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
részére. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben a kérelmek 
beérkezését követő hónapban történik, 
h) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, 
illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. 
(VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg, 
továbbá az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal 
és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés 
megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya 
alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 
93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti 
kárpótlás címén kifizetett összegek 100 %-a igénylésének fedezetéül, 
i) az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat és társulása számára a Svájci-
Magyar Együttműködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás 
kiegészítésére a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi 
költségvetési támogatásból adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére, 
j) az előirányzatból 1 500,0 millió forint a bölcsődei fejlesztési program célját szolgálja,  
k) a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével 
kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § 
szerint az önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás. A kiegészítő támogatás 
folyósítása a november havi nettó finanszírozás keretében történik, 
l) az előirányzatból 2 500,0 millió forint a Zalaegerszeg külterületén található északi ipari 
park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztés és közműcsatlakozások 
megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás központi 
költségvetésből történő támogatásáról szóló 1314/2021. (V. 27.) Korm. határozat alapján 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítandó a Ságodi-patak és 
a záportározó-fejlesztés kivitelezésének támogatását szolgálja. 
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6.4. A 6.3. pont f) alpontja szerint biztosított támogatás felhasználási határideje tárgyévet 
követő év december 31. 
 
6.5. A 6.3. pont h) alpontja szerint biztosított támogatás szempontjából kizárólag az 
egységes rovatrend „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások 
vehetők figyelembe. 
 
6.6. A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben első ízben 2018. évben 
létrehozott Bölcsődei fejlesztési program cím terhére biztosított támogatás felhasználási 
határideje a támogatás folyósításának évét követő második év december 31-e. 

 
7. 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím  

 
7.1. A jogcím a megyei önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó kiadások támogatását 
szolgálja. 
 
7.2. A megyei önkormányzatokat megillető támogatás összegét az alábbi táblázat 
tartalmazza: 
 

 A B 
  Megyei önkormányzatok  Támogatás 

(millió forintban) 
1 Baranya Megyei Önkormányzat 280,5 
2 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 307,0 
3 Békés Megyei Önkormányzat 270,4 
4 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 352,0 
5 Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 281,2 
6 Fejér Megyei Önkormányzat 289,0 
7 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 295,6 
8 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 311,1 
9 Heves Megyei Önkormányzat 263,1 

10 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 275,2 
11 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 256,3 
12 Nógrád Megyei Önkormányzat 239,2 
13 Pest Megyei Önkormányzat 488,1 
14 Somogy Megyei Önkormányzat 257,8 
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 322,6 
16 Tolna Megyei Önkormányzat 235,3 
17 Vas Megyei Önkormányzat 249,5 
18 Veszprém Megyei Önkormányzat 269,8 
19 Zala Megyei Önkormányzat 244,4 
 Összesen: 5 488,1 

 
7.3. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 

 
8. 2.1.8. A jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolásának támogatása jogcím 

 
8.1. Az önkormányzat pályázati úton igényelhet támogatást a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 61. § (29) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság által – az 
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elhagyott hulladék felszámolása érdekében – hozott közigazgatási hatósági döntésében 
előírt végrehajtási kötelezettség teljesítésére.  
 
8.2. A pályázatot a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével írja ki. 
 
8.3. A támogatásról a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter dönt. 
 
8.4. Az Áht. szerinti támogató a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter. 
 
8.5. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. 

 
9. 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatása jogcím  
 

9.1. A jogcím az 5 000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzat szociális célú 
tüzelőanyag - tűzifa vagy barnakőszén - vásárlásának támogatására szolgál. 
 
9.2. A támogatást az önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A pályázatot a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
írja ki. 
 
9.3. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. 
 
9.4. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. 
 
9.5. A támogatás felhasználásának határideje tárgyévet követő év március 31-e. 

 
10. 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím 

 
10.1. A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. 15/A. §-a és 15/C. 
§-a szerinti, tárgyév január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális 
ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális 
hozzájárulási adójához. 
 
10.2. Az önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. 15/A. §-a és 15/C. §-a 
szerinti szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege 
tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható 
támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak és az egészségügyi kiegészítő pótléknak 
a Kjtvhr. 5. és 7. számú mellékleteiben meghatározott összegén felül nyújtott összege és 
az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. 
 
10.3. A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek 
foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi 
pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a 
Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével 
kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta történik. 
 
10.4. A támogatást az önkormányzat kizárólag a tárgyév január-december hónapokban 
kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékra, egészségügyi kiegészítő pótlékra és 
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azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra használhatja fel. A támogatás 
felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 

 
11. 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím 

 
11.1. A támogatásra az a járásszékhely önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott 
család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális 
segítő tevékenységet. 
 
11.2. Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociálpolitikáért felelős 
miniszter 2022. november 30-áig állapítja meg. 
 
11.3. A 2. melléklet 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcímen és 1.3.2.2. 
Család- és gyermekjóléti központ jogcímen, valamint e jogcímen kapott támogatás között 
átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás szempontjából kizárólag a „Család és 
gyermekjóléti szolgáltatások” és a „Család és gyermekjóléti központ” kormányzati 
funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatás felhasználási határideje 
tárgyév december 31-e. 

 
12. 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 

jogcím  
 

12.1. A jogcím Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális feladatainak, 
elsősorban a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ és a Pannon Filharmonikusok 
működésének támogatására szolgál. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a 
kultúráért felelős miniszter Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzattal a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést. Az Áht. 
szerinti támogató a kultúráért felelős miniszter. 
 
12.2. A támogatás teljes összegének folyósítása a szerződéskötést követő 30 napon belül 
történik, felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 

 
13. 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása jogcím 

 
13.1. A jogcím a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát (Tatabánya Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának kivételével), Szentendre Város Önkormányzatát és Tata 
Város Önkormányzatát illeti meg a megyei hatókörű városi múzeumok fenntartására és 
állami feladatainak ellátására. 
 
13.2. Az önkormányzatokat megillető, jogcímenként és szervezetenként megállapított 
támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter 2022. december 20-áig állapítja meg.  
 
13.3. A támogatás 12 %-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző 
második munkanapon, majd ezt követően az Ávr-ben meghatározottak szerint történik.  
 
13.4. A támogatás szempontjából kizárólag a „Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, a 
„Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, a „Múzeumi kiállítási 
tevékenység”, valamint a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatás 
felhasználását a Kult. tv. 45. § (5) bekezdése, illetve 68. § (3) bekezdése szerinti 
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beszámolókban is szerepeltetni szükséges. A támogatás felhasználási határideje tárgyév 
december 31-e. 
 
13.5. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2024. március 31-éig 
adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért 
felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti. 
 

 
14.  2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása jogcím 

 
14.1. A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát és Szentendre 
Város Önkormányzatát illeti meg a megyei hatókörű városi könyvtárak fenntartására és 
állami feladatainak ellátására. 
 
14.2. Az önkormányzatokat megillető, jogcímenként és szervezetenként megállapított 
támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter 2022. december 20-áig állapítja meg.  
 
14.3. A támogatás 12 %-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző 
második munkanapon, majd ezt követően az Ávr-ben meghatározottak szerint történik. 
 
14.4. A támogatás a Kult. tv. 66. §-ában foglalt feladatok megvalósításához kapcsolódó 
személyi juttatások és azok járulékai, dologi kiadások és felhalmozási kiadások 
finanszírozására használható fel. A támogatás terhére elszámolhatóak a könyvtári 
szakpolitikai programok területi szintű koordinációjának és megvalósításának kiadásai is. 
 
14.5. A támogatás szempontjából kizárólag a „Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása”, a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése és védelme”, valamint a 
„Könyvtári szolgáltatások” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők 
figyelembe. 
 
14.6. Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10 %-át nem könyvtári 
dokumentum vásárlásra fordítja, ideértve a nemzetiségi nyelvű könyvtári dokumentumok 
beszerzését is, úgy a támogatás 20 %-ának megfelelő összegre nem jogosult. 
 
14.7. A támogatás felhasználását a Kult. tv. 68. § (3) bekezdése szerinti beszámolókban is 
szerepeltetni szükséges. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 
 
14.8. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2024. március 31-éig 
adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért 
felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti. 

 
15. 2.3.2.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 

jogcím  
 

15.1. A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó települési önkormányzatokat illeti 
meg a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) 
bekezdése alapján önkormányzati fenntartásba került muzeális intézmények 
fenntartásához. 
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15.2. Az egyes önkormányzatokat megillető támogatás összegét a kultúráért felelős 
miniszter 2022. december 20-áig határozza meg, az alábbi szempontok 
figyelembevételével: 
a) a 2017-2019. évek közötti időszak átlagos látogatószáma, illetve a két utolsó lezárt év 
változása, 
b) a leltározott gyűjtemény aránya a teljes gyűjteményhez képest, 
c) a szakmai besorolás, 
d) az önkormányzat által fenntartott muzeális intézmények száma, 
e) az önkormányzat területi elhelyezkedése. 
 
15.3. A támogatásból a 2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak 
támogatása jogcímen támogatásban részesülő önkormányzatok, Budapest Főváros 
Önkormányzata és a fővárosi kerületek önkormányzatai nem részesülhetnek. 
 
15.4. A támogatás 12 %-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző 
második munkanapon, majd ezt követően az Ávr-ben meghatározottak szerint történik. 
 
15.5. A támogatás szempontjából kizárólag a „Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, a 
„Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, a „Múzeumi kiállítási 
tevékenység”, valamint a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatás 
felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 
 
15.6. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2024. március 31-éig 
adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért 
felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti. 

 
16. 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 

jogcím  
 
16.1. A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatot a települési 
nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, 
műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására támogatás illeti meg.  
 
16.2. A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat, illetve megyei hatókörű 
városi könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2022. évben a saját bevételeik terhére 
biztosított állománygyarapításra fordított összegek (a továbbiakban: 2022. évi 
önkormányzati hozzájárulás) arányában kell megállapítani. 
 
16.3. A 2022. évi önkormányzati hozzájárulás megállapításakor nem vehetők figyelembe 
az állami támogatások sem a pályázati forrásból sem az Országos Dokumentum-ellátási 
Rendszer támogatásából származó összeg.  
 
16.4. A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a kultúráért felelős 
miniszter állapítja meg. A támogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
T = Ki*(Ei/ΣK) 
ahol: 
T = az önkormányzatot megillető támogatás összege, 
Ki= a 2022. évi önkormányzati hozzájárulás összege, 
Ei = az előirányzat összege, 
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ΣK= a Ki országosan összesített összege. 
 
16.5. Egy önkormányzatot ezen a jogcímen legfeljebb 30,0 millió forint támogatás illet 
meg. 
 
16.6. Nem részesülhet támogatásban az az önkormányzat, amelynél a fenti képlet szerint a 
támogatás számított összege nem éri el a 15 000 forintot. Ezen önkormányzatok kiadásait 
a végső támogatás meghatározásánál nem kell figyelembe venni, a fennmaradó összeget a 
támogatásban részesülő önkormányzatok között kell felosztani. 
 
16.7. Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a kultúráért felelős 
miniszter 2023. május 31-éig állapítja meg.  
 
16.8. A támogatás folyósítása egy összegben június hónapban történik. 
 
16.9. A támogatás szempontjából kizárólag a „Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe, a nyilvános 
könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak 
gyarapítására fordított összeg a támogatás 30%-át nem haladhatja meg. A támogatás 
felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 
 
16.10. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2024. április 28-áig adatszolgáltatást 
köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a kultúráért felelős miniszter 
által kiadott Útmutató rögzíti. 
 

17. 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása jogcím 
 

17.1. A jogcím a nemzeti és kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és 
létesítménygazdálkodási célú működési támogatását szolgálja. 
 
17.2. Az önkormányzatokat megillető, jogcímenként és szervezetenként megállapított 
támogatás éves összegét az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 5/B. § 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott módon, az előadó-művészeti bizottságok, a 
Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács által véleményezett, javaslata alapján a 
kultúráért felelős miniszter 2022. december 20-áig állapítja meg.  
 
17.3. A támogatás 12 %-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző 
második munkanapon, majd ezt követően az Ávr-ben meghatározottak szerint történik.  
 
17.4. A támogatás szempontjából kizárólag a „Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatás 
felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 

 
18. 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása jogcím  

 
18.1. A jogcím a nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok és énekkarok működési 
támogatását szolgálja. 
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18.2. Az önkormányzatokat megillető, jogcímenként és szervezetenként megállapított 
támogatás éves összegét az Emtv. 5/B. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott módon, 
az előadó-művészeti bizottságok, a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács 
által véleményezett, javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter 2022. december 20-áig 
állapítja meg.  
 
18.3. A támogatás 12 %-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző 
második munkanapon, majd ezt követően az Ávr-ben meghatározottak szerint történik.  
 
18.4. A támogatás szempontjából kizárólag a „Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatás 
felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 
 

19. 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 
jogcím  
 
19.1. A jogcím a kulturális feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellegű 
kiadásainak támogatását szolgálja. 
 
19.2. Az önkormányzatokat megillető, szervezetenként megállapított támogatás éves 
összegét a kultúráért felelős miniszter 2022. december 20-áig állapítja meg.  
 
19.3. A támogatás 12 %-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző 
második munkanapon, majd ezt követően az Ávr-ben meghatározottak szerint történik.  
 
19.4. A támogatás szempontjából kizárólag a „Kulturális szolgáltatások” csoportba tartozó 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatás 
felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 

 
20. 3.1. Vis maior támogatás jogcím  

 
20.1. A jogcím szolgál a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) alapján a helyi 
önkormányzatok egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel 
összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzat tulajdonában 
lévő építményben vagy az állam tulajdonában és a helyi önkormányzat vagyonkezelésében 
lévő, kötelező feladatellátást szolgáló épületben a vis maior események okozta károk 
helyreállításának és a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni 
támogatásának forrásául.  
 
20.2. A támogatás felhasználásával, annak határidejével kapcsolatban alkalmazandó 
szabályokat a vis maior rendelet rögzíti. 

 
21. 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása jogcím 

 
21.1. Az önkormányzatok pályázati úton támogatást igényelhetnek a meglévő 
közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti 
létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására, felújítására és fejlesztésére, valamint 
kivételes esetben új eszköz beszerzésére. 
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21.2. A pályázatot a közlekedésért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével írja ki. 
 
21.3. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatáspolitikai szempontok esetén lehetőség van a 
működtetés támogatására is.  
 
21.4. A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a közlekedésért felelős miniszter 
dönt. Az Áht. szerinti támogató a közlekedésért felelős miniszter. A támogatás folyósítása 
előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.  
 
21.5. A támogatásból a működtetésre szolgáló támogatás felhasználásának határideje a 
tárgyév december 31-e, a fenntartásra, felújításra, fejlesztésre és beszerzésre szolgáló 
támogatás felhasználásának határideje a tárgyévet követő év december 31-e. 
 

22. 3.3. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím 
 

22.1. Az önkormányzat - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - pályázati úton 
igényelhet támogatást a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda 
felújítására, karbantartására.  
 
22.2. A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 
miniszter egyetértésével írja ki. 
 
22.3. Az igényelhető támogatás maximális mértéke: 
a) fővárosi kerületi önkormányzatok esetében 60,0 millió forint, 
b) megyei jogú városok esetében 50,0 millió forint, 
c) 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések esetében 40,0 millió forint, 
d) 10 000 fő lakosságszám alatti települések esetében 20,0 millió forint. 
 
22.4. Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra 
uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül.  
 
22.5. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. 
 
22.6. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. 
 
22.7. A támogatásból létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított 
tíz évig nem idegeníthető el. 
 

23. 3.4. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek 
tulajdonosainak kártalanítása jogcím 

 
23.1. A jogcím szolgál az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek 
tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet alapján 
támogatásra jogosult magánszemély részére - az önkormányzatokon keresztül - 
biztosítandó támogatás fedezetéül. 
 
23.2. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság kezdeményezésének sorrendjében, egy összegben történik. 
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24. 3.5. Normafa Park beruházás támogatása jogcím  
 

24.1. A jogcím szolgál az egykori zugligeti villamos végállomás műemlék épületének és 
környezetének funkcióbővítő rehabilitációjához és a Normafa Síház épületének 
funkcióbővítő felújításához és átalakításához, pavilonnal történő bővítéséhez és a környező 
területek rendezéséhez biztosítandó 2 530,0 millió forint támogatás 2023. évi ütemének 
fedezetéül. 
 
24.2. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a 2 530,0 millió forint támogatás 
felhasználásának részletes szabályairól támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros XII. 
kerület Hegyvidéki Önkormányzata számára oly módon, hogy 
a) a 2023. évi 1 530,0 millió forint támogatás 50 %-ának megfelelő előleg folyósítása a 
támogatói okirat kiadását követő 30 napon belül történik, 
b) a további részlet tárgyévi - támogatói okirat szerinti - folyósítására csak abban az esetben 
kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév 
november 15-éig elszámol, 
c) a további 1 000,0 millió forint támogatás biztosítására 2024-ben kerül sor. 
 
24.3. A 2023. évi támogatás felhasználási határideje - ideértve a tárgyév november 15-éig 
el nem számolt előleget is - tárgyévet követő év december 31-e. 

 
25. 3.6. Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása jogcím 

 
25.1. A jogcím szolgál Kisbér Város városközpontja megújítására. 
 
25.2. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Kisbér Város Önkormányzata számára oly 
módon, hogy 
a) a támogatás 50 %-ának megfelelő előleg folyósítása a támogatói okirat kiadását követő 
30 napon belül történik és 
b) a további részletek tárgyévi - támogatói okirat szerinti - folyósítására csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb 
tárgyév november 15-éig elszámol. 
 
25.3. A támogatás felhasználási határideje - ideértve a tárgyév november 15-éig el nem 
számolt előleget is - tárgyévet követő év december 31-e. 

 
26. Az e melléklet szerinti támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni az 

Ákr. szabályait. 
 

27. Ahol e melléklet a támogatás felhasználási határidejét nem rögzíti, ott az Áht. szerinti 
szabályozás alkalmazandó. 

 
28. Ahol e melléklet nem rögzíti, hogy a támogató a kedvezményezettel a támogatás 

felhasználásának részletes szabályairól támogatási szerződést köt, azon jogcímek esetében 
a támogató támogatói okiratot bocsát ki. 
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4. melléklet a 2022. évi ... törvényhez

A B C D
1 1.

2
3 Igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok alapján teljesítendő fizetési kötelezettségek (20. cím, 5. 

alcím)
4
5 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (30. cím, 1. alcím, 30. jogcímcsoport, 3. jogcím)
6
7 Állat-, növény- és GMO-kártalanítás (20. cím, 6. alcím)
8
9 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (8. cím, 2. alcím, 39. jogcímcsoport)
10
11 Gyermekvédelmi Lakás Alap (20. cím, 32. alcím, 5. jogcímcsoport)
12
13 Kárrendezési célelőirányzat és egyéb kártalanítási feladatok (25. cím, 1. alcím)
14 Céltartalékok (26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport)
15 Járványügyi kiadások (26. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport)
16 Családi támogatások (26. cím, 5. alcím, 1. jogcímcsoport)
17 Korhatár alatti ellátások (26. cím, 5. alcím, 2. jogcímcsoport)
18 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (26. cím, 5. alcím, 3. jogcímcsoport)
19 Közgyógyellátás (26. cím, 5. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. jogcím)
20
21 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása (21. cím, 5. alcím)
22
23 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása (20. cím, 9. alcím, 6. jogcímcsoport)
24 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás (20. cím, 9. alcím, 7. jogcímcsoport)
25 Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása (20. cím, 9. alcím, 8. jogcímcsoport)
26 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (20. cím, 9. alcím, 10. jogcímcsoport)
27
28 Peres ügyek (22. cím, 3. alcím)
29 Gazdaságfejlesztési célú nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások (22. cím, 4. alcím)
30
31 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (1. cím)
32 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (2. cím)
33 Jutalékok és egyéb költségek (3. cím, 1. alcím)
34 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások (3. cím, 2. alcím)
35
36 Babaváró támogatások (24. cím)
37 Diákhitel konstrukciók támogatása (25. cím)
38 Lakástámogatások (29. cím)
39 Szociálpolitikai menetdíj támogatás (31. cím)
40 Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport)
41 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (32. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
42 Egyéb vegyes kiadások (32. cím, 1. alcím, 11. jogcímcsoport)
43 1% SZJA közcélú felhasználása (32. cím, 1. alcím, 12. jogcímcsoport)
44 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32. cím, 1. alcím, 19. jogcímcsoport)
45 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (32. cím, 1. alcím, 22. jogcímcsoport)
46 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (33. cím)
47 Pénzbeli kárpótlás (34. cím)
48 Tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésének támogatása (35. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
49 Nyugdíjprémium céltartalék támogatása (35. cím, 1. alcím, 7. jogcímcsoport)
50 Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai (36. cím)
51 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím)
52 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások (38. cím)
53 Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása (40. cím)
54 Követeléskezelés költségei (41. cím)
55 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (42. cím, 3. alcím)
56
57 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások (1. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 

3. jogcím)
58 ÁFA elszámolás (1. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 7. jogcím)

A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül

eltérhet az előirányzattól

A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól:

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG  fejezetben

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XVII. TECHNOLÓGIAI ÉS IPARI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM  fejezetben

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA  fejezetben

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  fejezetben

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

4. melléklet a 2022. évi XXV. törvényhez
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A B C D
59
60 Bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 4. alcím, 5. jogcímcsoport)
61
62 Passzív kiadások, álláskeresési támogatások (3. cím)
63 Bérgarancia kifizetések (4. cím)
64 EU-s elő- és társfinanszírozás (7. cím)
65
66 Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
67 Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
68 Nyugdíjprémium céltartalék (2. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
69 Tizenharmadik havi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
70 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím)
71 Vagyongazdálkodás (3. cím)
72
73 Csecsemőgondozási díj (2. cím, 1. alcím)
74 Táppénz (2. cím, 2. alcím)
75 Kártérítési és baleseti járadék (2. cím, 4. alcím)
76 Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj (2. cím, 5. alcím)
77 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások (2. cím, 6. alcím)
78 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 8. alcím)
79 Anyatej-ellátás (2. cím, 9. alcím)
80 Utazási költségtérítés (2. cím, 12. alcím)
81 Sürgősségi ellátás (2. cím, 13. alcím, 1. jogcímcsoport)
82 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások, igénybevett egészségügyi szolgáltatások (2. cím, 13. alcím, 3. 

jogcímcsoport)
83 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (2. cím, 15. alcím, 1. jogcímcsoport)
84 Postaköltség (2. cím, 15. alcím, 2. jogcímcsoport)
85 Egyéb kiadások (2. cím, 15. alcím, 3. jogcímcsoport)
86 Vagyongazdálkodás (3. cím)
87 2.

88
89 A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel célelőirányzata (3. cím, 4. alcím)
90
91 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (3. cím, 4. alcím)
92
93 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei (30. cím, 5. alcím)
94
95 Peres ügyek (20. cím, 8. alcím)
96
97 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (8. cím, 2. alcím, 

1. jogcímcsoport)
98 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (8. cím, 2. alcím, 43. jogcímcsoport)
99

100 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 1. alcím, 50. jogcímcsoport)
101 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (20. cím, 21. alcím)
102 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások (20. cím, 22. alcím)
103 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás (20. cím, 31. alcím, 1. jogcímcsoport)
104 Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás (20. cím, 31. alcím, 2. jogcímcsoport)
105 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása (20. cím, 32. alcím, 1. jogcímcsoport)
106 Peres ügyek (20. cím, 35. alcím)
107
108 Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj (21. cím, 16. alcím)
109
110 Kötött segélyhitelezés (7. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
111 Peres ügyek (7. cím, 5. alcím)
112
113 Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása 

(20. cím, 14. alcím)
114
115 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése (22. cím, 1. alcím)
116 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése (22. cím, 2. alcím)
117 M5, M6 autópálya rendelkezésre állási díjak (22. cím, 5. alcím)
118
119 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak (1. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport, 8. 

jogcím)

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP  fejezetben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP  fejezetben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP  fejezetben

VI. BÍRÓSÁGOK  fejezetben

VIII. ÜGYÉSZSÉG  fejezetben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG  fejezetben

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA  fejezetben

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XVII. TECHNOLÓGIAI ÉS IPARI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM  fejezetben
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A B C D
120
121 Rezsivédelmi Alap központi kiadása (1. cím)
122
123 Start-munkaprogram (6. cím)
124 Válsághelyzeti támogatás (16. cím)
125 3.

126
127 Uniós programok kiegészítő támogatása (21. cím, 2. alcím)
128
129 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások (21. cím, 4. alcím)
130 Belügyi Alapok 2014-2020 (21. cím, 5. alcím)
131 Belügyi Alapok 2021-2027 (21. cím, 6. alcím)
132
133 Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) (8. cím, 3. alcím)
134
135 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) (3. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
136 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) (3. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
137 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) (3. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
138 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) (3. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport)
139 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) (3. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
140 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) (3. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
141 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) (3. cím, 1. alcím, 7. jogcímcsoport)
142 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) (3. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport)
143 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) (3. cím, 2. alcím)
144        Európai Területi Együttműködés (2021-2027) (3. cím, 3. alcím)
145 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 (3. cím, 4. alcím)
146        Svájci-Magyar Együttműködési Program II. (3. cím, 5. alcím)
147        Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020 (3. cím, 6. alcím)
148        Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027 (3. cím, 7. alcím)
149 Vidékfejlesztési Program (3. cím, 8. alcím, 1. jogcímcsoport)
150 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (3. cím, 8. alcím, 2. jogcímcsoport)
151 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (3. cím, 8. alcím, 3. jogcímcsoport)
152 KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései (3. cím, 8. alcím, 4. jogcímcsoport)
153 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 1. jogcímcsoport)
154 Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 2. jogcímcsoport)
155 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 3. jogcímcsoport)
156 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 4. jogcímcsoport)
157 Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 6. jogcímcsoport)
158 Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 7. jogcímcsoport)
159 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) (3. cím, 9. alcím, 8. jogcímcsoport)
160 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) (3. cím, 10. alcím)
161 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020) (3. cím, 11. alcím)
162 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027) (3. cím, 12. alcím)
163 4.

164
165 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése (21. cím, 7. alcím)
166 5.

167
168 Egyéb térítések (26. cím, 5. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím)

L. REZSIVÉDELMI ALAP  fejezetben

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP  fejezetben

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK  fejezetben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében, illetve ha az átcsoportosítási 

szabályokban foglalt lehetőségek kimerültek, az együttes eredeti kiadási előirányzat 30%-ig az államháztartásért 

felelős miniszter engedélye, e fölött a Kormány döntése alapján túlléphető:

A gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlásával összefüggésben az egészségbiztosításért felelős miniszter 

engedélyével, az államháztartásért felelős miniszter egyetértése mellett túlléphető:

A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával összefüggésben tételes 

elszámolás alapján a szociálpolitikáért felelős miniszter engedélyével túlléphető:
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euró

Megnevezés
Indikatív forráskeret 

a 2014-2020-as időszakban

Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program 8 086 741 463
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 581 963 439
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3 389 963 001
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3 331 808 225
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 3 450 061 893
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2 894 384 177
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program 794 773 905
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 93 882 921
Vidékfejlesztési Program* 4 590 416 862
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 38 412 223

Operatív Programok összesen ** 27 252 408 109

* Tartalmazza a 2021-2022-es évek kereteit és az EURI forrásokat is
**Akohéziós OP-k keretei tartalmazzák a REACT EU forrásokat is

Belső Biztonsági Alap 82 874 927
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 31 731 225

Belügyi Alapok összesen 114 606 152

Megnevezés
Indikatív forráskeret

adatok
Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus, 
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021

212 142 765

5. melléklet a 2022. évi …. törvényhez

Uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzatok 2014-2020

5. melléklet a 2022. évi XXV. törvényhez
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euró

Megnevezés
Indikatív forráskeret 

a 2021-2027-es időszakban

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz 5 396 033 914
Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz 3 415 630 819
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz 2 514 302 697
Terület- és Településfejlesztési OP Plusz 4 354 018 373
Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz 3 665 898 008
Digitális Megújulás OP Plusz 1 623 585 573
Végrehajtás OP Plusz 760 634 820
Magyar Halgazdálkodási OP Plusz 37 710 346

Operatív Programok összesen 21 767 814 550

Megnevezés Indikatív forráskeret

Helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) 7 176 000 000

KAP Stratégiai Terv Vidékfejlesztési Intézkedései
Indikatív forráskeret 

a 2023-2027-es időszakban

EMVA források 1 563 259 309

Megnevezés
Indikatív forráskeret 

a 2021-2027-es időszakban

Belső Biztonsági Alap 38 747 254
Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz 79 559 642
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 54 921 581

Belügyi Alapok összesen 173 228 477

Megnevezés Indikatív forráskeret

Brexit Alkalmazkodási tartalék 57 157 852

svájci frank

Megnevezés
Indikatív forráskeret

2020-2024

Svájci – Magyar Együttműködési Program II 87 620 000

6. melléklet a 2022. évi …. törvényhez

Uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzatok

6. melléklet a 2022. évi XXV. törvényhez
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7. melléklet a 2022. évi …. törvényhez

Fizetési 

fokozatok A B C D E F G H I J

1. 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500

2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600

3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350

4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100

5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850

6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600

7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200

8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825

9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450

10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075

11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700

12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325

13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025

14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725

15. 1,2850 1,3875 1,4175 1,4500 1,4775 1,6675 1,7075 1,8850 1,9175 1,9425

16. 1,3075 1,4250 1,4550 1,4875 1,5125 1,7275 1,7700 1,9500 1,9875 2,0125

17. 1,3300 1,4625 1,4925 1,5250 1,5475 1,7875 1,8325 2,0150 2,0575 2,0825

 A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban,
valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok

2023. évben 

Fizetési osztályok

7. melléklet a 2022. évi XXV. törvényhez
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8. melléklet a 2022. évi … törvényhez 

Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és az egyéb nem 
állami, nem önkormányzati köznevelési és szakképző intézmények fenntartói 

köznevelési, szakképzési feladatainak és a bevett egyházak és annak belső egyházi 
jogi személye hit- és erkölcstanoktatás, valamint hittanoktatás után járó 

támogatása 

I. Előirányzatok és támogatások 
 

 Jogcímszám Támogatási jogcím Előirányzat Fajlagos összeg 

1 1. 

Az egyházi jogi személyek, a 
nemzetiségi önkormányzatok és 
az egyéb nem állami, nem 
önkormányzati köznevelési és 
szakképző intézmények fenntartói 
köznevelési, szakképzési 
feladatainak támogatása 

  

2 1.1. Átlagbéralapú támogatás   

3 1.1.1. 
Óvodában foglalkoztatott 
pedagógusok átlagbéralapú 
támogatása 

 

2. melléklet 1.2.2. 
Az óvodában 

foglalkoztatott 
pedagógusok 
átlagbéralapú 

támogatása jogcím 
szerint 

4 1.1.2. 
Általános iskolában 
foglalkoztatott pedagógusok 
átlagbéralapú támogatása 

 
5 461 000 

forint/számított 
létszám/év 

5 1.1.3. 

Gimnáziumban, 
szakgimnáziumban, 
szakiskolában, készségfejlesztő 
iskolában foglalkoztatott 
pedagógusok átlagbéralapú 
támogatása 

 
5 801 000 

forint/számított 
létszám/év 

6 1.1.4. 
Technikumban, szakképző 
iskolában foglalkoztatott oktatók 
átlagbéralapú támogatása 

 
6 000 000 

forint/számított 
létszám/év 

7 1.1.5. 

Gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai nevelési-oktatási 
intézményben és az utazó 
gyógypedagógusi, utazó 
konduktori hálózatnál 

 
5 801 000 

forint/számított 
létszám/év 

8. melléklet a 2022. évi XXV. törvényhez
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foglalkoztatott pedagógusok 
átlagbéralapú támogatása 

8 1.1.6. 
Alapfokú művészeti iskolában 
foglalkoztatott pedagógusok 
átlagbéralapú támogatása 

 
5 349 000 

forint/számított 
létszám/év 

9 1.1.7. 
Kollégiumban foglalkoztatott 
pedagógusok átlagbéralapú 
támogatása 

 
5 384 000 

forint/számított 
létszám/év 

10 1.1.8. 

Pedagógiai szakszolgálati 
intézményben foglalkoztatott 
pedagógusok átlagbéralapú 
támogatása 

 
5 212 000 

forint/számított 
létszám/év 

11 1.2. 

Kiegészítő támogatás a 
pedagógusok és a pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező 
segítők minősítéséből adódó 
többletkiadásaihoz 

  

12 1.2.1. 
Óvodában foglalkoztatott 
pedagógusok kiegészítő 
támogatása 

 

2. melléklet 1.2.3. 
Kiegészítő 

támogatás a 
pedagógusok és a 

pedagógus 
szakképzettséggel 

rendelkező segítők 
minősítéséből 

adódó 
többletkiadásokhoz 

jogcím szerint 

13 1.2.2. 

Pedagógus II. fokozatba sorolt 
középfokú vagy alapfokozatú 
végzettséggel rendelkező 
pedagógus kiegészítő támogatása 

 
467 690 

forint/fő/év  

14 1.2.3. 

Pedagógus II. fokozatba sorolt 
mesterfokozatú végzettséggel 
rendelkező pedagógus kiegészítő 
támogatása 

 
562 950 

forint/fő/év 

15 1.2.4. 

Mesterpedagógus, kutatótanár 
fokozatú középfokú vagy 
alapfokozatú végzettséggel 
rendelkező pedagógus kiegészítő 
támogatása 

 
1 743 970 

forint/fő/év 

16 1.2.5. 

Mesterpedagógus, kutatótanár 
fokozatú mesterfokozatú 
végzettséggel rendelkező 
pedagógus kiegészítő támogatása 

 
1 970 180 

forint/fő/év 
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17 1.3. 
Kiegészítő támogatás a 
differenciált nemzetiségi 
pótlékhoz 

  

18 1.3.1. 

Kiegészítő támogatás a 
köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) 
bekezdés a) pont aa) alpontja 
alapján nemzetiségi pótlékra 
jogosult pedagógus esetén 

 
249 000 

forint/fő/év 

19 1.3.2. 

Kiegészítő támogatás a 
köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) 
bekezdés a) pont ab) alpontja 
alapján nemzetiségi pótlékra 
jogosult pedagógus esetén 

 
622 000 

forint/fő/év 

20 1.3.3. 

Kiegészítő támogatás a 
köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) 
bekezdés a) pont ac) alpontja és b) 
pontja alapján nemzetiségi 
pótlékra jogosult pedagógus 
esetén 

 
811 600 

forint/fő/év  

21 1.4. 

Pedagógus szakképzettséggel 
vagy pedagógus szakképesítéssel 
nem rendelkező nevelő és oktató 
munkát közvetlenül segítők 
átlagbérének támogatása 

  

22 1.4.1. 

Óvodában foglalkoztatott 
pedagógusok nevelőmunkáját 
közvetlenül segítők átlagbéralapú 
támogatása 

 

2. melléklet 1.2.5. 
Az óvodában 

foglalkoztatott 
pedagógusok 

nevelőmunkáját 
közvetlenül 

segítők 
átlagbéralapú 

támogatása jogcím 
szerint 

23 1.4.2. 

Iskolában, kollégiumban, 
gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai nevelési-oktatási, 
valamint pedagógiai 
szakszolgálati intézményben 
pedagógus szakképzettséggel 
vagy pedagógus szakképesítéssel 
nem rendelkező nevelő és oktató 
munkát közvetlenül segítők 
átlagbérének támogatása 

 
3 878 000 

forint/számított 
létszám/év 
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24 1.4.3. Diabétesz ellátási pótlék  
480 000 

forint/számított 
létszám/év 

25 1.5.  

A nemzetiségi önkormányzat, a 
bevett egyházak és annak belső 
egyházi jogi személye által 
fenntartott köznevelési és 
szakképző intézmények 
működésének támogatása 

 
210 000 

forint/fő/év 

26 1.6.  

A bevett egyházak és annak belső 
egyházi jogi személye által az 
iskolában szervezett hit- és 
erkölcstanoktatáshoz, valamint 
hittanoktatáshoz kapcsolódó 
támogatás 

  

27 1.6.1. 
Hit- és erkölcstanoktatáshoz 
kapcsolódó tankönyvtámogatás 

  

28 1.6.1.1. 
Hit- és erkölcstanoktatáshoz 
kapcsolódó tankönyvtámogatás 1-
4. évfolyamon  

 980 forint/tanuló 

29 1.6.1.2. 
Hit- és erkölcstanoktatáshoz 
kapcsolódó tankönyvtámogatás 5-
8. évfolyamon 

 1 270 forint/tanuló 

30 1.6.1.3. 

Hit- és erkölcstanoktatáshoz 
kapcsolódó tankönyvtámogatás 
hat évfolyammal működő 
gimnáziumokban a 7-8. 
évfolyamon 

 1 580 forint/tanuló 

31 1.6.2. 

Hit- és erkölcstanoktatáshoz, 
valamint hittanoktatáshoz 
kapcsolódó átlagbéralapú 
támogatás 

 
406 000 

forint/hó/fő 

32 1.7. 
Intézményi gyermekétkeztetési 
támogatás  

  

33 1.7.1. 
Intézményi gyermekétkeztetés - 
bértámogatás 

 

2. melléklet 1.4.1.1 
Intézményi 

gyermekétkeztetés 
- bértámogatás 
jogcím szerint 

34 1.7.2. 

Kiegészítő gyermekétkeztetés 
támogatás az óvodai ellátásban 
részesülő gyermekek ingyenes 
étkeztetéséhez 

 28 400 forint/fő/év 
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II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának 
szabályai 

 
1.  Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és az egyéb nem állami, 

nem önkormányzati köznevelési és szakképző intézmények fenntartói köznevelési és 
szakképzési feladatainak és a bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye 
hit- és erkölcstanoktatás, valamint hittanoktatás után járó támogatásaira vonatkozó 
általános szabályok 
 
1.1. Az e melléklet szerinti támogatásokat, a működési támogatás kivételével, 2023. 

december 31-éig kell felhasználni. A fel nem használt – illetve 2024. január 31-éig 
pénzügyileg nem teljesült –, vagy nem jogszerű kifizetésre fordított összeget vissza 
kell fizetni. 

 
1.2. A támogatások igénybevétele és elszámolása az október 1-jei köznevelési és 

szakképzési statisztikai adatokra és az azt megalapozó tanügyi okmányokra, vagy a 
támogatást megalapozó egyéb okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épül. Az 
igénylésnél és annak elbírálása során figyelembe kell venni az Nkt., a szakképzésről 
szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.), valamint ezek végrehajtási 
rendeleteiben foglalt előírásokat.  Nem korlátozzák az igénybevételt az Nkt.-nak a 
maximális csoport- vagy osztálylétszám betartására vonatkozó követelményei. A 
szakképzést az Szkt. 34. § (1) bekezdése alapján a tanév, illetve a tanítási év rendjére 
tekintet nélkül megkezdő olyan tanuló, vagy képzésben részt vevő személy, aki a 
szakképző intézményben közismereti oktatás nélküli évfolyamon csökkentett 
időtartamban vesz részt szakmai oktatásban, a létszám számításánál a tanév és a 
szakmai oktatás naptári napjainak arányában vehető figyelembe.  

 
1.3. A támogatás igénylésénél a gyermek, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy 

akkor vehető figyelembe sajátos nevelési igényű gyermekként, tanulóként, vagy 
képzésben részt vevő személyként, ha a köznevelési vagy a szakképző intézmény 
jogerős működési engedélye meghatározza az Nkt. 4. § 25. pontja, illetve a Szkt. 7. § 
5. pontja szerinti fogyatékosság típusát is, és a szakértői vélemény szerint kerül sor a 
gyermek, a tanuló, a képzésben részt vevő személy nevelésére, oktatására. Továbbá 
október 1-jén jogviszonyban álló gyermek, tanuló, képzésben részt vevő személy közül 
figyelembe vehető az a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, képzésben részt vevő 
személy is, akiről a tárgyévet megelőző évben október 1-je és december 31-e között 
került kiállításra a szakvélemény, és az e pontban foglalt további feltételek 
megvalósulnak. 

 
1.4. Nem igényelhető támogatás olyan gyermek, tanuló, vagy képzésben részt vevő személy 

után, aki 
a) tandíjfizetésre kötelezett, 
b) az Nkt. 27. § (7) bekezdése alá nem tartozó tanuló esetében szülői vagy saját kérésre 

a tankötelezettségét az Nkt. szerinti egyéni munkarendben vagy az Szkt. szerinti 
egyéni tanulmányi rendben teljesíti, 
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c) Nkt. hatálya alá tartozó intézmény esetében a felnőttoktatásban más sajátos 
munkarend szerint tanul, 

d) Szkt. hatálya alá tartozó intézményben, 2020. szeptember 1-je előtt indított 
oktatásban a felnőttoktatásban más sajátos munkarend szerint tanul, 

e) felnőttképzésben vesz részt, a szakmai oktatásban felnőttképzési jogviszony szerint 
résztvevők kivételével,  

f) az Szkt. 3. §-a alapján a szakképzésben való ingyenes részvételre nem jogosult vagy 
akire tekintettel a fenntartó az Szkt. alapján nem jogosult támogatásra, 
g) vendégtanulói jogviszonyban áll, kivéve, ha e törvény másképp nem rendelkezik, 
h) az óvodai, a tanulói jogviszonyát szünetelteti, 
i) externátusi ellátásban részesül az externátusi ellátásra tekintettel, 
j) nem magyar állampolgár és nem tartozik az Nkt. 92. § (1)-(6) bekezdésének hatálya 
alá. 

 
1.5. Ha a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek térítési díjat kell fizetnie, az 

átlagbéralapú támogatás és a működési támogatás megállapításánál és az arról történő 
elszámolásnál a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy akkor vehető 
figyelembe, ha az iskola, a kollégium előírta és beszedte azt, függetlenül attól, hogy az 
adott köznevelési, szakképző intézmény, valamint fenntartója az állami 
feladatellátásban részt vesz vagy sem. A térítési díj nem lehet kevesebb, mint a 
jogszabályban meghatározott alsó határ. Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 
személy a térítésidíj-fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető oktatást jogszabály 
rendelkezése alapján ingyenesen veheti igénybe, ezt a tényt fel kell tüntetni a 
törzslapján, megjelölve a döntés alapjául szolgáló jogszabályt, továbbá nyilván kell 
tartania a nevelési-oktatási, illetve a szakképző intézménynek az ehhez és egyéb 
kedvezmények igazolásához szükséges dokumentumokat. Ebben az esetben az 
átlagbéralapú támogatás megállapításakor a tanulót, illetve a képzésben részt vevő 
személyt figyelembe lehet venni. Az igénylési létszámba nem számítható be az a 
gyermek, tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy, akinek a nevelési-oktatási, 
szakképző intézmény a jogszabályban meghatározott térítési díj maximális mértékénél 
magasabb fizetési kötelezettséget ír elő. 

 
1.6. Ha az óvoda a fenntartó engedélye alapján hat óránál rövidebb napi nyitvatartási idővel 

működik, a fenntartásához a központi költségvetésből támogatás nem igényelhető. 
 
1.7. Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvodája esetén nem igényelhető 

támogatás olyan gyermek után, akinek fővárosi (megyei) kormányhivatal járási 
hivatala felmentést adott a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. 

 
1.8. Ha az alapfokú művészeti iskola nem vesz részt a kötelező feladatellátásban, a tanuló 

a támogatás megállapításánál akkor vehető figyelembe, ha a szolgáltatás 
igénybevételét fizetési kötelezettséghez kötötték, azt beszedték, valamint a fizetés 
mértéke eléri legalább az állami alapfokú művészeti iskolára vonatkozó jogszabályban 
meghatározott térítési díj összegének alsó határát. Ezen szabályt a 2017/2018. tanévtől 
felmenő rendszerben kell alkalmazni. A Waldorf-iskolák 13. évfolyamos tanulói után 
nem igényelhető átlagbéralapú és működési támogatás. 
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1.9. A gyermek, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy, akkor vehető figyelembe 
a nemzetiségi nevelésben, oktatásban, ha 
a) a nemzetiségi nevelési-oktatási, illetve szakképző intézmény működési engedélye 

tartalmazza a nemzetiségi feladatok ellátását, és annak formáját, 
b) az óvoda, iskola a nemzetiségi óvodai nevelést, nemzetiségi iskolai nevelést-oktatást 

a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának 
irányelve, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a 
továbbiakban: EMMI rendelet) nemzetiségi nevelésre, oktatásra vonatkozó 
szabályai továbbá a nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi 
népismeret kerettantervei figyelembevételével elkészített pedagógiai program 
alapján szervezi meg. Ennek megfelelően a gyermek, a tanuló, a képzésben részt 
vevő személy a nemzetiségi óvodai nevelésben és iskolai oktatásban a gyermek 
szülője, törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) korlátozottan 
cselekvőképes tanuló esetén a tanulónak és szülőjének a beiratkozáskor írásban 
benyújtott kérelme, nyilatkozata alapján vesz részt és a nemzetiségi nyelvek 
oktatására fordított heti kötelező tanórák megtartása a nemzetiségi irányelvben és 
az EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően történik, 

c) az óvoda, az iskola olyan településen működik, ahol nem jött létre települési és 
területi nemzetiségi önkormányzat, nincsen nemzetiségi szószóló és a fenntartó 
beszerezte az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát, amely szerint a 
nevelési-oktatási intézmény nemzetiségi feladatot lát el. 

 
1.10. A kiegészítő nemzetiségi oktatás keretében a vendégtanuló akkor vehető figyelembe 

egy főként, ha 
a) az 1.9. pontban foglalt feltételek teljesülnek, 
b) vendégtanulóként az oktatását külön osztályban vagy az országos nemzetiségi 

önkormányzat által fenntartott intézményben szervezik meg és 
c) a nappali rendszerű iskolai oktatásban rendelkezik tanulói jogviszonnyal. 
 

1.11. A kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés keretében a gyermek csak akkor vehető 
figyelembe egy főként, ha  
a) az 1.9. pontban foglalt feltételek teljesülnek, 
b) a gyermek kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelését a kiegészítő nemzetiségi iskolát 

is fenntartó országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézményben 
szervezik meg. 

 
1.12. Az Nkt. hatálya alá tartozó intézmény esetén felnőttoktatásban a tanulói jogviszony 

fennállásakor a tanuló abban a tanévben vehető utoljára figyelembe vendégtanulóként, 
amelyben tankötelezettsége fennáll vagy életkora alapján nappali rendszerű iskolai 
oktatásban is részt vehetne. A sajátos munkarendben létesített tanulói jogviszony 
esetében a tanuló nem vehető figyelembe vendégtanulóként. 
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1.13. A nevelési-oktatási, szakképző és pedagógiai szakszolgálati intézménynek a tanügyi 

nyilvántartásaival – beleértve a nyilatkozatokat, határozatokat is – kell igazolnia, hogy 
a gyermeket, tanulót felvette és biztosította részére az előírt szolgáltatások 
igénybevételét. 

 
1.14. A támogatások a tényleges gyermek-, tanulólétszám szerinti elszámolására a 

költségvetési évet követő év március 31-éig kormányrendeletben meghatározott 
módon kerül sor. 

 
1.15. A Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerinti illetékes igazgatósága, ha e 

törvény másképp nem rendelkezik a támogatásban részesülő fenntartók számára havi 
ütemezésben – jogszabályban meghatározott fenntartói változásjelentéssel érintett 
utalásig e törvény alapján – folyósítja a támogatást. 

 
1.16. Óvoda esetén alkalmazni kell az 1.1.-1.4., 1.6.-1.7., 1.9., 1.11., 1.13.-1.15., 2.5., 2.9.-

2.13., 11.1., 11.4.-11.5., 12.2., 13.1., 14., 15., 17., 18., 19. és 20. pontban foglaltakat. 
 

2. 1.1. Átlagbéralapú támogatás jogcím megállapításának közös szabályai 
 
2.1. A 44. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott átlagbéralapú támogatás alapja – az 

óvoda kivételével – az állam által fenntartott általános iskolában, középfokú iskolában, 
szakképző intézményben, alapfokú művészeti iskolában (a továbbiakban együtt: 
iskola), kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, 
valamint pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-, oktató-munkakörben, 
valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 
után kifizetett személyi juttatás és járulék.  

 
2.2. A 44. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott az átlagbéralapú támogatás alapja – 

az óvoda kivételével – az állam által fenntartott iskolában, kollégiumban, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény pedagógus, 
illetve szakképző intézményben pedagógus és oktató munkakörben foglalkoztatottak 
után kifizetett személyi juttatás és járulék.  

 
2.3. Az iskolában, kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-

oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményben az átlagbéralapú támogatást 
a) a pedagógus-, illetve oktatói-munkakörben foglalkoztatottak után a 2.1. alpontban 

meghatározott állami intézmények pedagógus-, illetve oktatói-munkakörben 
foglalkoztatottjainak és az állam által fenntartott iskolával, kollégiummal, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménnyel a nevelési 
évben vagy a tanévben október 1-jén jogviszonyban álló gyermekek, tanulók 
létszáma, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, 
tanulók átlaglétszáma alapján egy tizedesre kerekített finanszírozott 
pedagóguslétszám szerint a 2.6.-2.8 pontalapján, 

b) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak – a 
pedagógiai szakszolgálati intézmény és a szakképző intézmény kivételével – a 
ténylegesen foglalkoztatottak, teljes munkaidőre átszámított létszáma, de 
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legfeljebb a jogszabályban meghatározott elismerhető létszáma alapján, 
figyelemmel az a) alpont szerinti gyermek és tanulólétszámra a 2.6. alpont a)-c), 
e) alpontja szerint  

kell megállapítani. 
 
2.4. Az egy főre jutó átlagbér az iskolatípusra, kollégiumra, gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai nevelési-oktatási intézményre, pedagógiai szakszolgálati intézményre 
számított, az állami intézményfenntartók által fenntartott intézményekben 
intézménytípusonként pedagógus-, illetve oktató-munkakörben, valamint nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak éves személyi 
juttatása és járulékai együttes összegének és az előbbinek megfelelő létszám 
hányadosa. A pedagógiai szakszolgálati intézményben nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak finanszírozott létszáma fenntartói 
szinten nem haladhatja meg a pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus-
munkakörre megállapított finanszírozott létszám 8%-át. 

 
2.5. A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja 

szerint a köznevelésért felelős miniszter vagy a szakképzésért felelős miniszter 
engedélye alapján működő nevelési-oktatási, illetve szakképző intézmény 
Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója az ilyen intézmény által pedagógus-, 
illetve oktató-munkakörben foglalkoztatott személy után átlagbéralapú támogatásra 
akkor jogosult, ha 
a) a pedagógus, illetve az oktató szakképzettsége vagy szakképesítése megfelel az Nkt.-

ban, illetve Szkt.-ban meghatározott képesítési előírásoknak, 
b) a külföldi óvoda, a nemzetközi óvoda pedagógiai programja megfelel az Óvodai 

nevelés országos alapprogramjának, a külföldi iskola, a nemzetközi iskola 
pedagógiai programja tartalmi szempontból igazodik a Nemzeti alaptantervhez, 
külföldi, nemzetközi szakképző intézmény szakmai programja tartalmi 
szempontból igazodik a szakképzésért felelős miniszter által kiadott képzési és 
kimeneti követelményekhez és programtantervhez. 

 
2.6. A finanszírozott pedagógus-, illetve oktatólétszám és a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak létszámának megállapításához 
szükséges – az óvoda kivételével – a nevelési-oktatási, szakképző intézménybe járó, 
valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók, 
illetve képzésben részt vevő személyek létszámának meghatározása: 
a) A tanulólétszám meghatározásánál a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a 

nappali oktatás munkarendje (a továbbiakban együtt: nappali oktatás) szerint 
oktatott tanulót, képzésben részt vevő személyt, továbbá a fejlesztő nevelésben-
oktatásban részt vevő tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint 
tanulók számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint tanulók számát 
öttel elosztva, a kollégiumban ellátott – nappali oktatásban részt vevő – tanulót 
egy tanulóként kell figyelembe venni. 

b) A pedagógiai szakszolgálati intézményben az ellátott gyermekek, tanulók létszámát 
az ellátott gyermekek, tanulók egy évre számított havonkénti átlaglétszámának 
éves összesített, tízzel elosztott becsült létszáma alapján kell meghatározni. A heti 
ellátotti létszám megállapításánál egy gyermek, tanuló csak egyszer vehető 
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figyelembe tekintet nélkül arra, hogy a hét egy vagy több napján, egyéni vagy 
csoportos foglalkozás keretében biztosították számára a jogszabályban 
megállapított szakmai követelményeknek megfelelő ellátást. Új pedagógiai 
szakszolgálati intézmény esetén átlaglétszámként a becsült létszámot kell alapul 
venni. 

c) Az alapfokú művészetoktatásban azt a tanulót lehet egy főként figyelembe venni, 
akinek a számára egy tanszak vonatkozásában legalább heti négy tanóra kerül 
megszervezésre. Azokat a tanulókat, akik számára heti kettő vagy három tanóra 
kerül megszervezésre, kettővel elosztva lehet figyelembe venni, más esetben a 
tanuló nem vehető figyelembe. 

d) Az alapfokú művészetoktatás kivételével nappali oktatás szerint oktatott enyhe 
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő 
sajátos nevelési igényű tanulót két főként, a mozgásszervi, érzékszervi, 
középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrumzavarral küzdő vagy 
halmozottan fogyatékos tanulót három főként kell számításba venni, ha a 
nevelésük, oktatásuk a többi tanulóval együtt történik. Ha az óvodában, a nappali 
rendszerű iskolai oktatásban a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló számára az 
egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatást nem saját 
alkalmazottjával (vagy óraadó pedagógussal), hanem ugyanazon fenntartó által 
működtetett utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat igénybevételével 
láttatja el az intézmény, az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermek, 
tanuló csak egy főként vehető figyelembe. 

e) A gyermek-, és tanulólétszám meghatározása feladatellátási helyenként egy 
tizedesre kerekítve történik. 

 
2.7. Az átlagbéralapú támogatás az iskolai rendszerű szakképzésben, illetve a szakmai 

oktatásban felnőttképzési jogviszonyban részt vevő tanulók után tanévenként a tanuló 
szakképző intézmény képzőhelyen – közismereti, szakmai oktatásban – töltött kötelező 
óraszáma alapján számított létszám alapján igényelhető. A tanulószerződés vagy 
szakképzési munkaszerződés alapján részt vevő tanulók a szakképző intézményben 
töltött óraszámának arányában vehetők figyelembe. A számított létszám 
meghatározásához alkalmazott arányok megállapítása során a tanévre figyelembe vett 
tanulói összes kötelező óraszámba be kell számítani az összefüggő szakmai gyakorlat 
időtartamát is. Ha az előbbiek szerint számítható létszám nem egész szám, a 
fenntartónként összesített mutatószám meghatározásánál a kerekítés általános 
szabályait egy tizedesre kerekítve kell alkalmazni. 

 
2.8. A finanszírozott pedagógus-, oktatólétszám meghatározásához az állam által fenntartott 

intézmény pedagógus, oktató-munkakörben foglalkoztatottjainak és az általa 
fenntartott iskolába, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 
intézménybe felvett gyermekeknek, tanulóknak, továbbá kollégiumban elhelyezett 
tanulóknak, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, 
tanulók heti átlaglétszámának aránya kerül figyelembe vételre az egyes 
intézménytípusoknál meghatározottak szerint. 

 
2.9. A többcélú intézmény esetén a többcélú szakképző intézményben a szakképzési 

alapfeladatot ellátó oktatói munkakörben foglalkoztatottakra tekintettel az 1.1.4. 
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Technikumban, szakképző iskolában foglalkoztatott oktatók átlagbéralapú támogatása 
jogcím, a köznevelési alapfeladatot ellátó pedagógus munkakörben foglalkoztatott 
pedagógusok, illetve a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató 
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra tekintettel a köznevelési 
alapfeladatnak megfelelő intézményi típus szerinti jogcím vehető igénybe, és az adott 
jogcímhez tartozó szabályok alkalmazandóak. A többcélú köznevelési intézmények 
esetén a szakképzési alapfeladatot ellátó pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra 
tekintettel az 1.1.4. Technikumban, szakképző iskolában foglalkoztatott oktatók 
átlagbéralapú támogatása jogcím, a köznevelési alapfeladatot ellátó pedagógus 
munkakörben foglalkoztatott pedagógusok, illetve a pedagógus szakképzettséggel 
rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottakra tekintettel a köznevelési alapfeladatnak megfelelő intézményi típus 
szerinti jogcím vehető igénybe.  

 
2.10. A pedagógus, illetve oktatólétszám meghatározása fenntartónként, a nevelési évi, 

tanévi október 1-jei gyermek-, illetve tanulólétszám (a költségvetési éven belül 8 és 4 
havi létszám) alapján egy tizedesre kerekítve történik.  

 
2.11. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő munkakörben foglalkoztatottak számított létszámán azok teljes munkaidőre 
átszámított létszámát kell érteni, továbbá, ha munkakörük több köznevelési alapfeladat 
ellátásához is kapcsolódik, az 1.1.2. Általános iskolában foglalkoztatott pedagógusok 
átlagbéralapú támogatása - 1.1.8. Pedagógiai szakszolgálati intézményben 
foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcímek közül azon jogcímen 
kell őket figyelembe venni, ahol a legmagasabb az intézményben nevelt, oktatott 
gyermekek, tanulók létszáma. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak köznevelési Kjtvhr. 
4. melléklete szerint elismerhető létszáma vehető figyelembe, de legfeljebb a 2022. 
évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők – teljes munkaidőre átszámított – átlagos 
létszáma, egy tizedesre kerekítve. A szakképző intézményben foglalkoztatott 
pedagógus végzettséggel rendelkező, közvetlenül nem a szakmai alapfeladat-ellátással 
összefüggő feladat ellátására létesített munkakörben foglalkoztatottak után 1.1.4. 
Technikumban, szakképző iskolában foglalkoztatott oktatók átlagbéralapú támogatása 
jogcímen támogatás nem vehető igénybe.  

 
2.12. Az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja, illetve az Szkt. 22. § (1) bekezdés d) 

pontja szerinti fenntartók köznevelési, szakképzési feladatot ellátó intézményeiben 
foglalkoztatott pedagógusok, oktatók, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítők átlagbére és közterhei elismert összege az 1.1. Átlagbéralapú támogatás 
jogcímen az egyes intézménytípusoknál, 1.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és 
a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó 
többletkiadásaihoz, 1.3. Kiegészítő támogatás a differenciált nemzetiségi pótlékhoz, 
1.4. Pedagógus szakképzettséggel vagy pedagógus szakképesítéssel nem rendelkező 
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének támogatása, jogcímeken az 
egyes intézménytípusoknál meghatározottak 30%-a a köznevelést, szakképzést 
alapfeladatként végző, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
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törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság – ide nem értve a nonprofit gazdasági 
társaságot –, továbbá az Szja tv. hatálya alá tartozó vállalkozó esetén.  

 
2.13. A támogatás felhasználásával kapcsolatos közös szabályok:  
 

2.13.1. Az átlagbéralapú támogatás a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez, a 
dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú 
kiadások, valamint felújítási kiadások finanszírozására használható fel a 
felújítási hitel felvétele és törlesztése kivételével. Az átlagbéralapú támogatás 
azon megbízási jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusként, oktatóként 
foglalkoztatott, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 
alkalmazottak megbízási díjára használható fel – az Nkt. 22. § (2) 
bekezdésében és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. 
(II. 7.) Korm. rendelet 58. § (2) bekezdésében meghatározott alkalmazotti 
arány mértékéig –, akik megfelelnek a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/B. § (2) 
bekezdés a) pont ad) alpontjában leírt feltételeknek, a szakképzésben 
foglalkoztatottak esetében szerepelnek a SZIR személyi nyilvántartásában. 

 
2.13.2. A fenntartó az átlagbéralapú támogatásokat - azok folyósítását követő 15 

napon belül - az általa fenntartott nevelési-oktatási, szakképző, pedagógiai 
szakszolgálati intézménynek átadja úgy, hogy az általa fenntartott valamennyi 
nevelési-oktatási-, szakképző, pedagógiai szakszolgálati intézmény 
folyamatos működését biztosítsa. Az átadási kötelezettséget csökkenti a 
nevelési-oktatási, szakképző, valamint pedagógiai szakszolgálati 
intézménynek már megelőlegezett (beleértendő a fenntartó által kiegyenlített 
díjak), átadott összeg.  

 
3. 1.1.1. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím 

 
3.1. Óvodában az átlagbéralapú támogatást a 2. melléklet 15. pontja szerint kell 

megállapítani.  
 
3.2. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2. melléklet 

13.1. pontjában leírtak szerint történik.  
 
3.3. A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvodája esetén a gyermekek 

létszámának meghatározásakor az Nkt. 47. § (7) bekezdésében foglaltak kivételével 
alkalmazni kell a 2. melléklet 13.1. pontjában leírtakat. 

 
3.4. A kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelésben 21 fő gyermekenként 1 fő pedagógus után 

igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 
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4. 1.1.2. Általános iskolában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím 

 
4.1. A finanszírozott pedagóguslétszám meghatározásánál az általános iskolában 11,8 fő 

tanulónként 1 fő pedagógus után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 
 
4.2. Ha az általános iskola ellát nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot, akkor a nemzetiségi 

nevelésben, oktatásban részt vevő tanulók tekintetében 8 fő tanulónként 1 fő 
pedagógust kell figyelembe venni. 

 
4.3. A kiegészítő nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban 21 fő tanulónként 1 fő pedagógus 

után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 
 

5. 1.1.3. Gimnáziumban, szakgimnáziumban, szakiskolában, készségfejlesztő iskolában 
foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím 
 
5.1. A finanszírozott pedagóguslétszám ezen kategóriába tartozó intézménytípusokban az 

alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
a) a gimnáziumban – beleértve a hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumokat is 

– 12,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 
b) szakgimnáziumban, érettségi vizsgára felkészítő évfolyamon 12,4 fő tanulónként 1 

fő pedagógus, 
c) szakgimnáziumban, szakképesítésre felkészítő évfolyamon 13,7 fő tanulónként 1 fő 

pedagógus, 
d) művészeti szakgimnáziumban párhuzamos oktatásban részt vevő 6 fő tanulónként 1 

fő pedagógus, 
e) művészeti szakgimnáziumban szakképesítésre felkészítő évfolyamon az Nkt. 27. § 

(9) bekezdése szerinti egyéni foglalkozás keretében részt vevő 3,5 fő tanulónként 
1 pedagógus, 

f) művészeti szakgimnáziumban szakképesítésre felkészítő évfolyamon legalább 4 
főből álló csoportos foglalkozás keretében részt vevő 8,5 fő tanulónként 1 fő 
pedagógus, 

után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 
 
5.2. Ha a gimnázium, szakgimnázium ellát nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot, akkor – 

a művészeti szakgimnázium kivételével – a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt 
vevő tanulók tekintetében 8 fő tanulónként 1 fő pedagógust kell figyelembe venni. 

 
5.3. A kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban 21 fő tanulónként 1 fő pedagógus után 

igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 
 
5.4. A többcélú köznevelési intézmény szakképzési alapfeladatellátásban finanszírozott 

oktatói létszámát a 6.1. pont szerint kell meghatározni. 
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6. 1.1.4 Technikumban, szakképző iskolában foglalkoztatott oktatók átlagbéralapú 

támogatása jogcím 
 
6.1. A finanszírozott oktatói létszám ezen kategóriába tartozó intézménytípusokban az 

alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
a) a technikumban ágazati alapoktatás és szakirányú oktatás, az érettségi vizsgára és 

szakmai vizsgára, valamint a kizárólag érettségi vizsgára felkészítő évfolyamon 
12,4 fő tanulónként, illetve képzésben részt vevő személyenként 1 fő oktató, 

b) a technikumban kizárólag szakmai vizsgára felkészítő évfolyamon 12 fő 
tanulónként, illetve képzésben részt vevő személyenként 1 fő oktató, 

c) szakképző iskolában adott szakma megszerzéséhez szükséges közismereti oktatást 
és szakmai oktatást magába foglaló szakmai vizsgára, továbbá az Szkt. 125. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint szervezett kizárólag érettségi vizsgára felkészítő 
évfolyamon 10 fő tanulónként, illetve képzésben részvevő személyenként 1 fő 
oktató  

után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 
 

6.2. A nemzetiségi szakmai oktatást ellátó technikum, illetve szakképző iskola esetén a 
nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók, illetve képzésben részt vevő személyek 
tekintetében 8 fő tanulónként, illetve képzésben részt vevő személyenként 1 fő oktatót 
kell figyelembe venni. 

 
6.3. A többcélú szakképző intézmény köznevelési alapfeladat-ellátásban finanszírozott 

pedagógus létszámot az 5.1. pont szerint kell meghatározni. 
 

7. 1.1.5. Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben és az utazó 
gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatnál foglalkoztatott pedagógusok 
átlagbéralapú támogatása jogcím 
 
7.1. A finanszírozott pedagóguslétszám a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-

oktatási intézményben az alábbiak szerint kerül meghatározásra:  
a) óvoda esetében 4 fő gyermekenként 1 fő pedagógus 
b) általános iskola esetében 3,7 fő tanulónként 1 fő pedagógus 
c) gimnázium esetében 6,2 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 
d) szakiskola esetében 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus, készségfejlesztő iskola 

esetében 4 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 
e) kollégium esetében 7,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus  
után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 

 
7.2. A finanszírozott pedagóguslétszám meghatározásánál a fejlesztő nevelést-oktatást 

végző gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben 3 fő 
tanulónként 1 fő pedagógus után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 

 
7.3. Az utazó gyógypedagógusi hálózat igénybevétele esetén a sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs 
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foglalkoztatásának megtartására 39 ellátott gyermek- és tanulólétszám esetén 1 fő 
pedagógus után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 

 
8. 1.1.6. Alapfokú művészeti iskolában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú 

támogatása jogcím 
 
8.1. A finanszírozott pedagóguslétszám az alapfokú művészeti iskolában az alábbiak szerint 

kerül meghatározásra: 
a) főtárgy szerinti egyéni foglalkozás keretében való részvétel esetében 19,9 fő 

tanulónként 1 fő pedagógus, 
b) főtárgy szerinti csoportos foglalkozás keretében való részvétel esetében 78,8 fő 

tanulónként 1 fő pedagógus  
után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 

 
8.2. Az alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó egységes iskola – beleértve a magyar 

Waldorf-iskolák kerettanterve alapján oktató nevelési-oktatási intézményeket – 1-12. 
évfolyamos tanulóinak létszámát az alapfokú művészetoktatási támogatás 
igénybevételéhez a finanszírozott pedagóguslétszám számításakor hárommal elosztva 
lehet figyelembe venni.  

 
9. 1.1.7. Kollégiumban foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím 

 
9.1. A finanszírozott pedagóguslétszám meghatározásánál a kollégiumban 18,5 fő 

tanulónként 1 fő pedagógus után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 
 
9.2. Ha a kollégium ellát nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot, akkor a nemzetiségi 

nevelésben, oktatásban részt vevő tanulók tekintetében 8 fő tanulónként 1 fő 
pedagógust kell figyelembe venni. 

 
10. 1.1.8. Pedagógiai szakszolgálati intézményben foglalkoztatott pedagógusok 

átlagbéralapú támogatása jogcím 
 
A finanszírozott pedagóguslétszám meghatározásánál a pedagógiai szakszolgálati 

intézményben ellátott tanulók heti átlaglétszámának aránya  
10.1. a logopédiai ellátás esetén 50,0 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, 

további 50,0 gyermek-, tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus, 
10.2. a nevelési tanácsadás esetén 87,0 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő 

pedagógus, további 87,0 gyermek-, tanulólétszám esetén további 1-1 fő 
pedagógus, 

10.3. a gyógytestnevelés esetén 50,0 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, 
további 50,0 gyermek-, tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus, 

10.4. a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás együtt: 

  A B 

 
Gyermek-, illetve tanulólétszám 

(fő) 
Pedagóguslétszám 

(fő) 
1 1,0-1,9 1 
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2 2,0-10,9 2 
3 11,0-20,9 4 
4 21,0-50,9 5 

5 51-200,9 
további 10 gyermek/tanulólétszám esetén 

további 1-1 fő pedagógus 
6 200,9 felett 21 

10.5. a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, 
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, 
tanulók gondozása együtt: 

 A B 

 
Gyermek-, illetve tanulólétszám 

(fő) 
Pedagóguslétszám 

(fő) 
1 1,0-100,9 2 
2 101,0-500,9 5 
3 501,0-1000,9 7 
4 1001,0-2000,9 9 

5 2000,9 felett 
további 167 fő gyermek-/tanulólétszám esetén 

további 1-1 fő pedagógus 

 
11. 1.2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező 

segítők minősítéséből adódó többletkiadásaihoz jogcím 
 
11.1. Óvodában a minősítéssel összefüggő kiegészítő támogatást a 2. melléklet 16. pontja 

szerint kell megállapítani.  
 
11.2. Az iskolában, a szakképző intézményben, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a 

konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, valamint a pedagógiai szakszolgálati 
intézményben az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított 
minősítési eljárás során 2023. január 1-jei hatállyal Pedagógus II., Mesterpedagógus 
vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, valamint Pedagógus 
II. fokozatba átsorolt pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató 
munkát közvetlenül segítők után kiegészítő támogatás vehető igénybe. 

 
11.3. A támogatás a 2023. január 1-je és 2023. december 31-e között ténylegesen 

foglalkoztatott pedagógusok és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők teljes 
munkaidőre átszámított, egy tizedesre kerekített éves átlaglétszáma alapján illeti meg 
a fenntartót a következők szerint: 
a) A teljes összeg illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2021. 

december 31-éig szerezték meg. 
b) Az összeg 11 havi időarányos része illeti meg 2023. február hónaptól a fenntartót 

azon pedagógusok után, akik a minősítést a 2022. évben szerezték meg. 
 
11.4. A támogatás megállapításához – óvoda esetén is – az alkalmazottak és az óraadók 

személyes adatait tartalmazó köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR), 
valamint szakképzés információs rendszere (a továbbiakban: SZIR) személyi 
nyilvántartása alapján számított éves átlaglétszámot kell érteni. 
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11.5. A támogatás megállapításánál a magasabb fizetési fokozatba besorolt pedagógus és 

pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 
alkalmazotti létszámot a közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban 
foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma szerint kell figyelembe venni. 

 
 

12. 1.3. Kiegészítő támogatás a differenciált nemzetiségi pótlékhoz jogcím 
 
12.1. A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) 

bekezdése alapján nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok differenciált 
nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.   

 
12.2. Az óvodában foglalkoztatott nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok esetén a 

kiegészítő támogatást a 2. melléklet 17. pontja szerint kell megállapítani. 
 
12.3. A támogatás a 2023. évben ténylegesen foglalkoztatott és nemzetiségi pótlékban 

részesülő pedagógusok átlagos száma alapján illeti meg a fenntartót. 
 
12.4. A támogatás megállapításánál – óvoda esetén is – a magasabb fizetési fokozatba 

besorolt pedagógus és pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató 
munkát közvetlenül segítő alkalmazotti létszámot a közalkalmazotti jogviszonyban 
vagy munkaviszonyban foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma 
szerint kell figyelembe venni. 

 
12.5. A szakképző intézményben foglalkoztatott oktatók után kizárólag akkor vehető 

igénybe a kiegészítő támogatás, ha ezen támogatásra az oktató után a fenntartó 2020. 
július 1-jét megelőzően is jogosult volt. 

 
13. 1.4. Pedagógus szakképzettséggel vagy pedagógus szakképesítéssel nem rendelkező 

nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének támogatása jogcím 
 
13.1. Az óvodában foglalkoztatott nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatottaknak esetén a kiegészítő támogatást a 2. melléklet 18. 
pontja szerint kell megállapítani. 

 
13.2. A támogatás szempontjából nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottaknak a köznevelési Kjtvhr. 4. melléklete szerint elismerhető létszáma 
vehető figyelembe, de legfeljebb a 2023. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők - 
teljes munkaidőre átszámított - átlagos létszáma, egy tizedesre kerekítve. A támogatás 
igénybevételénél és elszámolásánál a pedagógus szakképzettséggel rendelkező és a 
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő munkakörben foglalkoztatottak együttes létszáma nem haladhatja meg a Kjtvhr. 
4. melléklete szerinti elismerhető létszámot. 
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13.3. Az év végi elszámolás a 2023. évben havonta, ténylegesen foglalkoztatott nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítők teljes munkaidőre átszámított és egy tizedesre 
kerekített átlagos létszáma alapján történik. 

 
13.4. A támogatás szakképző intézményben nem a szakmai alapfeladat-ellátással 

összefüggő feladat ellátására létesített munkakör érdekében foglalkoztatottak után nem 
vehető figyelembe.  

 
14. 1.4.3. Diabétesz ellátási pótlék jogcím 

 
14.1. A fenntartót kiegészítő támogatás illeti meg az óvodai, tanulói jogviszonnyal 

rendelkező, 1-es típusú diabétesszel élő, 14 év alatti gyermekek, tanulók speciális 
napközbeni támogatását ellátó pedagógus, vagy a legalább érettségivel rendelkező, 
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak 
számított létszáma után. Ha a nevelési-oktatási intézménnyel - feladatellátási 
helyenként vizsgálva - 1-es típusú diabétesszel élő, 14 év alatti gyermek, tanuló áll 
óvodai, tanulói jogviszonyban, akkor egy fő, feladatellátási helyenként minden öt ilyen 
gyermek, tanuló után további egy-egy fő alkalmazott vehető figyelembe.  

14.2. A támogatás a 2023. január 1-je december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott, a 
diabéteszes gyermek/tanuló ellátásában részt vevő pedagógusok, vagy a legalább 
érettségivel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők teljes munkaidőre 
átszámított, egy tizedesre kerekített éves átlaglétszáma alapján illeti meg a fenntartót. 

 
15. 1.5. A nemzetiségi önkormányzat, a bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye 

által fenntartott köznevelési és szakképző intézmények működésének támogatása jogcím 
 
A gyermek-, illetve tanulólétszám meghatározásához kapcsolódó szabályok: 
 

15.1. Az óvoda esetén, ha az óvoda napi nyitvatartási ideje eléri, illetve meghaladja a 
nyolc órát, a gyermeket egy főként, ha nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat 
órát, a gyermekek létszámát kettővel elosztva kell figyelembe venni. 

 
15.2. A kollégium és iskola esetén - az alapfokú művészetoktatás kivételével – a 2.6. 

pont a) alpontjában leírtak szerint kell figyelembe venni. 
 

15.3. A pedagógiai szakszolgálati ellátás esetén a gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés és gondozásban részt vevőket a 2.6. pont b) alpontban leírtak szerint 
kell figyelembe venni. 

 
15.4. Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót a nappali 

oktatásban egy főként kell figyelembe venni. 
 

15.5. Az alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulót az átlagbéralapú 
támogatásnál számított tanulólétszámot öttel elosztva kell figyelembe venni. 

 
15.6. A nemzetiségi önkormányzat a működési támogatás szempontjából az általa 

fenntartott óvoda, kollégium és iskola – az alapfokú művészetoktatás 
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kivételével – esetén kizárólag a nemzetiségi nevelésben, oktatásban vagy 
kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelésben és iskolai oktatásban részt vevő 
gyermekeket, tanulókat veheti figyelembe. A nemzetiségi önkormányzat által 
fenntartott óvodában nem nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek után 
a fenntartót a 2. melléklet 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcím szerinti 
támogatás illeti meg. A nemzetiségi önkormányzat által fenntartott iskolában 
alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók után e támogatásra a 
fenntartó akkor jogosult, ha az általa fenntartott alapfokú művészeti iskolában 
a nemzetiségi nevelés-oktatás megfelel az alapfokú művészetoktatásról szóló 
jogszabály nemzetiségi nevelést-oktatást szabályozó előírásainak. 

 
15.7. Ha az iskola büntetés-végrehajtási intézményben vagy javítóintézetben 

működik, a tanulók után e támogatásra a fenntartó nem jogosult. 
 

15.8. A működési támogatás megállapításakor a nevelési-oktatási, illetve szakképző 
intézmény esetében a nevelési évi, tanévi október 1-jei gyermek-, 
tanulólétszámot (a költségvetési éven belül 8 és 4 havi létszám) egy tizedesre 
kerekítve kell kiszámítani. 

 
15.9. A nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház és annak belső egyházi jogi 

személye a működési támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a 
támogatás teljes összegét a köznevelési feladatot ellátó intézményei, illetve 
azok köznevelési feladatainak támogatására fordítani. 

 
16. 1.6. A bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye által az iskolában szervezett 

hit- és erkölcstanoktatáshoz, valamint hittanoktatáshoz kapcsolódó támogatás jogcím 
 
16.1. 1.6.1. Hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó tankönyvtámogatás 
 

16.1.1. A 44. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott 
tankönyvtámogatást a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye a 
hit- és erkölcstanoktatásban részt vevő tanulók után veheti igénybe, ha ahhoz 
olyan tankönyvet alkalmaz, amely a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel. 

 
16.1.2. A támogatást a köznevelésért felelős miniszter utalványozása alapján 2023. 

augusztus 25-éig folyósítja a kincstár. 
 
16.2. 1.6.2. Hit- és erkölcstanoktatáshoz, valamint hittanoktatáshoz kapcsolódó 

átlagbéralapú támogatás 
 

16.2.1. A 44. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott támogatás 
szempontjából elismert számított pedagóguslétszámot egy tizedesre kerekítve kell 
megállapítani a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami és 
a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő iskolában szervezett hit- és 
erkölcstanoktatásban részt vevő tanulók 6 fős csoportja után heti 24 teljesített 
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tanórával számolva. A tanulók számának meghatározása a tanévi október 1-jei 
tanulólétszámok (a költségvetési éven belül 8 és 4 havi létszám) alapján történik. 
16.2.2. A 44. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában meghatározott támogatás 
szempontjából elismert számított pedagóguslétszámot egy tizedesre kerekítve kell 
megállapítani a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az egyházi 
köznevelési és szakképző intézményben szervezett hittanoktatásban részt vevő 
tanulók 6 fős csoportja után 1-8. évfolyamon heti 24 teljesített tanórával, 9-12. 
évfolyamon heti 12 teljesített tanórával számolva. A tanulók számának 
meghatározása a tanévi október 1-jei tanulólétszámok (a költségvetési éven belül 8 és 
4 havi létszám) alapján történik. Nem igényelhető támogatás azon tanulók létszáma 
után, akikre tekintettel a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye a 11. 
melléklet I. pont 2. Fakultatív hittanoktatás támogatása megnevezésű céltámogatást 
igénybe veszi. 

 
16.3. A támogatások kizárólag az állami és a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában 

működő iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz, valamint az egyházi 
köznevelési és szakképző intézményben szervezett hittanoktatáshoz kapcsolódó 
feladatokra használhatók fel. 

 
17. 1.7. Intézményi gyermekétkeztetési támogatás jogcím 

 
A támogatásokat elsősorban a gyermekek, tanulók étkeztetési kiadásaira kell fordítani, a 

fennmaradó összeg a gyermekétkeztetés megszervezésével összefüggő és igazolható 
működési és felhalmozási kiadásokra számolható el. A kincstár az ellenőrzésekor az 
étkeztetésben részt vevők számára a Gyvt. szerint meghatározott térítési díjból 
származó elvárt bevételek éves összegével csökkentett kiadások vizsgálatával állapítja 
meg a támogatás felhasználásának jogszerűségét. 

 
18. 1.7.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcím 

 
A nevelési-oktatási intézmény fenntartóját kötött felhasználású támogatás illeti meg a 2. 

melléklet 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás jogcímen. 
 

19. 1.7.2. Kiegészítő gyermekétkeztetés támogatás az óvodai ellátásban részesülő gyermekek 
ingyenes étkeztetéséhez jogcím 
 
19.1. A fenntartót kiegészítő támogatás illeti meg az óvodai ellátásban részesülő, a Gyvt. 

21/B. § (1) bekezdés szerint a gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek 
után. 

 
19.2. A kiegészítő támogatás igénylésekor és elszámolásakor a 2. melléklet 48.3. pontjában 

foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a 2023. január 1-je és december 31-e között az 
ingyenesen étkezők naponként összesített létszámát el kell osztani 220 nappal. 

 
20. A bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye esetén alkalmazandó további 

elszámolási szabályok: 
 



5266 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 127. szám 

20.1. A bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye esetén a 44. § (1) bekezdés 
a)-b) pontja, c) pont cc) alpontja és d) pontja szerinti támogatás összesített 
egyenlegének rendezésére a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben 
kerül sor akként, hogy az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott 
nevelési-oktatási, szakképző intézményekben és pedagógiai szakszolgálati 
intézményekben kimutatott - a gyermek- és tanulóétkeztetést is figyelembe vevő - éves 
összesített működési és felújítási kiadást, valamint a fenntartók működtetéssel és 
intézményfenntartással kapcsolatos kiadásait csökkenteni kell 
a) az Áht. 6. § (3) bekezdés b)-d) pontja szerinti állami és települési önkormányzati, a 

kötelező köznevelési közszolgálati feladattal összefüggésben realizált 
bevételekkel és 

b) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi önkormányzat 
és a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye az állam, illetve a 
települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási, szakképző 
intézménnyel, pedagógiai szakszolgálati intézménnyel azonos feltételek mellett 
hozzájuthat.  

 
20.2. Az elszámolás során a 20.1. pontban meghatározott összesített kiadások között nem 

vehető figyelembe az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben 
meghatározott Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton 
teljesített kiadások összege. 

 
20.3. A 20.1. pontban meghatározott számítás eredményének – az állam, illetve a települési 

önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménybe, szakképző intézménybe 
vagy pedagógiai szakszolgálati intézménybe járó – egy gyermekre, tanulóra, 
képzésben részt vevő személyre jutó összegéből a támogatások tényleges gyermek-, 
tanulólétszám szerinti elszámolására a költségvetési évet követő év március 31-éig 
megvalósult elszámolást is figyelembe véve le kell vonni a kifizetett támogatások egy 
gyermekre, tanulóra, képzésben részt vevő személyre jutó együttes összegét. 
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9. melléklet a 2022. évi ... törvényhez 

Egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

közfeladatot ellátó intézmény fenntartóját megillető támogatások 

I. Előirányzatok és támogatások 

 
Jogcímszám Támogatási jogcím Előirányzat 

(millió 

forintban) 

Fajlagos összeg 

1 1. A nem állami szociális 
fenntartó részére központi 
költségvetésből biztosított 
támogatás 

227 024,4   

2 1.1. Szakmai dolgozók átlagbére 
alapján számított béralapú 
támogatás 

  5 439 900 
forint/év/foglalkoztatott 

3 1.2. Gyermekvédelmi 
szakellátási intézményekben 
pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatottak kiegészítő 
támogatása 

  2 978 560 
forint/év/foglalkoztatott 

4 1.3. Gyermekvédelmi 
szakellátási intézményben 
pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatottak 
minősítésével összefüggő 
kiegészítő támogatás 

    

5 1.3.1. Pedagógus I. fokozatból 
Pedagógus II. fokozatba 
lépés 

    

6 1.3.1.1. Alapfokú vagy középfokú 
végzettségű 

  467 690 forint/fő/év 

7 1.3.1.2. Mesterfokozatú végzettségű   562 950 forint/fő/év 
8 1.3.2. Mesterpedagógus vagy 

Kutatótanár fokozatba lépés 
    

9 1.3.2.1. Alapfokú vagy középfokú 
végzettségű 

  1 743 970 forint/fő/év 

10 1.3.2.2. Mesterfokozatú végzettségű   1 970 180 forint/fő/év 
11 2. Szociális ágazati összevont 

pótlék és egészségügyi 
kiegészítő pótlék 

24 186,7   

12 3. A bölcsődei ellátásban 
részesülő gyermekek 
ingyenes étkeztetése 

  28 400 forint/fő/év 

13 4. A szenvedélybetegek részére 
nyújtott alacsonyküszöbű 
ellátás, az utcai szociális 
munka, a krízisközpont, a 
félutas ház és a titkos 

    

9. melléklet a 2022. évi XXV. törvényhez
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menedékház fenntartóját 
megillető költségvetési 
támogatás 

14 4.1. Szenvedélybetegek részére 
nyújtott alacsonyküszöbű 
ellátás 

  10 453 000 
forint/év/szolgálat 

15 4.2. Utcai szociális munka   9 421 000 
forint/év/szolgálat 

16 4.3. Krízisközpont     
17 4.3.1. Krízisközpont   6 000 000 

forint/év/szolgálat 
18 4.3.2. Félutas ház   4 000 000 

forint/év/félutas ház 
19 4.4. Titkos menedékház   16 000 000 

forint/év/szolgálat 
20 5. Biztos Kezdet Gyerekházak 1 427,3   
21 5.1. Biztos Kezdet Gyerekház 

fenntartóját megillető 
költségvetési támogatás 

  9 228 840 
forint/év/Gyerekház 

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 

1. 1. A nem állami szociális fenntartó részére központi költségvetésből biztosított 

támogatás jogcím alá tartozó jogcímekre vonatkozó közös szabályok 

1.1. Az e melléklet szerinti támogatások 2024. január 31-ig használhatók fel. 

1.2. Autizmus: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fogyatékosság, valamint a 
magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. melléklet II. Rész Pervazív fejlődési zavarok (BNO 
F84.0-F84.9) szerinti fogyatékosság. 

1.3. A nem állami szociális fenntartó a Kormány rendeletében meghatározott 
adatszolgáltatási rend szerint szolgáltat adatot. 

1.4. Gondozási napként egy ellátott egy napi intézményi ellátását kell figyelembe venni, 
amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak végleges elhagyásával 
fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen – egészségügyi vagy egyéb 
okból – távollévőket is figyelembe kell venni. A Szoctv. szerinti intézményi jogviszony 
egyévi folyamatos távollét esetén megszűnik. 

1.5. Az intézményben a Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ellátottak száma 
egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott 
férőhelyszám 105%-át, éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%-át. A Gyvt. 100. § (5) 
bekezdése alapján az otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás nevelőszülő, illetve 
gyermekotthon, utógondozó otthon által történő biztosítása esetén az ellátottak száma éves 
átlagban nem haladhatja meg a fenntartó által működtetett – a szolgáltatói nyilvántartásban 
meghatározott – nevelőszülői, illetve gyermekotthoni összférőhelyszám 100%-át. 
Amennyiben a befogadott férőhelyek száma alacsonyabb a szolgáltatói nyilvántartásban 
szereplő férőhelyszámnál, e pont rendelkezéseit ahhoz viszonyítottan kell vizsgálni. 
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1.6. A támogatás igénybevételének feltétele az ellátottak adatainak – a Szoctv. 20/C. § (1)-
(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3a) bekezdése szerinti – nyilvántartásba vétele, 
valamint a jogszabály szerinti időszakos jelentési kötelezettség teljesítése. A támogatás 
igénybevételére a nem állami szociális fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a 
nyilvántartásba vettek ellátását az időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte. 

1.7. A támogatást az a nem állami szociális fenntartó veheti igénybe, amely az adott 
szolgáltatás tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba be van jegyezve, és a Szoctv. 58/A. 
§-a, illetve a Gyvt. 145. §-a alapján az adott szociális, gyermekjóléti szolgáltatóra, 
intézményre, hálózatra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra, feladatmutatóra befogadást 
nyert, vagy a támogatásra befogadás nélkül is jogosult. 

1.8. A 12-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények 
(szenvedélybetegek otthona, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs lakóotthona) esetében 
a támogatás az OEP-finanszírozással együtt is igénybe vehető. 

1.9. A gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére a következő 
sajátos szabályok vonatkoznak: 

1.9.1. Ha a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő, és a Gyvt. 45. § (6) bekezdése 
alapján az utógondozói ellátásban részesülő szülő kérelmére átmeneti gondozásban 
részesülő gyermek bölcsődei ellátásban vagy gyermek, fiatal felnőtt köznevelési 
szolgáltatásban részesül, a bölcsődei ellátást vagy a köznevelési szolgáltatást biztosító 
intézmény országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy vagy nem állami 
felsőoktatási intézmény fenntartója a feladathoz kapcsolódóan a 44. § (1) bekezdés a)-
b) és d) pontja szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 44. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti támogatásra jogosult. 

1.9.2. Ha a bentlakásos intézmény köznevelési feladatot is ellát, a fenntartó az 
intézményen belül oktatott tanulók létszáma alapján az ellátott feladathoz 
kapcsolódóan az országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy vagy nem 
állami felsőoktatási intézmény fenntartója a 44. § (1) bekezdés a)-b) és d) pontja 
szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
támogatásra jogosult. 

1.10. Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is ugyanabban – az e melléklet 
szerint támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének 
hatálya alá nem tartozó (e melléklet alkalmazása során a továbbiakban: adatszolgáltatási 
kötelezettséggel járó és támogatott) – szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi 
szolgáltatásban részesül, a támogatás szempontjából az adott napon ellátottként csak annál 
az engedélyesnél vehető figyelembe, amelyik az ellátottról előbb teljesítette az 1.6. pont 
szerinti időszakos jelentést. 

1.11. Ugyanarra a napra ugyanazon ellátott a támogatás szempontjából nem vehető 
figyelembe több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított 
ellátás és gyermekvédelmi szakellátás esetén. 

1.12. A 2. melléklet I. rész 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím, 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen jogcím, 1.3.2.6.1. 
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.6.3. 
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Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali 
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.1. Demens személyek nappali 
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban 
részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.9.1. 
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.9.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek 
- önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - 
önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali 
intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.11.1. 
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.11.3. 
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – a szociálpolitikáért felelős miniszter által 
kijelölt intézmény jogcím, 1.3.2.12.1 Családi bölcsőde - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.12.3 Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni 
gyermekfelügyelet jogcím, 1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.13.9. Kizárólag lakhatási szolgáltatás jogcím, 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás 
jogcím, 1.3.2.15. Közösségi ellátások jogcím, 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás jogcím, 
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás jogcím, valamint a bölcsődei, mini 
bölcsődei ellátás tekintetében az 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a 
pedagógusok szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó 
többletkiadásokhoz jogcím szerinti támogatást a nem állami szociális fenntartók az általuk 
fenntartott intézményben foglalkoztatott munkatársak béréhez, valamint az ehhez 
kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához, és az intézmény működésével összefüggő 
egyéb kiadásaikhoz használhatják fel. Ezen támogatások – a 2. melléklet II. rész 1.1. 
pontjától eltérően – 2024. január 31-ig használhatóak fel. 

1.13. Idősek otthonában demens személyek ellátása esetében a támogatás igénybevételéhez 
a 2019. január 1-je előtt kiállított demenciakórkép súlyos, vagy középsúlyos fokozatát 
igazoló szakvélemények is elfogadhatók. 

2. 1.1. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatás jogcím 

2.1. A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket 
meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú feladathoz kötött támogatást 
biztosít a bentlakást nyújtó szociális – kivéve hajléktalanok átmeneti intézményei – és 
gyermekvédelmi szakellátási intézmény nem állami fenntartói részére. 

2.2. Az átlagbéralapú támogatás a fenntartók által fenntartott intézményben foglalkoztatott 
munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához jár, és 
az intézmény működésével összefüggésben használható fel. 

2.3. A nem állami szociális fenntartó jogszabályban meghatározottak szerinti igénylés 
keretében adatot szolgáltat az általa fenntartott intézmények ellátotti létszámáról, amely nem 
lehet több éves szinten a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám – amennyiben a 
befogadott férőhelyszám alacsonyabb, akkor a befogadott létszám – 100%-ánál. Az 
ellátottak számának meghatározása során a tervezéskor az intézményben ellátottak éves 
becsült gondozási napjainak számát 365-tel kell osztani, az elszámolásnál az ellátottak 
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gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok számát 
365-tel kell osztani. 

2.4. A számított szakmai munkatárs létszám meghatározása 

Gsz = L1/4 
ahol: 
Gsz = 2023. évre számított szakmai munkatársak létszáma két tizedesre kerekítve, 
L1= adott évre a 2.3. pont szerinti összes ellátotti létszám négy tizedesre kerekítve. 

2.5. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatás éves összegének (T) meghatározása 

T = Gsz*Ksz1*Ábsz 
ahol: 
Ábsz = 1.1. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatás jogcím 
szerinti fajlagos összeg 
Ksz1 = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós 
szorzószám, szolgáltatásonként. 

 A B C D E 

 Főtípus Típus Altípus 
Szorzó-

szám 
(Ksz1) 

Kiegészítő rendelkezések 

1 S
zociális [ S

zoctv. 57. § (2) bekezdés, a hajléktalanok átm
eneti intézm

ényei 
kivételével] 

ápolást, gondozást igénylő ellátás 

idősek otthona 
(átlagos ellátás) 

1,00 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek idősek otthonát a Szoctv.-ben 
szabályozott módon tartanak fenn. 

2 
idősek otthona 

(demens ellátás) 
1,19 

A támogatást igénybe vehetik azok a fenntartók, 
amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon 
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos 
demenciakórkép súlyos vagy középsúlyos 
fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező 
demens betegek ellátását biztosítják. Az e pont 
szerinti támogatás vehető igénybe az idősek 
Szoctv. 57. § (2) bekezdése szerinti tartós 
bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú 
férőhelyen ellátott, pszichiáter, neurológus, 
geriáter szakorvos demenciakórkép súlyos, vagy 
középsúlyos fokozatát igazoló szakvéleményével 
rendelkező demens betegek után is. 

3 
idősek otthona 
(emelt szintű 

ellátás) 
0,19 

A támogatás az idősek otthonaiban a 2007. 
december 31-én hatályos Szoctv. 117/B. §-a 
alapján emelt színvonalú körülményeket és 
szolgáltatásokat biztosító, 2007. december 31-én a 
működési engedélyben meghatározott férőhelyen 
gondozott – a 2. altípus szerint súlyos, vagy 
középsúlyos demens betegnek nem minősülő – 
ellátottak után illeti meg a fenntartót. 

4 
pszichiátriai 

betegek otthona 
1,11 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek a pszichiátriai betegek otthonát, 
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják 
fenn. 

5 
szenvedélybetegek 

otthona 
1,05 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek a szenvedélybetegek otthonát, 
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intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják 
fenn. 

6 
fogyatékos 

személyek otthona 
1,30 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, 
értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) 
ápoló-gondozó otthonát intézményenként legalább 
10 férőhellyel tartják fenn. Az autista diagnózisú 
ellátottak után, valamint a 31 fő engedélyezett 
férőhelyszám alatti engedélyesek után a fenntartó a 
támogatás 131%-ára jogosult. 

7 
hajléktalanok 

otthona 
1,05 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon 
hajléktalanok otthonát tartanak fenn. 

8 

rehabilitációs intézm
ény 

pszichiátriai 
betegek 

rehabilitációs 
intézménye 

1,14 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek pszichiátriai betegek rehabilitációs 
intézményét, intézményenként legalább 10 
férőhellyel tartják fenn. 

9 
szenvedélybeteg
ek rehabilitációs 

intézménye 
1,14 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek szenvedélybetegek rehabilitációs 
intézményét, intézményenként legalább 10 
férőhellyel tartják fenn.  
A 12-16 év közötti ellátottak után a fenntartó a 
támogatás 365%-ára jogosult azzal, hogy e 
magasabb összegű támogatás utoljára azon év 
december 31-éig vehető igénybe, amelyben az 
ellátott a 16. életévét betölti. 

10 

fogyatékos 
személyek 

rehabilitációs 
intézménye 

1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek fogyatékos személyek rehabilitációs 
intézményét, intézményenként legalább 10 
férőhellyel tartják fenn. 
Az autista diagnózisú ellátottak után a fenntartó a 
támogatás 139%-ára jogosult. 

11 

hajléktalan 
személyek 

rehabilitációs 
intézménye 

0,80 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon 
hajléktalan személyek rehabilitációs intézményét 
tartanak fenn. 

12 

lakóotthonok 

fogyatékos 
személyek 

rehabilitációs célú 
lakóotthona 

0,84 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, 
amelyek a Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő 
fogyatékosok rehabilitációs célú lakóotthonát 
üzemeltetnek. 

13 

fogyatékos 
személyek ápoló-

gondozó célú 
lakóotthona 

1,70 
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, 
amelyek a Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő ápoló-
gondozó célú lakóotthont üzemeltetnek. 

14 

pszichiátriai 
betegek 

rehabilitációs célú 
lakóotthona 

0,76 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, 
amelyek a Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő 
pszichiátriai betegek rehabilitációs célú 
lakóotthonát üzemeltetnek. 
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15 
szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú 

lakóotthona 
0,76 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, 
amelyek a Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő 
szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthonát 
üzemeltetnek. 

16 

átm
eneti elhelyezést nyújtó intézm

ények 

időskorúak 
gondozóháza 

0,93 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon 
időskorúak gondozóházát tartanak fenn. 

17 
fogyatékos 
személyek 

gondozóháza 
0,96 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon 
fogyatékos személyek gondozóházát tartanak fenn. 
Az autista diagnózisú ellátottak után a fenntartó a 
támogatás 177%-ára jogosult. 

18 
pszichiátriai 

betegek átmeneti 
otthona 

0,99 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon 
pszichiátriai betegek átmeneti otthonát tartanak 
fenn. 

19 
szenvedélybetegek 
átmeneti otthona 

0,99 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon 
szenvedélybetegek átmeneti otthonát tartanak fenn. 

20 

tám
ogatott lakhatás 

támogatott lakhatás 
fogyatékos 

személyek részére 
1,19 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek a Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján 
tartanak fenn támogatott lakhatást fogyatékos 
személyek részére. A támogatás azonos időszakban 
ugyanazon ellátott után a 2. melléklet I. rész 
1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím, 1.3.2.4.2. 
Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki 
szolgáltatás összesen jogcím, 1.3.2.6.1. Időskorúak 
nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban 
részesülő időskorúak nappali intézményben 
ellátottak - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.1. 
Demens személyek nappali intézményi ellátása - 
önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens 
nappali intézményben ellátottak - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.9.1. Pszichiátriai 
betegek nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási 
támogatásban részesülő, nappali intézményben 
ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali 
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban 
részesülő, nappali intézményben ellátott 
szenvedélybetegek - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi 
ellátása - önálló feladatellátás jogcím és a 
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi 
ellátása – a szociálpolitikáért felelős miniszter által 
kijelölt intézmény jogcím szerinti támogatással 
együtt nem vehető igénybe. 

21 
támogatott lakhatás 

fogyatékos 
személyek részére 

1,43 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek a Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján 
tartanak fenn támogatott lakhatást fogyatékos 
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(magas gondozási 
szükséglet) 

személyek részére, és az általuk gondozott személy 
a Szociális Ágazati Portálon közzétett Komplex 
támogatási szükségletmérő eszköz Összegző 
adatlap II. pont I. Személyi higiéné, II. Személyi 
függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül egy 
kategóriában teljes támogatást igényel. A 
támogatás azonos időszakban ugyanazon ellátott 
után a 2. melléklet I. rész 1.3.2.4.1. Szociális 
segítés jogcím, 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - 
önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.5. Falugondnoki 
vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen jogcím, 
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - 
önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.6.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő 
időskorúak nappali intézményben ellátottak - 
önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.1. Demens 
személyek nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási 
támogatásban részesülő demens nappali 
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali 
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, 
nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek 
- önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.10.1. 
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - 
önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.10.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali 
intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.11.1. Hajléktalanok 
nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 
jogcím és a 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali 
intézményi ellátása – a szociálpolitikáért felelős 
miniszter által kijelölt intézmény jogcím szerinti 
támogatással együtt nem vehető igénybe. 

22 

támogatott lakhatás 
fogyatékos 

személyek részére 
(fokozott gondozási 

szükséglet) 

1,50 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek a Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján 
tartanak fenn támogatott lakhatást fogyatékos 
személyek részére, és az általuk gondozott személy 
a Szociális Ágazati Portálon közzétett Komplex 
támogatási szükségletmérő eszköz Összegző 
adatlap II. pont I. Személyi higiéné, II. Személyi 
függetlenség, III. Mobilitás kategóriák közül 
legalább kettő kategóriában teljes támogatást 
igényel. A támogatás azonos időszakban 
ugyanazon ellátott után a 2. melléklet I. rész 
1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím, 1.3.2.4.2. 
Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki 
szolgáltatás összesen jogcím, 1.3.2.6.1. Időskorúak 
nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban 
részesülő időskorúak nappali intézményben 
ellátottak - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.1. 
Demens személyek nappali intézményi ellátása - 
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önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens 
nappali intézményben ellátottak - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.9.1. Pszichiátriai 
betegek nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási 
támogatásban részesülő, nappali intézményben 
ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali 
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban 
részesülő, nappali intézményben ellátott 
szenvedélybetegek - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi 
ellátása - önálló feladatellátás jogcím és a 
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi 
ellátása – a szociálpolitikáért felelős miniszter által 
kijelölt intézmény jogcím szerinti támogatással 
együtt nem vehető igénybe. 

23 

támogatott lakhatás 
fogyatékos 

személyek részére 
(autista személy) 

1,70 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek a Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján 
tartanak fenn támogatott lakhatást fogyatékos 
személyek részére, és autista diagnózisú személyt 
látnak el. A támogatás azonos időszakban 
ugyanazon ellátott után a 2. melléklet I. rész 
1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím, 1.3.2.4.2. 
Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki 
szolgáltatás összesen jogcím, 1.3.2.6.1. Időskorúak 
nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban 
részesülő időskorúak nappali intézményben 
ellátottak - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.1. 
Demens személyek nappali intézményi ellátása - 
önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens 
nappali intézményben ellátottak - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.9.1. Pszichiátriai 
betegek nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.9.3. Foglalkoztatási 
támogatásban részesülő, nappali intézményben 
ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali 
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban 
részesülő, nappali intézményben ellátott 
szenvedélybetegek - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi 
ellátása - önálló feladatellátás jogcím és a 
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi 
ellátása – a szociálpolitikáért felelős miniszter által 
kijelölt intézmény jogcím szerinti támogatással 
együtt nem vehető igénybe. 
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24 
támogatott lakhatás 

pszichiátriai 
betegek részére 

0,77 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek a Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján 
tartanak fenn támogatott lakhatást pszichiátriai 
betegek részére. A támogatás azonos időszakban 
ugyanazon ellátott után a 2. melléklet I. rész 
1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím, 1.3.2.4.2. 
Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki 
szolgáltatás összesen jogcím, 1.3.2.6.1. Időskorúak 
nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban 
részesülő időskorúak nappali intézményben 
ellátottak - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.7.1. 
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 
- önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.7.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos 
nappali intézményben ellátottak - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.1. Demens 
személyek nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási 
támogatásban részesülő demens nappali 
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali 
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban 
részesülő, nappali intézményben ellátott 
szenvedélybetegek - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi 
ellátása - önálló feladatellátás jogcím és a 
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi 
ellátása – a szociálpolitikáért felelős miniszter által 
kijelölt intézmény jogcím szerinti támogatással 
együtt nem vehető igénybe. 

25 
támogatott lakhatás 
szenvedélybetegek 

részére 
0,74 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek a Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján 
tartanak fenn támogatott lakhatást 
szenvedélybetegek részére. A támogatás azonos 
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet I. 
rész 1.3.2.4.1. Szociális segítés jogcím, 1.3.2.4.2. 
Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki 
szolgáltatás összesen jogcím, 1.3.2.6.1. Időskorúak 
nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 
jogcím, 1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban 
részesülő időskorúak nappali intézményben 
ellátottak - önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.7.1. 
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 
- önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.7.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos 
nappali intézményben ellátottak - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.1. Demens 
személyek nappali intézményi ellátása - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.8.3. Foglalkoztatási 
támogatásban részesülő demens nappali 
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás 
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jogcím, 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali 
intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcím, 
1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, 
nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek 
- önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.10.1. 
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - 
önálló feladatellátás jogcím, 1.3.2.10.3. 
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali 
intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló 
feladatellátás jogcím, 1.3.2.11.1. Hajléktalanok 
nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 
jogcím és a 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali 
intézményi ellátása – a szociálpolitikáért felelős 
miniszter által kijelölt intézmény jogcím szerinti 
támogatással együtt nem vehető igénybe. 

26 

G
yerm

ekvédelem
 [G

yvt. 15. § (3) bekezdés a) és b) pontja] 

otthont nyújtó ellátás 

nevelőszülőnél 
biztosított otthont 

nyújtó ellátás 
0,91 

A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó 
veheti igénybe, azok után a – gyámhatósági 
határozattal nevelésbe vett, illetve ideiglenes 
hatállyal elhelyezett – 3-17 éves gyermekek után, 
akik nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre és nem 
minősítették őket különleges, speciális vagy kettős 
ellátási szükségletűnek. 

27 

nevelőszülőnél 
biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges ellátás 

1,08 

A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó 
veheti igénybe 

a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a Gyvt. 
53. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti 
0-3 éves életkorú különleges szükségletű 
gyermekek, 
b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem 
magyar állampolgárságú, a gyermekvédelmi 
szakértői bizottság szakmai véleménye és a 
gyámhivatal határozata alapján különleges 
szükségletű gyermekek, 
c) a gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai 
véleménye és a gyámhivatal határozata alapján 
a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja 
szerinti különleges szükségletű gyermekek 

után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek 
elhelyezésre. 
A nevelőszülőnél biztosított különleges ellátás 
támogatására való jogosultság megalapozásához a 
kora miatt különleges ellátást igénylő gyermek 
esetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakmai véleménye nem szükséges. 
Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartás a 
nevelőszülői hálózat vonatkozásában nem 
tartalmazza, hogy az alkalmas a különleges ellátás 
integrált biztosítására, a nevelőszülői hálózatban 
ellátott különleges ellátási szükségletű gyermek 
után a 26. altípus szerinti támogatás vehető 
igénybe. 

28 
nevelőszülőnél 

biztosított 
1,12 

A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó 
veheti igénybe  
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gyermekvédelmi 
speciális ellátás 

a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem 
magyar állampolgárságú, a gyermekvédelmi 
szakértői bizottság szakmai véleménye és a 
gyámhivatal határozata alapján speciális 
szükségletű gyermekek, 
b) a gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, 
a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai 
véleménye és a gyámhivatal határozata alapján 
a Gyvt. 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
speciális szükségletű gyermekek 

után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek 
elhelyezésre. 
Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartás a 
nevelőszülői hálózat vonatkozásában nem 
tartalmazza, hogy az alkalmas a speciális ellátás 
integrált biztosítására, a nevelőszülői hálózatban 
ellátott speciális ellátási szükségletű gyermek után 
a 26. altípus szerinti támogatás vehető igénybe. 

29 

nevelőszülőnél 
együttesen 
biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges és 

speciális ellátás 

1,12 

A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó 
veheti igénybe 

a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem 
magyar állampolgárságú, a gyermekvédelmi 
szakértői bizottság szakmai véleménye és a 
gyámhivatal határozata alapján kettős 
szükségletű gyermekek, 
b) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai 
véleménye és a gyámhivatal határozata alapján 
a Gyvt. 53. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
kettős szükségletű gyermekek 

után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek 
elhelyezésre. 
Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartás a 
nevelőszülői hálózat vonatkozásában nem 
tartalmazza, hogy az alkalmas a különleges és 
speciális ellátás együttes biztosítására, a 
nevelőszülői hálózatban ellátott kettős szükségletű 
gyermek után a 26. altípus szerinti támogatás 
vehető igénybe. 

30 
gyermekotthonban 
biztosított otthont 

nyújtó ellátás 
1,44 

A támogatást a gyermekvédelmi szakellátást 
nyújtó fenntartó veheti igénybe, azokra a – 
gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, illetve 
ideiglenes hatállyal elhelyezett – 3-17 éves 
gyermekekre, akik az általa fenntartott 
gyermekotthonban, lakásotthonban kerültek 
elhelyezésre és nem minősítették őket különleges, 
speciális vagy kettős szükségletűnek. 

31 
lakásotthonban 

biztosított otthont 
nyújtó ellátás 

1,44 

32 

különleges 
gyermekotthonban, 
gyermekotthonban 

biztosított 
gyermekvédelmi 
különleges ellátás 

2,12 

A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. 
hatálya alá tartozó intézményében ellátott: 

a) ideiglenes hatállyal elhelyezett a Gyvt. 53. § 
(2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti 0-3 
éves életkorú különleges szükségletű 
gyermekek, 
b) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői 33 

különleges 
lakásotthonban, 

2,12 
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lakásotthonban 
biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges ellátás 

bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján különleges szükségletű 
gyermekek, 
c) nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői 
bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) 
pont aa) alpontja szerinti különleges 
szükségletű gyermekek 

után veheti igénybe. 
A támogatás igénybevételének megalapozásához a 
kora miatt különleges ellátást igénylő gyermek 
esetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakmai véleménye nem szükséges. 
Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartás a 
gyermekotthon, lakásotthon vonatkozásában nem 
tartalmazza, hogy az alkalmas a különleges ellátás 
biztosítására, a gyermekotthonban, lakásotthonban 
ellátott különleges ellátási szükségletű gyermek 
után a 30-31. altípus szerinti támogatás vehető 
igénybe. 

34 

szociális törvény 
hatálya alá tartozó 

intézményben 
biztosított 
különleges 

gyermekvédelmi 
ellátás 

2,12 

35 

speciális 
gyermekotthonban, 

speciális 
lakásotthonban, 
gyermekotthon 

speciális 
csoportjában 

biztosított 
gyermekvédelmi 
speciális ellátás 

2,48 

A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. 
hatálya alá tartozó intézményében ellátott: 

a) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői 
bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján speciális szükségletű 
gyermekek, 
b) nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői 
bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés b) 
pontja szerinti speciális szükségletű gyermekek 

után veheti igénybe. 
Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartás a 
gyermekotthon, lakásotthon vonatkozásában nem 
tartalmazza, hogy az alkalmas a speciális ellátás 
biztosítására, a gyermekotthonban, lakásotthonban 
ellátott speciális ellátási szükségletű gyermek után 
a 30-31. altípus szerinti támogatás vehető igénybe. 

36 

gyermekotthonban, 
lakásotthonban 

biztosított 
gyermekvédelmi 
speciális ellátás 

2,16 

37 

szociális törvény 
hatálya alá tartozó 

intézményben 
biztosított 

gyermekvédelmi 
speciális ellátás 

2,16 

38 

gyermekotthonban 
együttesen 
biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges és 

speciális ellátás 

2,16 

A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. 
hatálya alá tartozó intézményében ellátott: 

a) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői 
bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján kettős szükségletű 
gyermekek, 
b) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai 
véleménye és a gyámhivatal határozata alapján 
a Gyvt. 53. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
kettős szükségletű gyermekek 

után veheti igénybe. 

39 

lakásotthonban 
együttesen 
biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges és 

speciális ellátás 

2,16 

40 
különleges 

gyermekotthonban 
2,16 
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együttesen 
biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges és 

speciális ellátás 

Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartás a 
gyermekotthon, lakásotthon vonatkozásában nem 
tartalmazza, hogy az alkalmas a különleges és 
speciális ellátás együttes biztosítására, a 
gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott kettős 
szükségletű gyermek után a 30-31. altípus szerinti 
támogatás vehető igénybe. 

41 

különleges 
lakásotthonban 

együttesen 
biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges és 

speciális ellátás 

2,16 

42 

speciális 
gyermekotthonban, 

speciális 
lakásotthonban, 
gyermekotthon 

speciális 
csoportjában 
együttesen 
biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges és 

speciális ellátás 

2,48 

43 

gyermekotthonban, 
lakásotthonban 

együttesen 
biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges és 

speciális ellátás 

2,16 

44 

szociális törvény 
hatálya alá tartózó 

intézményben 
együttesen 
biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges és 

speciális ellátás 

2,16 

45 

utógondozói ellátás 

Gyvt. 93. § (1) 
bekezdés a)-c) 
pontja alapján 
nevelőszülőnél 

biztosított 
utógondozói ellátás 

0,90 

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – 
gyámhivatal határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) 
bekezdés a)-c) pontjában meghatározott ok miatt, a 
Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban 
részesített 18-25 éves korú fiatal felnőtt után, ha a 
fiatal felnőttet a gyámhivatal nevelőszülőnél 
helyezte el. 

46 

Gyvt. 93. § (1) 
bekezdés b) vagy c) 

pontja alapján 
utógondozó 
otthonban, 
utógondozó 

lakásotthonban 
biztosított 

utógondozói ellátás 

1,28 

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – 
gyámhivatal határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) 
bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott ok 
miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói 
ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal felnőtt 
után. 
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47 

Gyvt. 93. § (1) 
bekezdés b) vagy c) 

pontja alapján 
gyermekotthonban, 

lakásotthonban 
biztosított 

utógondozói ellátás 

1,28 

48 

Gyvt. 93. § (1) 
bekezdés b) vagy c) 

pontja alapján 
különleges és 

speciális 
gyermekotthonban, 

különleges és 
speciális 

lakásotthonban 
biztosított 

utógondozói ellátás 

1,28 

49 

Gyvt. 93. § (1) 
bekezdés b) vagy c) 

pontja alapján 
külső férőhelyen 

biztosított 
utógondozói ellátás 

1,31 

50 

Gyvt. 93. § (1) 
bekezdés a) pontja 
alapján biztosított 

utógondozói ellátás 
gyermekotthonban/ 

lakásotthonban, 
különleges 

gyermekotthonban/ 
lakásotthonban, 

speciális 
gyermekotthonban/ 

lakásotthonban, 
utógondozó 

otthonban, külső 
férőhelyen 

1,13 

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – 
gyámhivatal határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott ok miatt, a 
Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban 
részesülő 18-22 éves korú, fiatal felnőtt után. 

51 

G
yerm

ekvédelem
 [G

yvt. 15. § (2) 
bekezdés c) pontja] 

gyerm
ekek átm

eneti gondozása 

Gyvt. 45. § (6) 
bekezdése alapján 

az utógondozói 
ellátásban részesülő 

szülő kérelemére 
átmeneti 

gondozásban 
részesülő 

gyermekek 

1,44 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek az átmeneti gondozást a Gyvt. 45. § (6) 
bekezdése alapján az utógondozói ellátásban 
részesülő szülő kérelemére gyermeke számára 
biztosítják. 

52 
helyettes szülőnél 

biztosított átmeneti 
ellátás 

0,80 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon átmeneti 
gondozás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt 
létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a 
helyettes szülői tevékenység folytatására a 
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés 
alapján jogosultak, illetve a jogszabályban 
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meghatározottak szerinti önálló helyettes szülői 
ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. 
A támogatás ebben az esetben a helyettes szülői 
ellátással kapcsolatos költségekre fordítható. 

53 

gyermekek 
átmeneti 

otthonában 
biztosított átmeneti 

ellátás 

0,94 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon 
gyermekek átmeneti gondozását biztosító 
intézményt tartanak fenn. 

54 

családok átmeneti 
otthonában 

biztosított átmeneti 
ellátás 

0,83 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon családok 
átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak 
fenn. 

55 

családok átmeneti 
otthonában külső 

férőhelyén 
biztosított átmeneti 

ellátás 

0,70 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, 
amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon családok 
átmeneti otthona külső férőhelyén biztosítanak 
ellátást. 

2.6. A nevelőszülői alapdíj támogatása 

T = Nsz*Nszad 
ahol: 
Nsz = nevelőszülők becsült létszáma két tizedesre kerekítve, amely nem lehet több a 
szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszámnál, 
Nszad = a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői foglalkoztatási 
jogviszonnyal kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad 
részének szociális hozzájárulási adóval számított összege * 365 nap 

2.7. Elszámoláskor az Nszad megegyezik a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a 
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatban megállapított kötelező minimális 
alapdíj harmincad részének szociális hozzájárulási adóval számított összege szorozva a 
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok számával. 

2.8. Az összes nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok száma nem 
haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám és a működési napok 
számának szorzatát. 

3. 1.2. Gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottak kiegészítő támogatása jogcím 

3.1. A központi költségvetés elismert átlagbéralapú feladathoz kötött kiegészítő támogatást 
biztosít a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után a gyermekvédelmi szakellátási 
intézmény nem állami fenntartói részére. 

3.2. A kiegészítő támogatás a fenntartók által fenntartott intézményben pedagógus-
munkakörben foglalkoztatott munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adójához jár, és az intézmény működésével összefüggésben használható fel. 

3.3. A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatottak elismert létszámának meghatározása 
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Gypl ≤ L2/4*Ksz2 
ahol: 
Gypl = adott évre a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma, amely 
tervezéskor az intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak éves becsült 
száma, az elszámolásnál a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak összesített éves 
száma osztva 365-tel, a 2. pontban elismert, Ksz1 szorzószámmal korrigált szakmai 
munkatárs létszámon belül elismert pedagóguslétszám, 
L2 = szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám, 
Ksz2 = az alábbi szolgáltatások biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám, 
intézménytípusonként: 
- nevelőszülői hálózat: 0,09 
- gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás: 0,58 
- különleges gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás: 0,75 
- speciális gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás: 1,42 
- utógondozó otthon: 0,68 

3.4. A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatottak átlagbére kiegészítő támogatásának (T) számítása 

T = Gypl * Gyszp 
ahol 
Gyszp = 1.2. Gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatottak kiegészítő támogatása jogcím szerinti fajlagos összeg 

4. 1.3. Gyermekvédelmi szakellátási intézményben pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottak minősítésével összefüggő kiegészítő támogatás jogcím 

4.1. A központi költségvetés a minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert 
minősítés alapján az Nkt. 64. § (4) bekezdés c)–e) pontjai szerinti fokozatba besorolt, 2023. 
január 1-jén pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkatársaknak az elnyert 
minősítéssel járó bérnövekményéhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási 
adójához támogatást nyújt. 

4.2. A teljes összeg illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2021. 
december 31-éig szerezték meg. 

4.3. Az összeg 11 havi időarányos része illeti meg 2023. február hónaptól a fenntartót azon 
pedagógusok után, akik a minősítést 2022. évben szerezték meg. 

4.4. A pedagógus-munkakörűek nyilvántartott létszáma alatt a gyermekvédelmi szakellátási 
intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak személyes adatait tartalmazó 
köznevelés információs rendszere (KIR) személyi nyilvántartása alapján számított éves 
átlaglétszámot kell érteni. A támogatással kapcsolatos igénylésre, pótigénylésre, 
lemondásra, folyósításra, elszámolásra, ellenőrzésre és visszafizetésre az egyházi és nem 
állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1-26. §-át kell 
alkalmazni. 

4.5. A támogatást az e melléklet 3. pont szerinti támogatásra is jogosult fenntartó veheti 
igénybe. 
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5. 2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím 

5.1. A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. szerinti, 2023. január-december 
havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, az 
egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok közterheihez, ha a fenntartó 

5.1.1. a 45. § (1) bekezdés a)-c) pontja és a 45. § (6) bekezdés szerint támogatásban 
részesül, vagy 

5.1.2. a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről 
szóló kormányrendelet alapján támogatásban részesül és érvényes támogatási 
szerződéssel rendelkezik arra az időszakra, amelyre támogatást igényel, vagy 

5.1.3. család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására valamely települési 
önkormányzattal 2023. évre érvényes – a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a 
szerinti – ellátási szerződéssel rendelkezik, az érvényességének időtartama alatt. 

5.2. A 2. melléklet II. rész 21.1.8. pontja szerinti, települési önkormányzattól történő feladat-
, illetve intézményátvétel esetén a fenntartó a tényleges átadás-átvétel időpontjától jogosult 
a támogatásra, amennyiben az egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel. 

5.3. A támogatás éves összegének meghatározása 

T = Plsz*Kjtvhr. szerinti pótlék összege*12*(1+ a szociális hozzájárulási adó 
mértéke), de legfeljebb a kifizetett szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi 
kiegészítő pótlék, valamint azok szociális hozzájárulási adója, 
ahol 
Plsz = a szociális ágazati összevont pótlékra, egészségügyi kiegészítő pótlékra jogosult 
foglalkoztatottak száma, amely a támogatás igénylésekor a szociális ágazati összevont 
pótlékra, egészségügyi kiegészítő pótlékra jogosult foglalkoztatottak éves becsült 
átlaglétszáma közalkalmazotti jogviszonyban, illetve azzal egy tekintet alá eső - a 
Szoctv. 94/L. §-ában és a Gyvt. 145. §-ában szabályozott - jogviszonyban töltött idő 
és fizetési osztály figyelembevételével; a támogatás elszámolásakor a 
foglalkoztatottak éves tényleges átlaglétszáma közalkalmazotti jogviszonyban, illetve 
azzal egy tekintet alá eső - a Szoctv. 94/L. §-ában és a Gyvt. 145. §-ában szabályozott 
- jogviszonyban töltött idő és fizetési osztály figyelembevételével, 
Kjtvhr. szerinti pótlék összege= a Kjtvhr. szerinti összeg, azzal, hogy év közbeni 
változása esetén az új összeget annak hatálybalépése szerint az új összeggel kell 
korrigálni 

5.4. A szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék igénylésére, 
pótigénylésére, lemondására, folyósítására, elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére 
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) 
Korm. rendelet 1-26. §-át kell alkalmazni. 

5.5. A nem állami szociális fenntartó a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. szerinti 
szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege tényleges 
bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. 
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5.6. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak, egészségügyi 
kiegészítő pótléknak a Kjtvhr.-ben meghatározott összegén felül nyújtott összege és azok 
közterhei kifizetéséhez. 

5.7. A támogatás kizárólag a 2023. évvel összefüggésben felmerült, a szociális ágazati 
összevont pótlékra, egészségügyi kiegészítő pótlékra kifizetett, továbbá azoknak 
ténylegesen megfizetett közterheire használható fel. A támogatás terhére más jogcímen 
kifizetés nem teljesíthető. 

5.8. A támogatásra a fenntartó a szociális ágazatot irányító miniszter által kijelölt 
diszpécserszolgálatban foglalkoztatottak után is jogosult, amennyiben az 5.1.1. pont vagy 
5.1.2. pont valamelyike alapján támogatást vesz igénybe. Az igényléshez mellékelni 
szükséges a szociális ágazatot irányító miniszter kijelölő nyilatkozatát. 

6. 3. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése jogcím 

6.1. A 45. § (1) bekezdésben meghatározott fenntartót kiegészítő támogatás illeti meg az 
általa étkeztetett, bölcsődei ellátásban részesülő, a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja 
szerint a gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek után. 

6.2. A kiegészítő támogatás igénylésekor és elszámolásakor a 2. melléklet II. rész 48.3. 
pontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a bölcsődében, mini bölcsődében 2023. 
január 1-je és december 31-e között a naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek 
száma alapján összesített gondozási napok számát el kell osztani 230-cal. 

7. 4. A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális 

munka, a krízisközpont, a félutas ház és a titkos menedékház fenntartóját megillető 

költségvetési támogatás jogcím 

A támogatásra a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai 
szociális munka, a krízisközpont és a félutas ház finanszírozási szerződéssel, illetve a titkos 
menedékház támogatási szerződéssel rendelkező fenntartója jogosult. 

8. 5.1. Biztos Kezdet Gyerekház fenntartóját megillető költségvetési támogatás jogcím 

A támogatásra a Biztos Kezdet Gyerekház fenntartására vonatkozó támogatási szerződéssel 
rendelkező fenntartója jogosult. 
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10. melléklet a 2022. évi … törvényhez 

A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi 

önkormányzatok támogatásai 

 

I. Előirányzatok és támogatások 

 
Jogcím-

szám 
Támogatási jogcím 

Előirányzat 

(millió 

forintban) 

Fajlagos 

összeg 

1 1. 
A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok (együtt: 
helyi nemzetiségi önkormányzatok) és az országos nemzetiségi 
önkormányzatok támogatásai 

   

2 1.1. 
A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
támogatásai 

  

3 1.1.1. 
A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
működésének támogatása 

2 155,9 
520 000 
forint/év 

4 1.1.1.1. 

A települési nemzetiségi önkormányzatok működésének 
támogatása, ha a településen a legutóbbi népszámlálásnak az 
adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott 
válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma 
meghaladja az 50 főt 

 
1 040 000 

forint/év 

5 1.1.1.2. 

A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása, ha a 
megyében (fővárosban) az adott nemzetiséghez tartozó, 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi 
kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi 
önkormányzatok száma legalább 10, de legfeljebb 20 

 
1 040 000 

forint/év 

6 1.1.1.3. 

A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása, ha a 
megyében (fővárosban) az adott nemzetiséghez tartozó, 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi 
kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi 
önkormányzatok száma meghaladja a 20-at 

 
2 080 000 

forint/év 

7 1.1.2. 
A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
feladatalapú támogatása 

1 747,1   

8 1.2. Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása   

9 1.2.1. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 2 527,6 
3.2. pontban 

meghatározott 
összeg 

10 1.2.2. 
Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 
intézmények támogatása 

1 923,7 
4.2. pontban 

meghatározott 
összeg 

 

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 

 

1.  1.1.1. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása 

jogcímre vonatkozó szabályok 

 

1.1.  Az előirányzat összegének megbontása: 

 
1.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege – 
a roma helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével – a helyi nemzetiségi 
önkormányzat vonatkozásában 982,3 millió forint. 

 

10. melléklet a 2022. évi XXV. törvényhez
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1.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege 
a roma helyi nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában 1 173,6 millió forint. 

 

1.2. A működési támogatás megállapításának és folyósításának szabályai  

 
1.2.1. A működési támogatásra való jogosultság szempontjából települési 
nemzetiségi önkormányzatnak kell tekinteni az átalakult nemzetiségi 
önkormányzatot is. 
 
1.2.2. Az 1.1.1. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működésének 

támogatása jogcím egész éves fajlagos összegére a 2023. január 1-jén a Magyar 
Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba 
bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult. Amennyiben a helyi 
nemzetiségi önkormányzat év közben alakul, akkor a helyi nemzetiségi 
önkormányzat a törzskönyvi bejegyzést követő hónap első napjától jogosult az 
időarányos működési támogatásra. 
 
1.2.3. Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat év közben megszűnik, akkor 
a megszűnés hónapjának utolsó napjáig a működési támogatás időarányos része illeti 
meg. 
 
1.2.4. A kincstár a nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős 
minisztereket (a továbbiakban: miniszter) 2023. január 10-éig tájékoztatja a 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzatokról. Ha a 
helyi nemzetiségi önkormányzat év közben alakul, akkor a kincstár a helyi 
nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi bejegyzését követően haladéktalanul 
tájékoztatja ennek tényéről a minisztert. 
 
1.2.5. A miniszter a helyi nemzetiségi önkormányzatokat megillető működési 
támogatás összegének honlapján való közzétételéről 2023. január 20-áig intézkedik. 
Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat év közben alakul, akkor a miniszter a kincstár 
1.2.4. pont szerinti tájékoztatását követő 8 napon belül teszi közzé az érintett helyi 
nemzetiségi önkormányzatot megillető működési támogatás összegét.  
 
1.2.6. A működési támogatásról a miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatói 
okirat közlése a miniszter honlapján történő közzététellel valósul meg. 
 
1.2.7. A miniszter a működési támogatást az éves támogatásra jogosult helyi 
nemzetiségi önkormányzat részére két egyenlő részletben, 2023. január 31-éig és 
2023. június 30-áig folyósítja a kincstár útján. Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat 
év közben alakul, akkor a működési támogatást a miniszter a kincstár útján az 1.2.5. 
pont szerinti közzétételt követő hónap utolsó napjáig folyósítja. 

 

1.3. A működési támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai 

 
1.3.1. A működési támogatást a helyi nemzetiségi önkormányzat 2023. december 31-
éig használhatja fel.  
 
1.3.2. A működési támogatás kizárólag a helyi nemzetiségi önkormányzatok 
tevékenységével közvetlenül összefüggő – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint 
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a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működési és 
a 2.4.2. pont szerinti nemzetiségi feladatok ellátását biztosító működési és 
felhalmozási jellegű kiadásokra fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag az 
„Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége”, a 
„Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-
szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése”, „Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkción elszámolt kiadások 
vehetők figyelembe. 
 
1.3.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat a működési támogatásról legkésőbb 2024. 
március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a miniszter számára, 
amelynek elfogadásáról a miniszter a honlapján történő közzététellel értesíti a helyi 
nemzetiségi önkormányzatot. 
 
1.3.4. A működési támogatás felhasználásáról a kedvezményezett az Ávr. 93. §-a 
szerint számol el a miniszter felé. 
 

2.  1.1.2. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 

jogcímre vonatkozó szabályok 

 

2.1. Az előirányzat összegének megbontása: 

 
2.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege – a 
roma helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével – a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok vonatkozásában 1187,1 millió forint. 
 
2.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege 
a roma helyi nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában 560,0 millió forint. 

 

2.2. A feladatalapú támogatás fajlagos összegének meghatározása 

 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi feladatalapú támogatásának fajlagos 
összegét az 1.1.2. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú 

támogatása jogcím előirányzat összege és a 2.3. A feladatalapú támogatás 
megállapításának és folyósításának szabályai pont szerint a támogatásra való 
jogosultsági szabályoknak megfelelő helyi nemzetiségi önkormányzatok részére 
meghatározott összes pontszám hányadosaként kell meghatározni. A fajlagos összeg 
meghatározása fejezetenként, illetve a települési nemzetiségi önkormányzatok és a 
területi nemzetiségi önkormányzatok esetében külön-külön történik.  

 

2.3. A feladatalapú támogatás megállapításának és folyósításának szabályai 

 
2.3.1. A feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, 
amely együttesen teljesíti a 2.3.1.1. és a 2.3.1.2. pont szerinti feltételeket. A 
feladatalapú támogatásra való jogosultság szempontjából települési nemzetiségi 
önkormányzatnak kell tekinteni az átalakult nemzetiségi önkormányzatot is. 

 
2.3.1.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetési évet megelőző 
évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 127. szám 5289

 

jegyzőkönyvét a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2023. január 15-
éig benyújtja. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
2.3.1.2. Ha a Nek. tv. 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem a 
2.3.1.1. pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a 
helyi nemzetiségi önkormányzat a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet 
a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2023. január 15-éig benyújtja. Az 
önállóan megtartott közmeghallgatásról készített jegyzőkönyv a 2.3.1.1. 
pontban előírt legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó 
jegyzőkönyvek körébe tartozik. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 
2.3.2. A fővárosi és megyei kormányhivatal a 2.3.1.1. és a 2.3.1.2. pont szerinti 
dokumentumokat 2023. január 20-áig elektronikus úton küldi meg a miniszter 
részére.  
 
2.3.3. A 2.3.1.1. és a 2.3.1.2. pont szerinti jegyzőkönyvek alapján a miniszter 
megállapítja a helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatását 
megalapozó feladatmutató pontszámot. A 2023. évi feladatalapú támogatás 
megalapozását szolgáló feladatmutató pontszám mértéke a helyi nemzetiségi 
önkormányzat 2018. év és 2020. év között kapott pontszámainak átlaga. A 2019. 
évben újonnan alakult helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében az adott helyi 
nemzetiségi önkormányzatot a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. 
évi LXXI. törvény 9. melléklet 2. pontja alapján megillető 2020. évi pontszámainak 
átlaga.  
 

 
2.3.4. Az 1.1.2. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú 

támogatása jogcímhez kapcsolódóan az egyes fejezeteknél rendelkezésre álló 
előirányzatot a települési nemzetiségi és területi nemzetiségi önkormányzatok között 
– az önkormányzatok száma alapján – oly módon kell megosztani, hogy a területi 
nemzetiségi önkormányzatok számát kétszeresen kell figyelembe venni. A 
feladatalapú támogatás összege a 2.3.3. pont alapján megállapított feladatmutató 
pontszám és a 2.2. pont szerint meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata. 
 
2.3.5. A miniszter a feladatalapú támogatást megalapozó pontszámokat és a 
támogatás összegét 2023. április 15-éig a honlapján közzéteszi. 
 
2.3.6. A feladatalapú támogatásról a miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatói 
okirat közlése a miniszter honlapján történő közzététellel valósul meg. 
 
2.3.7. A miniszter a támogatást a jogosult helyi nemzetiségi önkormányzat részére 
két egyenlő részletben, 2023. április 30-áig és 2023. augusztus 15-éig folyósítja a 
kincstár útján.  
 
2.3.8. Amennyiben a helyi nemzetiségi önkormányzat év közben megszűnik, akkor 
a feladatalapú támogatásnak a megszűnés időpontját megelőzően 
kötelezettségvállalással terhelt része illeti meg. A megszűnés időpontjában a 
feladatalapú támogatásnak a kötelezettségvállalással nem terhelt részét a helyi 
nemzetiségi önkormányzatnak vissza kell fizetnie.  
 

2.4. A feladatalapú támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai 
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2.4.1. A feladatalapú támogatást a helyi nemzetiségi önkormányzat 2024. december 
31-éig használhatja fel.  
 
2.4.2. A feladatalapú támogatás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi 
közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és 
támogatása”, „Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, 
„Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az 
oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők 
figyelembe. 
 
2.4.3. A helyi nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú támogatásról legkésőbb 
2025. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a miniszter számára, 
amelynek elfogadásáról a miniszter a honlapján történő közzététellel értesíti a helyi 
nemzetiségi önkormányzatot. 
 
2.4.4. A feladatalapú támogatás felhasználásáról a kedvezményezett az Ávr. 93. §-a 
szerint számol el a miniszter felé. 
 

3.  1.2.1. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása jogcímre vonatkozó 

szabályok 

 

3.1. Az előirányzat összegének megbontása: 

 
3.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az 
Országos Roma Önkormányzat kivételével 2 044,4 millió forint. 
 
3.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege 
az Országos Roma Önkormányzat vonatkozásában 483,2 millió forint. 

 

3.2. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása  

 

  A B 

 Megnevezés 

Éves előirányzat 

(millió 

forintban) 

1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 106,2 
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 94,9 
3 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 457,4 
4 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 192,6 
5 Országos Horvát Önkormányzat és Média 263,6 
6 Országos Lengyel Önkormányzat és Média 121,3 
7 Országos Örmény Önkormányzat és Média 79,6 
8 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 91,3 
9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 236,6 

10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 131,1 
11 Szerb Országos Önkormányzat és Média 162,4 
12 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 107,4 
13 Országos Roma Önkormányzat és Média 483,2 
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3.3. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 

megállapításának és folyósításának szabályai 

 
3.3.1. A támogatás – a Nek. tv. alapján létrehozott – az országos nemzetiségi 
önkormányzatot a működésével összefüggő kiadásokhoz és a nemzetiségi média 
feladatainak ellátásához kapcsolódóan illeti meg. 
 
3.3.2. A miniszter a 3.2. pont szerinti támogatást negyedévenként egyenlő 
részletekben, a költségvetési év első negyedéve tekintetében legkésőbb 2023. február 
15-éig, ezt követően minden negyedév első hónapjának 15. napjáig folyósítja a 
kincstár útján. 

 

3.4. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása felhasználásának 

és elszámolásának szabályai 

 
3.4.1. A támogatást az országos nemzetiségi önkormányzat 2023. december 31-éig 
használhatja fel. A támogatás felhasználható a 2022. december havi személyi 
juttatások, az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó, továbbá a 2022. december hónapot érintő közüzemi díjak 2023. 
január 31-ig történő kifizetésére. 
 
3.4.2. Az országos nemzetiségi önkormányzat, valamint a nemzetiségi média a 3.2. 
pont szerinti támogatások terhére a miniszter által támogatói okiratban 
meghatározottak szerint a működéséhez és a Nek. tv. 117-119. §-ában és 121-122. §-
ában foglalt közfeladatai ellátásához, továbbá a közfeladat-ellátás fejlesztéséhez 
kapcsolódó működési és felhalmozási jellegű költségeket számolhatja el. 
 
3.4.3. A támogatás felhasználásáról az országos nemzetiségi önkormányzat az Ávr. 
93. §-a szerint számol el a miniszter felé. Az országos nemzetiségi önkormányzat a 
zárszámadásról szóló közgyűlési előterjesztést és határozatot tartalmazó részletes 
szakmai és pénzügyi beszámolóját a zárszámadása elfogadását követő 15 napon belül 
nyújtja be a miniszter számára.  
 
3.4.4. A miniszter az Áht. 54. §-a szerint vizsgálja a támogatás jogszerű elszámolását 
és felhasználását. 
 
3.4.5. Az országos nemzetiségi önkormányzat, az általa fenntartott vagy közvetlenül 
támogatott nemzetiségi önkormányzati intézmény, a rendszeres vagy az időszaki lap 
kiadója és az elektronikus médium működtetője a támogatás felhasználásáról 
elkülönített számviteli nyilvántartást vezet az elfogadott éves intézményi 
költségvetésnek megfelelően. 
 

4.  1.2.2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 

jogcímre vonatkozó szabályok 

 

4.1. Az előirányzat összegének megbontása: 

 
4.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az 
Országos Roma Önkormányzat kivételével 1 727,5 millió forint. 
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4.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege 
az Országos Roma Önkormányzat vonatkozásában 196,2 millió forint. 

 

4.2. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 

támogatása  

 

  A B 

 Megnevezés 

Éves előirányzat 

(millió 

forintban) 

1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 134,7 

2 
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények 

43,2 

3 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények 

401,0 

4 
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények 

92,1 

5 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények 325,1 
6 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények 62,7 
7 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 39,5 
8 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények 54,9 
9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények 279,3 

10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények 89,7 
11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 180,0 
12 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 25,3 
13 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények 196,2 

 

4.3. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 

támogatása megállapításának és folyósításának szabályai 

 
4.3.1. A támogatás az országos nemzetiségi önkormányzatot a Nek. tv. 117-119. §-
ában és 121-122. §-ában meghatározott közfeladatai ellátása érdekében létrehozott 
nemzetiségi önkormányzati intézmények fenntartásához kapcsolódóan illeti meg. 
 
4.3.2. A miniszter a 4.2. pont szerinti támogatást negyedévenként egyenlő 
részletekben, a költségvetési év első negyedéve tekintetében legkésőbb 2023. február 
15-éig, ezt követően minden negyedév első hónapjának 15. napjáig folyósítja a 
kincstár útján. 

 

4.4. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 

támogatása felhasználásának és elszámolásának szabályai 

 
4.4.1. A támogatást az országos nemzetiségi önkormányzat 2023. december 31-éig 
használhatja fel. A támogatás felhasználható a 2022. december havi személyi 
juttatások, az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó, továbbá a 2021. december hónapot érintő közüzemi díjak 2023. 
január 31-ig történő kifizetésére. 
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4.4.2. Az országos nemzetiségi önkormányzat intézményei a 4.2. pont szerinti 
támogatások terhére a miniszter által támogatói okiratban meghatározottak szerint a 
működéséhez és a Nek. tv. 117-119. §-ában és 121-122. §-ában foglalt közfeladatai 
ellátásához, valamint a közfeladat-ellátás fejlesztéséhez kapcsolódó működési és 
felhalmozási jellegű költségeket számolhatja el. 
 
4.4.3. A támogatás felhasználásáról az országos nemzetiségi önkormányzat az Ávr. 
93. §-a szerint számol el a miniszter felé. Az országos nemzetiségi önkormányzat a 
zárszámadásról szóló közgyűlési előterjesztést és határozatot tartalmazó részletes 
szakmai és pénzügyi beszámolóját a zárszámadása elfogadását követő 15 napon belül 
nyújtja be a miniszter számára.  
 
4.4.4. A miniszter az Áht. 54. §-a szerint vizsgálja a támogatás jogszerű elszámolását 
és felhasználását. 
 
4.4.5. Az országos nemzetiségi önkormányzat, az általa fenntartott vagy közvetlenül 
támogatott nemzetiségi önkormányzati intézmény a támogatás felhasználásáról 
elkülönített számviteli nyilvántartást vezet az elfogadott éves intézményi 
költségvetésnek megfelelően. 

 



5294 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 127. szám 

11. melléklet a 2022. évi … törvényhez 

 

Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok 

támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alá besorolt támogatások megosztása 

 

I. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok 

támogatása 
millió forint 

Szám Céltámogatás megnevezése Támogatás 

1 
Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények 
támogatása 

3 540,8 

2 Fakultatív hittanoktatás támogatása 4 393,2 

3 
Magyarországi egyházi személyek jövedelempótléka és zsidó 
örökség ápolása céltámogatás 

14 902,6 

4 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása 840,0 

5 Kórházlelkészi szolgálat támogatása 800,0 

6 
A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti 
tevékenységének támogatása 

500,0 

7 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok támogatása 1 218,0 

 

II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának 
szabályai 

1. A támogatások megállapításának, felhasználásának részletes szabályait a Kormány 
rendeletben állapítja meg. 

 

11. melléklet a 2022. évi XXV. törvényhez
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2022. évi XXVI. törvény
a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelméről*

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

1. §  A csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvény 57.  § (2)  bekezdés a)  pont ac)  alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felszámolási költségek a következők:
az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások, ideértve)
„ac) az adós által az  iskolaszövetkezettel, a  közérdekű nyugdíjas szövetkezettel és a  kisgyermekkel otthon lévők 
szövetkezetével megkötött szerződésben foglalt, az  adóst mint az  iskolaszövetkezet, a  közérdekű nyugdíjas 
szövetkezet és a  kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete szolgáltatásának igénybevevőjét terhelő díj 85%-át 
− amely az  iskolaszövetkezetnek, a  közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek és a  kisgyermekkel otthon lévők 
szövetkezetének járó díjból a feladatteljesítés során személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tagok, közérdekű 
nyugdíjas szövetkezeti tagok, valamint a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai részére járó díj és a díjhoz 
kapcsolódó egyéb juttatások összegét foglalja magában –, továbbá”

2. §  A csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvény 83/W.  §-a a  következő (6)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(6) A  közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a  kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelméről szóló 
2022.  évi XXVI.  törvénnyel (a továbbiakban: 2022.  évi XXVI.  törvény) megállapított 57.  § (2)  bekezdés a)  pont 
ac) alpontját a folyamatban lévő felszámolási eljárásokban a 2022. évi XXVI. törvény hatálybalépése után esedékessé 
vált kifizetésekre kell alkalmazni, kivéve, ha a  felszámoló a  2022.  évi XXVI.  törvény hatálybalépése napjáig 
a zárómérleget már benyújtotta.”

2. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

3. §  A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  nyugdíjas szövetkezet az  éves nettó árbevételének legalább 85%-át a  tagok között személyes 
közreműködésük arányában osztja fel.”

3. A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló  
2021. évi LXIV. törvény módosítása

4. §  A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény 2. § 
(2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szerkezetátalakítással nem érintett félnek minősül)
„c) az iskolaszövetkezet, a  kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete és a  közérdekű nyugdíjas szövetkezet 
(a  továbbiakban együtt: szövetkezet) az  adóst mint a  szövetkezet szolgáltatásának igénybe vevőjét terhelő díj 
azon része tekintetében, amelyet a szövetkezet a munkavégzésre tekintettel fizet ki a tagjainak, ideértve a kifizetőt 
terhelő közterheket is,”

4. Záró rendelkezések

5. §  Ez a törvény 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

 Novák Katalin s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el.
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 262/2022. (VII. 27.) Korm. rendelete
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról

A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet alatt a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. törvény 4/A. alcímét és 49. § (2) bekezdés k) pontját nem kell alkalmazni.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022.  évi VI.  törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 263/2022. (VII. 27.) Korm. rendelete
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályainak a veszélyhelyzet ideje 
alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 6.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvényt (a továbbiakban: Cstv.) az  Ukrajna 
területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 
következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról 
szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az  e  rendeletben foglalt eltérésekkel és 
kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Cstv. 30. §-át a (2)–(5) bekezdésben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.
 (2) A  felszámoló – felszámolási eljárás ügyszámára hivatkozással – elektronikus úton megkeresi a  közhiteles vagy 

közérdekvédelmi célból vezetett nyilvántartást vezető szervezeteket, valamint a  bírósági végrehajtási ügyek 
központi nyilvántartását vezető szervet annak megállapítására, hogy a  nyilvántartásban az  adós javára, illetve 
érdekében jog vagy tény van-e bejegyezve, vagy erre irányuló eljárás van-e folyamatban, továbbá a nyilvántartás 
az adós vagyonával vagy kötelezettségeivel összefüggő egyéb adatot tartalmaz-e, ideértve a nyilvántartásból már 
törölt adatot is.

 (3) A  felszámoló – felszámolási eljárás ügyszámára hivatkozással – elektronikus úton megkeresheti a  pénzforgalmi 
szolgáltatókat, befektetési vállalkozókat és az  árutőzsdei szolgáltatókat az  adós vagyonára vonatkozó kiegészítő 
adatszolgáltatás teljesítése érdekében.

 (4) Az adatszolgáltatatást a megkeresett szervezetek 15 napon belül, térítésmentesen teljesítik.
 (5) A  felszámoló az  adatszolgáltatást a  jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése érdekében és az  adós 

jogviszonyainak lezárásához szükséges intézkedések megtételéhez igényelheti és a  kapott adatokat e  célokra 
használhatja fel, továbbá megteszi a  szükséges intézkedéseket a  szolgáltatott adatok biztonságos megőrzése 
érdekében.

3. § (1) A Cstv. 46. § (7b) és (7c) bekezdését a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 (2) A  felszámoló a  közbenső mérleghez, a  záró mérleghez – illetve az  egyszerűsített felszámolási eljárás 

kezdeményezésekor, illetve az  egyezségi javaslathoz készített jelentéshez – csatolt költségkimutatásban  
– tételes elszámolás nélkül – beszámol a Cstv. 46. § (7a) bekezdése szerint befizetett költségátalány felhasználásáról, 
összesítve, egy összegben megadva a  felhasznált költségátalány összegét is. Ha a  felszámolási eljárás során 
a költségátalányként befizetett összeg nem került teljes mértékben felhasználásra, a  felszámoló a zárómérlegben, 
illetve az  egyszerűsített felszámolási eljárás kezdeményezésekor készített vagyonfelosztási javaslatban 
kezdeményezi a hitelezők részére történő visszafizetést a befizetés arányában.

4. § (1) A Cstv. „Egyszerűsített felszámolás” alcímét a (2)–(9) bekezdésben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
 (2) Ha a  felszámolás elrendelésére a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló  

2006. évi V. törvény 118. § (3), (5) vagy (6) bekezdése alapján került sor, az eljárásra e § rendelkezéseit kell alkalmazni.
 (3) A  Cstv. 37.  § (1)–(3)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  hitelezői követelések bejelentésére 

irányuló jogvesztő határidő 120 nap.
 (4) A felszámolás kezdő időpontjától számított 45 napon belül a felszámoló

a) felhívja az  adós gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjét, hogy a  gazdálkodó szervezet 
nyilvántartásainak, illetve könyvvezetésének hiányosságait – a  felszámoló felhívásában megjelölt körben  –  
pótolja,
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b) felhívja a  hitelezői igényt bejelentett hitelezőket, hogy ha tudomásuk van az  adós bárhol fellelhető 
vagyonáról vagy segítséget tudnak nyújtani az  eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához,  
azt 15 napon belül neki jelentsék be, valamint

c) a  honlapján is köteles közzétenni egy felhívást, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van 
az  adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a  követeléseket és a  vagyoni értékű jogokat is), azt neki  
15 napon belül jelentse be.

 (5) A felszámoló a (4) bekezdésben foglaltak mellett vagyonkutatást is köteles lefolytatni az adós vagyoni helyzetének 
teljes körű felmérése érdekében, amelynek időtartama legfeljebb a  felszámolás kezdő időpontjától számított  
120 nap.

 (6) A  felszámoló a  vagyonkutatás eredményéről legkésőbb az  (5)  bekezdésben meghatározott vagyonkutatási 
határidő lejártakor beszámol a  bíróságnak és a  nyilvántartásba vett hitelezőknek, és – a  (7)  bekezdésben foglalt 
kivételekkel – ezzel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az  egyszerűsített felszámolási eljárás lefolytatásának 
feltételei fennállnak-e. Az  egyszerűsített felszámolási eljárás feltételei akkor állnak fenn, ha az  adós vagyona 
a vagyonkutatási intézkedéseket követően sem elegendő a várható felszámolási költségek fedezetére, vagy az adós 
nyilvántartásai, iratai, illetve az  adós könyvvezetésének hiányosságai miatt a  felszámolási eljárás az  általános 
szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan lenne. Egyszerűsített felszámolás esetén a  felszámoló legkésőbb 
a  hitelezői követelések bejelentésére meghatározott jogvesztő határidő lejártától számított 15 napon belül 
elkészíti a  vagyonfelosztási javaslatot és záró adóbevallást, valamint megteszi a  Cstv. 63/B.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott intézkedéseket. A  vagyonfelosztási javaslat ellen benyújtható kifogásra és annak elbírálására  
a Cstv. 63/B. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

 (7) Ha az adós részvételével a Cstv. 52. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bb) vagy bc) alpontja alapján indított eljárás 
van folyamatban, abban az  esetben csak akkor kell alkalmazni a  (6)  bekezdésben foglaltakat, ha a  bíróság vagy 
hatóság az  eljárást már jogerősen befejezte, illetve az  ellenőrzést jegyzőkönyvvel lezárta. Ezekben az  esetekben 
a  (6)  bekezdésben meghatározott 15 napos határidőt a  bírósági határozat jogerőre emelkedésétől, a  hatósági 
döntés véglegessé válásától, illetve az  ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv felszámolóval történő közlésétől kell 
számítani. Ha a felszámolási eljárásban – a folyamatban lévő büntetőeljárásra tekintettel – bűnügyi hitelezői igényt 
jelentettek be, a vagyonfelosztási javaslat benyújtására a Cstv. 79/F. § (1) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.

 (8) Ha az  e  § szerinti esetekben egyszerűsített felszámolási eljárás lefolytatására kerül sor, a  Cstv. 63/B.  §  
(3)–(7)  bekezdését alkalmazni kell, azzal, hogy a  bíróság a  vagyonfelosztási javaslat benyújtásától számított  
45 napon belül hozza meg a Cstv. 63/B. § (4) bekezdése szerinti végzését az adós vagyonának, illetve be nem hajtott 
követeléseinek felosztásáról, az adós jogutód nélküli megszüntetéséről és a felszámolási eljárás befejezéséről.

 (9) A  felszámoló vagyonértékesítési bevételből származó díjára vonatkozóan a  Cstv. 59.  § (1)  bekezdését azzal 
az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  e  § (5)  bekezdése szerinti vagyonkutatás eredményeképpen igazoltan 
a  felszámolási vagyonba visszakerült vagyon – értékesítési költségekkel csökkentett – értékesítési bevétele, 
illetve az  adós követeléseinek érvényesítéséből származó – a  követelés érvényesítésével felmerült költségekkel 
csökkentett – bevétel 2%-át a felszámoló elszámolhatja felszámolói díjként. Ha a felszámolási vagyonba visszakerült 
vagyontárgy értékesítésére nem került sor, a  felszámoló a  hitelezők között felosztásra kerülő értékesítetlen 
vagyontárgyak könyv szerinti értékének 2%-át számolhatja el felszámolói díjként.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022.  évi VI.  törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

7. § (1) A 2. és 3. §-t az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell, ha még 
nem került sor közbenső mérleg, zárómérleg vagy az egyszerűsített felszámolási eljárásban vagyonfelosztási javaslat 
bírósághoz történő benyújtására.

 (2) A 4. § (3) bekezdését az e rendelet hatálybalépését követően elrendelt felszámolási eljárásokban kell alkalmazni.
 (3) A  4.  § (2)  bekezdését és a  4.  § (4)–(9)  bekezdését az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási 

eljárásokban csak akkor kell alkalmazni, ha a felszámoló a Cstv. 63/B. § (2) bekezdése szerinti kérelmét és jelentését 
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az  egyszerűsített felszámolási eljárás lefolytatása érdekében még nem nyújtotta be. Ezekben az  esetekben  
a 4. § (4) bekezdése szerinti felhívást az e rendelet hatálybalépése napjától számított 45 napon belül kell kibocsátani, 
és a  4.  § (5)  bekezdése szerinti 120 napos vagyonkutatási határidőt az  e  rendelet hatálybalépése napjától  
kell számítani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 264/2022. (VII. 27.) Korm. rendelete
a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 264/2022. (VII. 27.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

 A  B

1.  Történelmi emlékhely megnevezése  Cím

 2. Abasár, a XI. századi királyi központ maradványai Abasár, Bolt-tető

 3. Balassagyarmat, Vármegyeháza Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2.

 4. Budapest I. kerület, Szilágyi Dezső téri református templom Budapest, Szilágyi Dezső tér

 5. Budapest V. kerület, Batthyány-örökmécses Budapest, Báthory u. és Hold u. kereszteződése

 6. Budapest V. kerület, egykori Landerer-nyomda
Budapest, Kossuth Lajos u. 3.  
(24189/2 helyrajzi számú ingatlan)

 7.
Budapest V. kerület, Insula Lutherana – Evangélikus templom, 
gimnázium és múzeum

Budapest, Deák Ferenc tér

 8. Budapest V. kerület, Magyar Tudományos Akadémia Budapest, Széchenyi István tér 9.

 9. Budapest VI. kerület, Andrássy út 60. Budapest, Andrássy út 60.

 10.
Budapest VII. kerület, Wesselényi utcai Hősök 
temploma és Hősök sírkertje

Budapest, Dohány u. 2–4.

 11. Budapest VIII. kerület, Corvin köz
Budapest, Corvin köz 1. – Corvin mozi épülete és  
a Corvin köz (az épületek által közrefogott terület)

 12. Budapest VIII. kerület, Ludovika Akadémia Budapest, Ludovika tér 2.

 13. Budapest VIII. kerület, Trefort-kert Budapest, Múzeum krt. 4.

 14.
Budapest IX. kerület, Kálvin téri református templom, kripta és  
a Ráday Gyűjtemény

Budapest, Kálvin tér 7. és Ráday u. 28.

 15.
Budapest XI. kerület, Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

Budapest, Műegyetem rakpart 3.

 16. Budapest XI. kerület, Eötvös József Collegium Budapest, Ménesi út 11–13. 
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 17. Cegléd, huszár- és páncélos laktanya Cegléd, Szolnoki út 69.

 18. Csurgó, református kollégium és nagykönyvtár Csurgó, Csokonai u. 24. és Széchenyi tér 9.

 19. Drégelypalánk, vár Drégelypalánk

 20. Fertőd, Esterházy-kastély Fertőd, Joseph Haydn u. 2.

 21. Gödöllő, Grassalkovich-kastély Gödöllő, Grassalkovich-kastély

 22. Gyula, vár és honvédtiszti emlékhely Gyula, Várkert 1. és Várkert

 23. Hajdúböszörmény, hajdúkerületi székház Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos u. 1.

 24. Isaszegi csatatér
Isaszeg 1, 043/4, 036/9, 039/20, 012/54 helyrajzi 
számú ingatlan

 25. Jászberény, jászkun kerületi székház Jászberény, Lehel vezér tér 15.

 26. Kehidakustány, Deák-kúria Kehidakustány, Kúria u. 8.

 27. Keszthely, Festetics-kastély és Georgikon Keszthely, Kastély u. 1. és Bercsényi u. 65–67.

 28. Kiskőrös, Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 5.

 29. Komárom, erődrendszer
Komárom, Duna-part 1. és Térffy Gyula u., 
valamint Sport u.

 30. Kőszeg, vár Kőszeg, Rajnis József u. 9.

 31. Mezőtúr, református kollégium és könyvtár Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2.

 32. Miskolc, diósgyőri vár Miskolc, Vár u. 24.

 33. Monok, Kossuth Emlékház Monok, Kossuth Lajos utca 18.

 34. Mosonmagyaróvár, a határőrlaktanya előtti tér Mosonmagyaróvár, Határőr u. 10. előtti tér

 35. Muhi, Muhi Csata Emlékmű Muhi, a település határában, a 35-ös főút mellett

 36.
Nyírbátor, a Báthori-várkastély fogadópalotája és a református 
templom

Nyírbátor, Vár u. 1. és Báthori István u. 22.

 37. Őrtilos, Zrínyi-Újvár romjai, egykori területe Őrtilos, a 0298/24 helyrajzi számú ingatlan

 38. Pápa, református kollégium és ótemplom Pápa, Petőfi Sándor u. 13. és Fő u. 6.

 39. Pécs, székesegyház, püspöki palota és a középkori egyetem
Pécs, Szent István tér 23. és a székesegyház, 
valamint az Aradi vértanúk útja közötti terület

 40. Pócspetri, Polgármesteri Hivatal épülete Pócspetri, Iskola u. 13.

 41. Recsk, egykori munkatábor Recsk, Kőbányai út

 42. Romhányi csatamező Romhány, Kossuth Lajos út

 43. Salgótarján, December 8. tér Salgótarján, December 8. tér

 44. Sárospatak, vár, református kollégium és nagykönyvtár Sárospatak, Szent Erzsébet út 19. és Rákóczi u. 1.

 45. Sárvár, vár Sárvár, Várkerület u. 1.

 46. Siklós, vár Siklós, Vajda János tér (1174 helyrajzi számú ingatlan)

 47. Sopron, Tűztorony Sopron, Fő tér

 48. Sóly, református templom Sóly, Árpád köz 1.

 49. Szabolcsi földvár és templom Szabolcs 1, 2, 22, 23/1 helyrajzi számú ingatlan

 50.
Szarvas, a történelmi Magyarország földrajzi középpontja és 
Trianon-emlékhely

Szarvas, Malom u.

 51. Szatmárcseke, Kölcsey-kúria helye Szatmárcseke, Kölcsey-kúria helye

 52. Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy Emlékcsarnok Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy u. 275.

 53.
Szeged, Dóm tér és a Szegedi Tudományegyetem Auditórium 
Maximum épülete

Szeged, Dóm tér és Egyetem u. 2.

 54. Szécsény, Forgách-kastély és a ferences kolostor Szécsény, Ady Endre út 7. és Haynald u. 9.

 55. Tatabánya, Turul emlékmű Tatabánya, Kő-hegy

 56. Tápióbicskei csatatér Nagykáta 0133/2 helyrajzi számú ingatlan

 57. Tihany, bencés apátság Tihany, I. András tér 1.
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 58. Vác, Hétkápolna, honvédemlékmű
Vác, Derecske dűlő 2., a Szent László út – Gödöllői út 
kereszteződése

 59. Veszprém, Vár utca Veszprém, Vár u.

 60. Visegrád, vár Visegrád, Várhegy és Fő u. 23–43.

 61. Vizsoly, református templom Vizsoly, Szent János u. 80.
”

A Kormány 265/2022. (VII. 27.) Korm. rendelete
a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a és 
2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. § A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (a továbbiakban: Tanács)
a) a  2.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  Kormány által az  Alaptörvény 53.  cikke alapján kihirdetett 
veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet),
b) a  2.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  Kormány által az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 
228. §-a alapján elrendelt egészségügyi válsághelyzet (a továbbiakban: egészségügyi válsághelyzet)
kezelése során ellátja az  5.  § szerinti és a  7.  § (6)  bekezdése szerinti ügyrendben a  számára megállapított 
humanitárius jellegű feladatokat.
2. § (1) A Tanács működése ülésszakokra tagozódik.
(2) Az ülésszak
a) a veszélyhelyzet kihirdetésekor vagy
b) az egészségügyi válsághelyzet elrendelésekor
kezdődik.
(3) Az  ülésszak lezárását a  Tanács határozza meg, azzal, hogy az  ülésszak legfeljebb a  veszélyhelyzet vagy 
az egészségügyi válsághelyzet megszűnését követő hat hónapig tarthat.”

2. § (1) Az R. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az 5. § (3) bekezdés b) vagy d) pontjában megállapított döntést követően a Tanács jogosult a felfüggesztésről 
– a folyamatban lévő ülésszak időtartama alatt – ismételten dönteni.”

 (2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felfüggesztés
a) a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a veszélyhelyzet megszűnéséig,
b) a  Tanács döntése alapján – a  2.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben – a  veszélyhelyzet megszűnését 
megelőző időpontig,
c) a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az egészségügyi válsághelyzet megszűnéséig,
d) a  Tanács döntése alapján – a  2.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben – az  egészségügyi válsághelyzet 
megszűnését megelőző időpontig
tart.”

3. §  Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
265/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet hatálybalépésekor a  Tanács folyamatban lévő ülésszaka lezárását a  Tanács 
határozza meg, azzal, hogy az  ülésszak legfeljebb az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve 
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő hat hónapig tarthat.”
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4. §  Az R.
a) 3. § (2) bekezdés c) pontjában az „a szociál- és nyugdíjpolitikáért” szövegrész helyébe az „a szociálpolitikáért” 

szöveg,
b) 5. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a „veszélyhelyzetben, egészségügyi válsághelyzetben vagy humanitárius 

katasztrófa esetében” szövegrész helyébe a „veszélyhelyzetben vagy egészségügyi válsághelyzetben” szöveg,
c) 7/A.  § (1)  bekezdésében az „A veszélyhelyzet, egészségügyi válsághelyzet vagy humanitárius katasztrófa” 

szövegrész helyébe az „A veszélyhelyzet vagy az egészségügyi válsághelyzet” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 266/2022. (VII. 27.) Korm. rendelete
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007.  évi LX.  törvény 14.  § (5)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az  ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 14/2015. Korm. rendelet) 
18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Visszanyert F-ÜHG a 2. melléklet 4. pontjában foglaltak figyelembevételével tölthető be az alkalmazásba.”

 (2) A 14/2015. Korm. rendelet 18. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A visszanyert F-ÜHG vásárlására, értékesítésére a 9. § rendelkezései az irányadók.
(5) A  visszanyert F-ÜHG birtokba vételétől számított két éven belül a  4.  melléklet 2. és 3.  pontjában 
meghatározott visszanyert F-ÜHG-val való tevékenység végzésére jogosultnak gondoskodni kell a  visszanyert 
F-ÜHG értékesítéséről, regenerálásra vagy ártalmatlanításra történő átadásáról.
(6) A  visszanyert és hulladékká vált F-ÜHG ártalmatlanítás céljából történő gyűjtése, szállítása és kezelése során 
veszélyes hulladéknak minősül.”

2. §  A 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
a) B:2 mező 2.1.  pontjában az  „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az  „értékesítése, 

regenerálásra, ártalmatlanításra” szöveg,
b) B:3 mező 3.1.  pontjában az  „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az  „értékesítése, 

regenerálásra, ártalmatlanításra” szöveg,
c) B:4 mező 4.1. pontjában az „F-ÜHG és ORLA ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az „F-ÜHG regenerálásra és 

ártalmatlanításra” szöveg,
d) B:6 mező 6.1.  pontjában az  „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az  „értékesítése, 

regenerálásra, ártalmatlanításra” szöveg,
e) B:7 mező 7.1.  pontjában az  „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az  „értékesítése, 

regenerálásra, ártalmatlanításra” szöveg,
f ) B:8 mező 8.1. pontjában az „F-ÜHG és ORLA ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az „F-ÜHG regenerálásra és 

ártalmatlanításra” szöveg,
g) B:9 mező a) pontjában az „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az „értékesítése, regenerálásra, 

ártalmatlanításra” szöveg,
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h) B:10 mező a) pontjában az „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az „értékesítése, regenerálásra, 
ártalmatlanításra” szöveg,

i) B:11 mező 11.1.  pontjában az  „értékesítése, ártalmatlanításra” szövegrész helyébe az  „értékesítése, 
regenerálásra, ártalmatlanításra” szöveg

lép.

3. §  A 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

5. §  E rendelet a  fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a  842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2014. április 16-i 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 266/2022. (VII. 27.) Korm. rendelethez

 1. A 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:2 mező 2.4. pontja a következő 2.4.1. alponttal 
egészül ki:
„2.4.1. Visszanyert F-ÜHG vásárlása, értékesítése, szállítása, gyűjtése és kezelése.”

 2. A 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:3 mező 3.4. pontja a következő 3.4.1. alponttal 
egészül ki:
„3.4.1. Visszanyert F-ÜHG vásárlása, értékesítése, szállítása, gyűjtése és kezelése.”

 3. A 14/2015. Korm. rendelet 4.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat B:4 mező 4.1.  pontja a  következő 4.1.1. és 
4.1.2. alponttal egészül ki:
„4.1.1. ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása, átfejtése.
4.1.2. Visszanyert F-ÜHG vásárlása, értékesítése, szállítása, gyűjtése és kezelése.”

 4. A 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:6 mező 6.4. pontja a következő 6.4.1. alponttal 
egészül ki:
„6.4.1. Visszanyert F-ÜHG vásárlása, értékesítése, szállítása, gyűjtése és kezelése.”

 5. A 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:7 mező 7.4. pontja a következő 7.4.1. alponttal 
egészül ki:
„7.4.1. Visszanyert F-ÜHG vásárlása, értékesítése, szállítása, gyűjtése és kezelése.”

 6. A 14/2015. Korm. rendelet 4.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat B:8 mező 8.1.  pontja a  következő 8.1.1. és 
8.1.2. alponttal egészül ki:
„8.1.1. ORLA ártalmatlanításra átvétele és leadása, átfejtése.
8.1.2. Visszanyert F-ÜHG vásárlása, értékesítése, szállítása, gyűjtése és kezelése.”

 7. A 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:9 mezője a következő e) ponttal egészül ki:
„e) Visszanyert F-ÜHG vásárlása, értékesítése, szállítása, gyűjtése és kezelése.”

 8. A 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:10 mezője a következő e) ponttal egészül ki:
„e) Visszanyert F-ÜHG vásárlása, értékesítése, szállítása, gyűjtése és kezelése.”

 9. A 14/2015. Korm. rendelet 4.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat B:11 mező 11.4.  pontja a  következő 
11.4.1. alponttal egészül ki:
„11.4.1. Visszanyert F-ÜHG vásárlása, értékesítése, szállítása, gyűjtése és kezelése.”
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 10. A 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat B:9 mezője helyébe a következő mező lép:

(A B)

(9. Berendezéstulajdonos)

Szivárgásvizsgálatra kötelezett, klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett 
alkalmazás üzemeltetése, tárolása. A saját üzemeltetésében lévő alkalmazásból 
visszanyert hűtőközeg tárolása, értékesítése, regenerálásra, ártalmatlanításra 
leadása.

 11. A 14/2015. Korm. rendelet 4. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 11. sorral egészül ki:

(A  B)

11. Gyűjtő
Visszanyert F-ÜHG átfejtése vagy lefejtése nélkül regenerálás vagy ártalmatlanítás 
céljából történő, kizárólag országon belüli kereskedelme, vásárlása, értékesítése, 
gyűjtése, szállítása.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A gazdaságfejlesztési miniszter 5/2022. (VII. 27.) GFM rendelete
a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Herman Ottó Intézet Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése, valamint egy gazdasági társaság 
cégneve változásának átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett 
az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről 
szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet (a  továbbiakban: 
Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A Rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §  A Rendelet 1.  melléklet XII.  pontjában foglalt táblázat A:20 mezőjében a  „Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs” 
szövegrész helyébe az „N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs” szöveg lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) bekezdése és a 2. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Nagy Márton István s. k.,
  gazdaságfejlesztési miniszter

1. melléklet az 5/2022. (VII. 27.) GFM rendelethez

A Rendelet 1. melléklet IV. pontjában foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

 (A  B  C

  Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve  Cégjegyzékszám
 Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége)

4. Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-921027  2026. december 31.

2. melléklet az 5/2022. (VII. 27.) GFM rendelethez

A Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

 (A  B  C

  Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve  Cégjegyzékszám
 Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége)

5. Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság   01-10-042085  2026. december 31.
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A technológiai és ipari miniszter 6/2022. (VII. 27.) TIM rendelete
a légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról

A légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvény 74.  § (1)  bekezdés v)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya
a) a légiforgalmi tájékoztató szolgálatra (a továbbiakban: AIS) és
b) a légiforgalmi adatot és tájékoztatást létrehozó, az AIS-nek adatot és tájékoztatást szolgáltató szervre
terjed ki.

2. §  Az e rendeletben meghatározott eljárások részletes végrehajtására a  légiközlekedési hatóság honlapján közzétett, 
az  ICAO Légiforgalmi Információ Menedzsment (a  továbbiakban: PANS AIM Doc 10066) dokumentumban 
meghatározottakat kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában
1.  látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadvány: a látvarepülési szabályok szerinti repülésre, valamint 

az  AIP repülőtereket tartalmazó részében nem szereplő repülőterekre vonatkozó légiforgalmi adatok és 
tájékoztatások közzétételére szolgáló kiadvány,

2.  légiforgalmi térkép: a Föld egy részének, tereptárgyának és domborzatának ábrázolása, amelyet kifejezetten 
a léginavigációs követelmények teljesítésére szántak.

 (2) Az  e  rendeletben meg nem határozott fogalmakat az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendeletben, 
a  repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a  216/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 139/2014/EU bizottsági rendeletben, a közös repülési 
szabályok és a léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések meghatározásáról, 
valamint az  1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az  1265/2007/EK, az  1794/2006/EK, a  730/2006/EK, 
az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben 
(a  továbbiakban: SERA), a  légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvényben, a  légi közlekedésről szóló  
1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.), valamint 
a  légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló 57/2016. (XII. 22.) NFM rendeletben 
meghatározottak szerint kell értelmezni.

3. Egyes légiforgalmi tájékoztató termékre vonatkozó rendelkezések

4. §  A Vhr. 1. mellékletében szereplő, a  légiközlekedési hatóság engedélyéhez nem kötött változáson alapuló adatokat 
vagy tájékoztatásokat az  adatszolgáltató az  AIP-ben való közzététel érdekében a  közte és az  AIS közötti írásbeli 
adatszolgáltatási megállapodásban meghatározottak szerint nyújtja be az  AIS-nek. Ezen adatok tekintetében  
az AIS csak az e rendeletben meghatározott követelmények teljesítésére köteles.

5. §  Az AIS az AIP harmadik részében teszi közzé azokat a repülőtereket, amelyek
a) műszeres repülési vagy különleges látvarepülési eljárásokat tettek közzé, vagy
b) teljesítik az  e  rendeletben és az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott 

követelményeket.

6. § (1) Az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet VI. Melléklet B. Alrész AIS.TR.400 a)  alpontja szerinti  
NOTAM szétosztási rendszert az AIS határozza meg.

 (2) Az AIS az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet VI. Melléklet A. Alrész AIS.OR.400 pontja szerinti terjesztést 
kérésre AFTN címmel rendelkező felhasználók számára biztosítja.
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7. §  A  Vhr. 1.  mellékletében szereplő, a  légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött változáson (a  továbbiakban: 
engedélyköteles változás) alapuló adat vagy tájékoztatás esetében az adatszolgáltató a NOTAM-ban való közzététel 
előtt beszerzi a  légiközlekedési hatóság engedélyét, amennyiben az engedélyköteles változás létesítést, fejlesztést 
vagy megszüntetést jelent.

8. § (1) A  magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes 
rendeletben kijelölt veszélyes légterek aktiválását és minden olyan, nem kényszerhelyzettel kapcsolatos 
tevékenységet, amely ideiglenes légtérkorlátozással jár, legalább hét nappal korábban az AIS NOTAM-ban teszi közzé.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott tevékenység befejezését, valamint a  légtér üzemidejének vagy méretének 
csökkentését, amint az információ rendelkezésre áll, az AIS NOTAM-ban teszi közzé.

9. §  Az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet VI. Melléklet A. Alrész AIS.OR.330. a) alpontja szerinti – NOTAM-ban 
közzéteendő –
a) ideiglenes jellegű és rövid időszakra szóló tájékoztatás az  a  tájékoztatás, amely legfeljebb 3 hónapig 

érvényes,
b) rövid határidővel közzéteendő, a  működés szempontjából lényeges, állandó érvényű az  a  tájékoztatás, 

amelynek AIP módosításban történő közzétételére nem áll rendelkezésre elegendő idő,
c) rövid határidővel közzéteendő, hosszú időszakra szóló ideiglenes az  a  tájékoztatás, amelynek  

AIP kiegészítésben történő közzétételére nem áll rendelkezésre elegendő idő.

10. §  Az AIS elektronikusan, olyan formában teszi közzé az AIP-t, az AIP módosítását és kiegészítését, az AIC-t, valamint 
az  ICAO 1:500000 léptékű légiforgalmi térképet, amely lehetővé teszi azok elektronikus eszközön történő 
megjelenítését oly módon, hogy az papíron is megjeleníthető legyen.

11. §  Az AIS legalább a hatálybalépési dátum előtt 56 nappal teszi közzé a következő előre tervezett, előzetes értesítést 
igénylő tájékoztatásokat:
a) IFR szabályok szerint üzemelő új nemzetközi repülőtér;
b) IFR szabályok szerint üzemelő nemzetközi repülőterek új futópályái;
c) ATS útvonalhálózat kialakítása és felépítése, a szabad útvonalú légtérrel kapcsolatos változások;
d) a bevezető és repülőtéri irányító szolgálat eljárásainak kialakítása és felépítése, beleértve az eljárás mágneses 

elhajlás miatti változását; és
e) az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet VI. Melléklet B. Alrész AIS.TR.505 pont a)  alpontjában 

meghatározott tájékoztatások, ha Magyarország légiközlekedését vagy annak jelentős részét befolyásolják, 
vagy nemzetközi koordinációra van szükség.

4. Látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadványra vonatkozó rendelkezések

12. §  Azon I., II., III. vagy IV. osztályú repülőterekre vonatkozó légiforgalmi adatokat és tájékoztatásokat, amelyek nem 
tartoznak az  5.  §-ban meghatározott repülőterek közé, az  AIS a  látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló 
kiadványban teszi közzé. A látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadványban való közzétételt a repülőtér 
üzembentartója kezdeményezi.

13. §  A  látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadványban közzéteendő adatokat és tájékoztatásokat 
a  repülőtér üzembentartója a  közte és az  AIS között megkötött adatszolgáltatási megállapodásban 
meghatározottak szerint nyújtja be az AIS-nek.

14. §  Az  AIS a  látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadványban legalább a  következő adatokat és 
tájékoztatásokat teszi közzé:
 1.  repülőtér helységneve és ICAO azonosítója;
 2.  repülőtér földrajzi adatai, beleértve a  vonatkoztatási pont koordinátáit, a  településtől való távolságát és 

irányát, a tengerszint feletti magasságát, a mágneses elhajlás mértékét és éves változását és a felmérés évét;
 3.  repülőtér üzembentartójának neve, a repülőtér címe és elérhetőségei;
 4.  a repülőtéren engedélyezett forgalom típusa;
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 5.  a repülőtéri szolgálatok rendelkezésre állása és üzemideje (vám- és határőrség, ATS, tankolás, földi kiszolgálás, 
őrzés-védelem);

 6.  rendelkezésre álló földi kiszolgáló eszközök (üzemanyagfajták, olajfajták, üzemanyagtöltő eszközök és 
kapacitásuk, tárolási lehetőségek, javító eszközök);

 7.  repülőtér tűzoltó kategóriája, rendelkezésre álló mentő és tűzoltó szolgálatok, felszerelések;
 8.  előterek, gurulóutak adatai (felület, teherbírás, jelölésük), ellenőrző helyek és pontok földrajzi adatai és 

műszaki jellemzői;
 9.  repülőtéri akadályokra vonatkozó adatok (futópálya azonosító, típus, abszolút és relatív magasság,  

WGS84 koordináta) a megközelítési és felszállási területen;
10.  futópálya adatai (azonosítója, földrajzi iránya, mágneses iránya, méretei, teherbírása és felülete);
11.  a  futópályához kapcsolódó biztonsági megállási terület és a  felszállási biztonsági terület adatai (méretei, 

teherbírása, felülete, lejtése);
12.  leszállósáv méretei;
13.  futópálya deklarált távolságai;
14.  bevezető fényrendszer adatai (típus, hosszúság, intenzitás), futópálya küszöb fények adatai (szín, 

keresztfénysor), optikai siklópályarendszer típusa és adatai, futópálya földet érési zóna fényeinek hosszúsága, 
futópálya szegélyfények adatai (hosszúság, lámpatestek közötti távolság, szín, intenzitás), futópálya 
zárófények és szárnyfénysorok színe, végbiztonsági sáv fényeinek hossza és színe;

15.  a  repülőtéren kijelölt légterek megnevezése, oldalhatárai (fokban, percben, másodpercben), alsó és  
felső határai, osztálya;

16.  a repülőtéren kijelölt légtérben szolgáltatást nyújtó légiforgalmi szolgálat megnevezése, hívójele, frekvenciái, 
a kommunikáció során használható nyelvek;

17.  a  repülőtéren elérhető rádiónavigációs és leszállító berendezések típusa, azonosítója, frekvenciája, 
üzemideje, antennájának telepítési helyének földrajzi koordinátái 1/10 másodperc pontossággal, 
a Távolság Mérő Berendezés (a  továbbiakban: DME) antenna tengerszint feletti magassága a  legközelebbi  
100 lábra kerekítve;

18.  a  légiforgalmat érintő helyi előírások, rendelkezések, beleértve a  forgalmi körök leírása és a  látás szerinti 
megközelítési térkép elkészítéséhez szükséges további, az 1–17. pontban nem szereplő adatok;

19.  a repülőtéren végezhető tevékenységek, repülőtéri díjak, egyéb kapcsolódó tájékoztatások;
20.  zajcsökkentő intézkedések leírása; valamint
21.  a repülőtér térkép előállításához szükséges további, az 1–19. pontban nem szereplő adatok.

5. Minőségirányítási rendszer és adatminőségi követelmények biztosítása

15. §  Az  AIS rendelkezik minőségirányítási rendszerrel és ezzel összefüggésben ISO 9000-es sorozatra vagy azzal 
egyenértékű műszaki megoldásra vonatkozó tanúsítással.

16. § (1) Az  adatbázisban található adatok felbontásának ugyanolyannak vagy nagyobbnak kell lennie, mint a  közzétett 
adatok felbontásának.

 (2) A digitális adatoknak megfelelő felbontásúaknak kell lenni, hogy fenntartsák a megfelelő pontosságot.

17. §  A  légiforgalmi információs termék részeként kibocsátandó anyagot az  AIS-hez történő továbbítás előtt alaposan 
ellenőrizni kell, annak biztosítása érdekében, hogy minden szükséges információt tartalmazzon, valamint  
hogy a részletek pontosak legyenek.

18. §  Az  AIS szervezésében, valamint a  légiforgalmi adatok és tájékoztatások tervezése, tartalmának kialakítása, 
feldolgozása és terjesztése során a  légiforgalmi adatok és tájékoztatások optimális felhasználása érdekében 
figyelembe kell venni az  emberi tényezők alapelveit. Emberi beavatkozást igénylő folyamatoknál megfelelő 
figyelmet kell fordítani az információk integritására és kockázatmérséklő intézkedéseket kell hozni.

6. Repülés utáni tájékoztatás

19. §  A  nemzetközi repülőtér üzembentartója gondoskodik a  légijárművek személyzetétől kapott, a  léginavigációs 
berendezések vagy szolgáltatások állapotáról és működéséről, valamint vadon élő állatok jelenlétéből eredő 
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veszélyekkel kapcsolatos tájékoztatások átvételéről, továbbá arról, hogy ezek a tájékoztatások a repülésbejelentő és 
tájékoztató szolgálat rendelkezésére álljanak.

7. A légiforgalmi tájékoztatás automatizálása

20. §  Ha a  légiforgalmi adatok és a  légiforgalmi tájékoztatások létrehozása, előállítása, tárolása, kezelése, feldolgozása, 
átadása és szétosztása során az  e  rendelet hatálya alá tartozó felek automatizálást alkalmaznak, a  következő 
követelményeket kell figyelembe venni a rendszer tervezésénél:
a) az automatizáció szintjének arányosnak kell lennie a feldolgozási szükséglettel,
b) az automatizáció optimalizálja az ember és a gép közti munkamegosztást a folyamat magas fokú biztonsági 

és minőségi előnyeinek elérése érdekében,
c) az automatizáció biztosítja a végrehajtott műveletek nyomonkövethetőségét,
d) az automatizáció biztosítja az adathibák elkerülését, valamint
e) az automatizáció biztosítja a beviteli adatok hibáinak felderítését.

8. Digitális adatkészletekre vonatkozó rendelkezések

21. § (1) A  digitális akadály adatkészletek az  akadályok függőleges és vízszintes kiterjedésének digitális megjelenítését 
tartalmazzák. A digitális akadályadatok a digitális domborzati adatkészletbe nem foglalhatók bele.

 (2) Ha az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározottakon kívül domborzati digitális adatok 
állnak rendelkezésre egyéb légiforgalmi tájékoztatásra vonatkozó követelmények teljesítése érdekében, 
a domborzati digitális adatkészleteket ki kell terjeszteni ezekre a kiegészítő adatokra.

 (3) Ha az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározottakon kívül digitális akadály adatok állnak 
rendelkezésre egyéb légiforgalmi tájékoztatásra vonatkozó követelmények teljesítése érdekében, a digitális akadály 
adatkészleteket ki kell terjeszteni ezekre a kiegészítő adatokra.

22. § (1) Az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet VI. Melléklet B. Alrész AIS.TR.350 pont d)  alpontjában 
meghatározott 4. terület hosszát ki kell terjeszteni a futópálya küszöbétől legfeljebb 2000 m (6500 láb) távolságra, 
ha a domborzat a futópálya küszöbétől 900 m-nél (3000 lábnál) távolabbi hegyvidéki vagy az elhatározási magasság 
meghatározása szempontjából jelentős terület.

 (2) Magyarország államhatára közelében elhelyezkedő nemzetközi repülőtér esetében a domborzati digitális adatokat 
a  szomszédos állam kérésére meg kell osztani az  érintett állammal. Az  államhatár közelében lévő nemzetközi 
repülőtér és az  államhatár közelében lévő szomszédos ország nemzetközi repülőterének domborzati digitális 
adatait össze lehet hangolni, ha azok lefedettségi területei átfedésben vannak, annak biztosítása érdekében,  
hogy ugyanazon domborzatra vonatkozó adatok helyesek legyenek.

9. A légiforgalmi adatokra és tájékoztatásokra vonatkozó követelmények

23. § (1) A  légiforgalmi tájékoztató termék bármely elemében közzéteendő tájékoztatások AIS-nek történő átadását 
megelőzően az  átadó megbizonyosodik arról, hogy az  átadandó tájékoztatás minden közzéteendő adatot és 
információt tartalmaz, és azok megfelelnek e rendelet előírásainak.

 (2) A  digitális adatként kiadott állandó érvényű változtatásokat és a  hosszú időtartamra – három hónapra vagy még 
tovább – szóló átmeneti változtatásokat teljes adatkészlet vagy a  korábban kiadott teljes adatkészlettől való 
eltéréseket tartalmazó adatkészlet formájában kell kiadni.

 (3) Ha a  rövid ideig tartó ideiglenes változtatásokat digitális adatként (digitális NOTAM) bocsátják rendelkezésre, 
ugyanazt a légiforgalmi információs modellt kell használni, mint a teljes adatkészletre.

 (4) Az AIP és a digitális adatkészletek frissítéseit szinkronizálni kell.

10. Záró rendelkezések

24. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
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25. §  Ez a rendelet
a) a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat 

és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint 
a  482/2008/EK rendelet, az  1034/2011/EU, az  1035/2011/EU és az  (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet 
hatályon kívül helyezéséről, továbbá a  677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-jei  
(EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendeletnek és

b) a  923/2012/EU rendeletnek, a  139/2014/EU rendeletnek és az  (EU) 2017/373 rendeletnek a  légiforgalmi 
szolgáltatásra/a léginavigációs szolgálatokra, a légtérszerkezet kialakítására, az adatminőségre és a futópálya 
biztonságára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2010/EU rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. február 14-i (EU) 2020/469 bizottsági végrehajtási rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

26. §  Hatályát veszti a  légiforgalmi tájékoztatás rendjéről és a  légiforgalmi tájékoztató szolgálat ellátásáról szóló  
21/2019. (VIII. 2.) ITM rendelet.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  technológiai és ipari miniszter

A technológiai és ipari miniszter 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelete
a légiközlekedéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvény 74.  § (1)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 5. és 11.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet  
112. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII.  törvény 74. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/202022. (V. 24.) Korm. rendelet 160.  § 11.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. és 4. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvény 74.  § (2)  bekezdés u)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 11. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 
112. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló  
26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosítása

1. § (1) A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet 
[a  továbbiakban: 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet] 1/C.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) Az NLKM tagjainak, az NLKM ülésein tanácskozási joggal részt vevőknek, továbbá más érintett szervezeteknek 
az  előzetes javaslat véleményezésére harminc nap áll rendelkezésre, de indokolt esetben az  NLKM titkára 
ennél rövidebb időt is meghatározhat. Az  NLKM a  vélemények vagy szükség szerint azok egyeztetése alapján  
– az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet XI.  melléklet 1. függelék I., IV. és VI. szakaszában 
meghatározottak figyelembevételével – előzetes döntési javaslatot készít.”

 (2) A 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet 24. § 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„37. TMA (Terminal Control Area): az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet I. Melléklet 239.  pontjában 
meghatározott fogalom,”
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 (3) A 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet 25. § (5) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„g) légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és 
azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK 
rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, 
továbbá a  677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-jei (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási 
rendelet.”

2. §  A 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  A 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §  A 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet 1/D. § (2) bekezdésében az „amely testület döntési javaslatot 
készít” szövegrész helyébe az  „amely testület – az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet XI.  melléklet  
1. függelék I., IV. és VI. szakaszában meghatározottak figyelembevételével – döntési javaslatot készít” szöveg lép.

2. A léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési 
eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet módosítása

5. §  A léginavigációs és a  légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és 
hatósági felügyeletéről szóló 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelemek, vagy egyéb földi berendezések karbantartását, javítását és 
műszeres ellenőrzését az adott berendezésre vonatkozó műszaki és üzemeltetési ismeretekkel rendelkező személy 
végezheti. A vonatkozó műszaki és üzemeltetési ismeret megszerzésére
a) a gyártó,
b) a gyártó által közvetlenül kiképzett személy, vagy
c) ha az a) vagy b) pontban foglaltak alkalmazása nem lehetséges, az ATM/ANS-rendszer, -rendszerelem, vagy egyéb 
földi berendezés tekintetében legalább három év időtartamú, a  működéssel összefüggő szakmai tapasztalattal 
rendelkező személy
által végzett képzés szolgálhat.”

3. A Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló  
56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet módosítása

6. §  A Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 56/2016. (XII. 22.)  
NFM rendelet [a továbbiakban: 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet rendelkezéseit
a) a  légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló miniszteri rendelettel (a  továbbiakban: 
légiforgalmi szolgálati rendelet),
b) a  közös repülési szabályok és a  léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési rendelkezések 
meghatározásáról, valamint az  1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az  1265/2007/EK, az  1794/2006/EK, 
a 730/2006/EK, az 1033/2006/EK és a 255/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. szeptember 26-i 923/2012/EU  
bizottsági végrehajtási rendelettel (a továbbiakban: SERA rendelet), valamint
c) az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelettel
összhangban kell alkalmazni.”

7. § (1) Az 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 11. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„11. irányító és légijármű-vezető közötti adatkapcsolati kommunikáció (CPDLC): a SERA rendelet 2. cikk 60. pontjában 
meghatározott fogalom;”

 (2) Az 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdés 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„35. légijármű azonosító jele: az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet I. Melléklet 127.  pontjában 
meghatározott fogalom;”
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 (3) Az 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdés 49. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„49. NOTAM: az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet I. Melléklet 73.  pontjában meghatározott fogalom 
(Notice to Airmen);”

8. § (1) Az 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Budapest FIR-be belépő VFR szerint működő légijárműnek legkésőbb 10 perccel a  FIR-határ keresztezése 
előtt az  illetékes ATS egységgel rádiókapcsolatot kell kialakítani, és a  légijármű parancsnokának meg kell adnia 
a következő repülési adatokat:
a) hívójel,
b) rendeltetési repülőtér,
c) helyzet,
d) magasság.”

 (2) Az 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 56. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  légijármű parancsnoka repülési tervet nem nyújtott be, a  (3) bekezdés a)–g) pontjában felsorolt repülési 
adatok megadásától függetlenül az adott repülésre a 45. § (6) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.”

9. §  Az 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 95. §-a a következő j) és k) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„j) légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat 
és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint  
a  482/2008/EK rendelet, az  1034/2011/EU, az  1035/2011/EU és az  (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon 
kívül helyezéséről, továbbá a  677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-jei (EU) 2017/373 
bizottsági végrehajtási rendelet; és
k) a  923/2012/EU rendeletnek, a  139/2014/EU rendeletnek és az  (EU) 2017/373 rendeletnek a  légiforgalmi 
szolgáltatásra/a léginavigációs szolgálatokra, a  légtérszerkezet kialakítására, az  adatminőségre és a  futópálya 
biztonságára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a  73/2010/EU rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. február 14-i (EU) 2020/469 bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

10. §  Az 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. A légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló  
57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet módosítása

11. § (1) A  légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet  
[a továbbiakban: 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet] 3. § (1) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. AIS: a  légiforgalmi tájékoztató szolgáltatás nyújtásáért felelős, az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet 
követelményeinek megfelelően tanúsított szervezet (Aeronautical Information Service);”

 (2) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdés 16. és 17. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„16. ATS felderítő rendszer: az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet I. Melléklet 141.  pontjában 
meghatározott fogalom (ATS surveillance system);
17. ATS felderítő szolgálat: az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet I. Melléklet 140.  pontjában 
meghatározott fogalom (ATS surveillance service);”

 (3) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdés 92. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„92. légiforgalmi földi fény: az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet I. Melléklet 114.  pontjában 
meghatározott fogalom (Aeronautical ground light);”

 (4) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdés 96. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„96. légijármű azonosító jele: az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet I. Melléklet 127.  pontjában 
meghatározott fogalom (Aircraft identification);”
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 (5) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdés 123. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„123. NOTAM: az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet I. Melléklet 73. pontjában meghatározott fogalom 
(Notice to Airmen);”

 (6) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdés 150. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„150. riasztás állapota: az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet I. Melléklet 135. pontjában meghatározott 
fogalom (Alert phase);”

12. § (1) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  standard indulási, érkezési, megközelítési és várakozási eljárások fenntartását és legalább 5 évenkénti 
felülvizsgálatát ellenőrzött légtérben az ANS szolgáltató, nem ellenőrzött légtérben az  illetékes ATS szolgálat vagy 
a repülőtér üzembentartója által megbízott, az (5) bekezdésben meghatározott személy az (EU) 2017/373 bizottsági 
végrehajtási rendelet 6. cikk k) pontjában meghatározott követelmények betartásával végzi el.”

 (2) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet a következő 18/A. alcímmel egészül ki:
„18/A. Együttműködés az ATM/ANS szolgáltató és a légijármű üzembentartó között 
28/A.  § (1) Az  ATM/ANS szolgáltató együttműködési megállapodást köt a  légijármű üzembentartójával  
– az üzembentartó kezdeményezésére – a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások összehangolása, valamint az adatok és 
tájékoztatások cseréje érdekében.”

 (3) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Budapest FIR-ben az  ATS egységek, szektorok és szektor munkahelyek közötti koordinálás során a  magyar 
vagy az  angol nyelvet kell használni. A  légiforgalmi szolgáltató 2022. június 30-ig kidolgozza a  koordináció során 
alkalmazandó magyar nyelvű kifejezéskészletet, melyet megküld a koordinációban részt vevők részére.”

13. § (1) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet IV. Melléklet B. Alrész 2. Szakasz ATS.TR.230 pont a)  alpont  
(1) és (2)  bekezdésében meghatározottakon kívül, az  átadás egyéb körülményeit is együttműködési 
megállapodásban, illetve munkahelyi előírásban kell meghatározni.”

 (2) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha több légiforgalmi irányító szolgálat feladatát egy légiforgalmi irányító egység látja el, az  (EU) 2017/373 
bizottsági végrehajtási rendelet IV. Melléklet A. Alrész 1. Szakasz ATS.OR.150 pontjában, a  B. Alrész 2. Szakasz  
ATS.TR.230 pont a) alpont (1) és (2) bekezdésében, valamint a 38. § (2) bekezdésében meghatározottakat nem kell 
alkalmazni.”

 (3) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 46. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet IV. Melléklet A. Alrész 4. Szakasz ATS.OR.400 pontjában 
meghatározott levegő-föld összeköttetés céljára a  nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a  frekvenciasávok 
felhasználási szabályairól szóló NMHH rendeletben felosztott frekvenciasávot kell használni. A rádióberendezésnek 
közvetlen, gyors, folyamatos és lehetőleg légköri zavaroktól mentes rádióösszeköttetést kell biztosítania.
(3) Az ATS egységeket fel kell szerelni a 121,500 MHz kényszerhelyzeti frekvencián folyamatosan működő adó-vevő 
berendezéssel. A  121,500 MHz kényszerhelyzeti frekvenciát az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet  
IV. Melléklet A. Alrész 4. Szakasz ATS.OR.405 pont a) alpontjában meghatározott tényleges kényszerhelyzetek esetén 
lehet használni.”

 (4) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 49. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A repülőtéri irányító torony – az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet IV. Melléklet A. Alrész 4. Szakasz 
ATS.OR.435 pont a)  alpont (4)  bekezdésében meghatározott összeköttetések mellett – biztosítja az  összeköttetést 
azon AFIS egységekkel, amelyek szomszédos légterekben vagy repülőtereken látnak el légiforgalmi szolgálatot.”

14. § (1) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 50. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  ACC-nek és a  körzeti repüléstájékoztató szolgálati egységeknek az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. Melléklet A. Alrész 4. Szakasz ATS.OR.435 pont b)  alpont (1)  bekezdésében meghatározottakon kívül 
a  felelősségi területén belül szolgálatot ellátó légtérgazdálkodó egységgel (a  továbbiakban: AMC) és légiforgalmi 
áramlásszervező egységgel (a továbbiakban: FMP) kell biztosítania az összeköttetést.
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(2) A  bevezető irányító egységnek és a  repülőtéri irányító toronynak az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. Melléklet A. Alrész 4. Szakasz ATS.OR.435 pont b)  alpont (2)  bekezdésében meghatározottakon kívül 
a felelősségi területén belül szolgálatot ellátó AMC-vel és FMP-vel kell biztosítania az összeköttetést.
(3) Az  AFIS egységnek az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet IV. Melléklet A. Alrész 4. Szakasz  
ATS.OR.435 pont b)  alpont (2)  bekezdésében meghatározottakon kívül az  AMC-vel és FMP-vel kell összeköttetést 
biztosítania.”

 (2) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 51. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet IV. Melléklet A. Alrész 4. Szakasz ATS.OR.435 pont 
a)  alpontjában, valamint a  49.  és 50.  §-ban meghatározott összeköttetéshez használt eszközök kiegészíthetők 
vizuális vagy audio jellegű összeköttetés más formáival is.”

 (3) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet IV. Melléklet A. Alrész 4. Szakasz ATS.OR.455 pont 
a) alpontjában meghatározott adatokat legalább 60 napig meg kell őrizni.”

 (4) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 93. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  saját navigációval közlekedő légijármű repülése nem engedélyezhető 2,5 NM-nél (4,6 km) közelebb, vagy 
ahol a  legkisebb megengedett elkülönítés nagyobb, mint 5 NM (9,3 km), az  ott előírt elkülönítési minimum felével 
megegyező távolságnál közelebb az  irányító illetékességi légterének határához. Ez  nem alkalmazandó az  irányítás 
átadásának esetére, továbbá, ha a  munkahelyi előírásokkal biztosítják az  elkülönítést a  szomszédos légtérben 
működő légijárművektől, vagy az elkülönítés más módon – különösen a műszeres repülési eljárás védőterülete által –  
biztosított.”

 (5) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 103. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  turbulencia elkülönítési minimumok a  légijármű légialkalmassági bizonyítványa vagy az  abban szereplő 
maximális felszállótömeg szerint a következő négy csoportba tartoznak:
a) szuper (super): a légijármű légialkalmassági bizonyítványát kibocsátó hatóság döntése alapján,
b) nehéz (heavy): 136 000 kg vagy ennél nehezebb légijármű,
c) közepes (medium): a 136 000 kg-nál könnyebb, de 7000 kg-nál nehezebb légijármű,
d) könnyű (light): a 7000 kg vagy ennél könnyebb légijármű.”

 (6) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 106. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet IV. Melléklet B. Alrész ATS.TR.130 pont b)  alpontjában 
meghatározottak végrehajtása esetén az átváltási szintnek az átváltási magasság felett használatos legalacsonyabb 
repülési szintnek kell lennie.”

 (7) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 137. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„137. § (1) Az érintett ATC egységnek a következő esetekben nem kell turbulencia elkülönítést alkalmaznia:
a) azonos futópályára leszálló, érkező VFR légijárművek esetén, ha az előttük leszálló egy szuper, nehéz vagy közepes 
turbulencia kategóriájú légijármű,
b) látással történő megközelítést végrehajtó, érkező IFR légijárművek között, ha a  légijármű jelentette, hogy 
az előtte haladó légijárművet látja, és arra utasították, hogy saját elkülönítés tartásával kövesse azt.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti repülések esetében az  ATC felhívja a  figyelmet a  lehetséges légijármű keltette 
turbulenciára. Az  érintett légijármű parancsnoka biztosítja, hogy az  előtte haladó nehezebb turbulencia 
kategóriájú légijármű mögötti távolság megfelelő legyen. Ha a légijármű parancsnoka nagyobb távolságtartást tart 
szükségesnek, erről a kívánt mérték megadásával tájékoztatja az ATC egységet.
(3) Az  ATC egységnek az  (1)  bekezdésben foglaltak kivételével egy szuper, nehéz vagy közepes turbulencia 
kategóriájú érkező légijármű mögött leszálló légijármű esetén a  következő, időn alapuló hosszirányú turbulencia 
elkülönítési minimumokat kell alkalmazni:
a) szuper turbulencia kategóriájú légijárművet követő nehéz turbulencia kategóriájú légijármű: 2 perc,
b) szuper turbulencia kategóriájú légijárművet követő közepes turbulencia kategóriájú légijármű: 3 perc,
c) nehéz turbulencia kategóriájú légijárművet követő közepes turbulencia kategóriájú légijármű: 2 perc,
d) szuper turbulencia kategóriájú légijárművet követő könnyű turbulencia kategóriájú légijármű: 4 perc, és
e) nehéz vagy közepes turbulencia kategóriájú légijárművet követő könnyű turbulencia kategóriájú légijármű: 3 perc.
(4) Az ATC egységnek az (1) bekezdésben foglaltak kivételével legalább 3 perc elkülönítést kell biztosítani a szuper 
turbulencia kategóriájú légijármű mögött felszálló könnyű vagy közepes turbulencia kategóriájú induló légijármű, 
valamint legalább 2 perc elkülönítést kell biztosítani a  szuper turbulencia kategóriájú légijármű mögött felszálló 
nehéz turbulencia kategóriájú induló légijármű között, ha a légijárművek
a) ugyanazt a futópályát használják,
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b) 760 m-nél kisebb oldaltávolságú párhuzamos futópályákat használnak,
c) keresztező futópályákat használnak, és a  másodiknak felszálló légijármű tervezett repülési pályája keresztezni 
fogja az  elsőnek elindult légijármű tervezett repülési pályáját ugyanazon a  magasságon, vagy kevesebb, mint  
1000 lábbal (300 m) alatta,
d) 760 m-nél nagyobb oldaltávolságú párhuzamos futópályákat használnak, és a  másodiknak felszálló légijármű 
tervezett repülési pályája keresztezni fogja az  elsőnek elindult légijármű tervezett repülési pályáját ugyanazon 
a magasságon, vagy kevesebb, mint 1000 lábbal (300 m) alatta.
(5) Az ATC egységnek az (1) bekezdésben foglaltak kivételével legalább 4 perc elkülönítést kell biztosítania szuper 
turbulencia kategóriájú légijármű mögött felszálló könnyű vagy közepes turbulencia kategóriájú légijármű között, 
ha a másodiknak felszálló légijármű:
a) ugyanannak a futópályának vagy
b) 760 m-nél kisebb oldaltávolságú párhuzamos futópályának
a közbenső részéről száll fel.
(6) Az ATC egységnek az (1) bekezdésben foglaltak kivételével legalább 3 perc elkülönítést kell biztosítania szuper 
turbulencia kategóriájú légijármű mögött felszálló nehéz turbulencia kategóriájú légijármű között, ha a másodiknak 
felszálló légijármű:
a) ugyanannak a futópályának vagy
b) 760 m-nél kisebb oldaltávolságú párhuzamos futópályának
a közbenső részéről száll fel.
(7) Az ATC egységnek az (1) bekezdésben foglaltak kivételével legalább 2 perc elkülönítést kell biztosítani a nehéz 
turbulencia kategóriájú légijármű mögött felszálló könnyű vagy közepes turbulencia kategóriájú induló légijármű, 
valamint egy közepes turbulencia kategóriájú légijármű mögött felszálló könnyű turbulencia kategóriájú induló 
légijármű között, ha a légijárművek
a) ugyanazt a futópályát használják, a 6. melléklet 1.1. pontjában foglalt ábra szerint,
b) 760 m-nél kisebb oldaltávolságú párhuzamos futópályákat használnak, a 6. melléklet 1.1. pontjában foglalt ábra 
szerint,
c) keresztező futópályákat használnak, és a  másodiknak felszálló légijármű tervezett repülési pályája keresztezni 
fogja az  elsőnek elindult légijármű tervezett repülési pályáját ugyanazon a  magasságon, vagy kevesebb, mint  
1000 lábbal (300 m) alatta, a 6. melléklet 1.1. pontjában foglalt ábra szerint,
d) 760 m-nél nagyobb oldaltávolságú párhuzamos futópályákat használnak, és a  másodiknak felszálló légijármű 
tervezett repülési pályája keresztezni fogja az  elsőnek elindult légijármű tervezett repülési pályáját ugyanazon 
a magasságon, vagy kevesebb, mint 1000 lábbal (300 m) alatta, a 6. melléklet 1.1. pontjában foglalt ábra szerint.
(8) Az ATC egységnek az  (1) bekezdésben foglaltak kivételével legalább 3 perc elkülönítést kell biztosítania nehéz 
turbulencia kategóriájú légijármű mögött felszálló könnyű vagy közepes turbulencia kategóriájú légijármű, vagy 
egy közepes turbulencia kategóriájú légijármű mögött felszálló könnyű turbulencia kategóriájú légijármű között,  
ha a másodiknak felszálló légijármű, a 6. melléklet 1.1. pontjában foglalt ábra szerint:
a) ugyanannak a futópályának vagy
b) 760 m-nél kisebb oldaltávolságú párhuzamos futópályának
a közbenső részéről száll fel.
(9) Az  ATC egységnek az  (1)  bekezdésben foglaltak kivételével 3 perc elkülönítési minimumot kell biztosítani egy 
szuper turbulencia kategóriájú légijárművet követő könnyű vagy közepes turbulencia kategóriájú légijármű között, 
ha a  légijárművek olyan futópályára üzemelnek, amelynek leszállási küszöbét áthelyezték és a  tervezett repülési 
pályájuk keresztezi egymást, ha
a) a szuper turbulencia kategóriájú leszálló légijárművet könnyű vagy közepes felszálló légijármű követi, vagy
b) a  szuper turbulencia kategóriájú felszálló légijárművet könnyű vagy közepes turbulencia kategóriájú leszálló 
légijármű követi.
(10) Az  ATC egységnek az  (1)  bekezdésben foglaltak kivételével 2 perc elkülönítési minimumot kell biztosítani 
egy nehéz turbulencia kategóriájú légijárművet követő könnyű vagy közepes turbulencia kategóriájú légijármű, 
valamint egy közepes turbulencia kategóriájú légijárművet követő könnyű turbulencia kategóriájú légijármű között, 
ha a  légijárművek olyan futópályára üzemelnek, amelynek leszállási küszöbét áthelyezték és a  tervezett repülési 
pályájuk keresztezi egymást, ha
a) a  nehéz turbulencia kategóriájú leszálló légijárművet könnyű vagy közepes felszálló légijármű követi, valamint 
a  közepes turbulencia kategóriájú leszálló légijárművet könnyű turbulencia kategóriájú felszálló légijármű követi, 
vagy



5316 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 127. szám 

b) a  nehéz turbulencia kategóriájú felszálló légijárművet könnyű vagy közepes turbulencia kategóriájú leszálló 
légijármű követi, illetve a  közepes turbulencia kategóriájú felszálló légijárművet könnyű turbulencia kategóriájú 
leszálló légijármű követi.
(11) Az ATC egységnek az (1) bekezdésben foglaltak kivételével ellentétes irányú üzemelés esetén 3 perc elkülönítési 
minimumot kell biztosítani a szuper turbulencia kategóriájú légijárművet követő könnyű vagy közepes turbulencia 
kategóriájú légijármű között, ha a  szuper turbulencia kategóriájú légijármű alacsony áthúzást vagy megszakított 
megközelítést hajt végre, és a könnyű vagy közepes turbulencia kategóriájú légijármű
a) a felszálláshoz a futópálya ellentétes irányát használja, vagy
b) ugyanarra a futópályára ellentétes irányból száll le, illetve egy olyan párhuzamos futópályára hajt végre ellentétes 
irányú leszállást, amely 760 m-nél kisebb oldaltávolságra helyezkedik el.
(12) Az ATC egységnek az (1) bekezdésben foglaltak kivételével ellentétes irányú üzemelés esetén 2 perc elkülönítési 
minimumot kell biztosítani a nehéz turbulencia kategóriájú légijárművet követő könnyű vagy közepes turbulencia 
kategóriájú légijármű, valamint a  közepes turbulencia kategóriájú légijárművet követő könnyű turbulencia 
kategóriájú légijármű között, ha a  nehezebb légijármű alacsony áthúzást vagy megszakított megközelítést  
hajt végre, és a könnyebb légijármű
a) a felszálláshoz a futópálya ellentétes irányát használja, a 6. melléklet 1.1. pontjában foglalt ábra szerint, vagy
b) ugyanarra a futópályára ellentétes irányból száll le, illetve egy olyan párhuzamos futópályára hajt végre ellentétes 
irányú leszállást, amely 760 m-nél kisebb oldaltávolságra helyezkedik el, a  6.  melléklet 1.1.  pontjában foglalt ábra 
szerint.”

 (8) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 170. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Egymástól független párhuzamos megközelítéseket akkor lehet párhuzamos futópályákra végezni, ha:)
„j) az  érkező légijárművek sorrendjének kialakítását és a  térközök biztosítását valamennyi futópálya esetén külön 
légiforgalmi irányító végzi.”

 (9) Az 57/2016. (XII.22.) NFM rendelet 172. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Egymástól függő párhuzamos megközelítéseket akkor lehet párhuzamos futópályákra végezni, ha:)
„h) az érkező légijárművek sorrendjének kialakítását és a  térközök biztosítását valamennyi futópálya esetén külön 
légiforgalmi irányító végzi.”

15. § (1) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 180. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A forgalmi körbe való belépés vagy a  leszálláshoz történő megközelítés megkezdése előtt a  légijárműnek a  következő 
információelemeket kell megadni a következő sorrendben azon elemek kivételével, amelyekről tudott, hogy a  légijármű 
már vette azokat:)
„d) az  észlelt, futópálya menti látástávolság értékek változásai vagy a  megközelítés és leszállás irányára jellemző 
látástávolság változásai.”

 (2) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 186. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A repülőtér állapotára vonatkozó lényeges tájékoztatás körébe tartozik:)
„c) víz, hó, latyak, jég, jégtelenítő folyadék vagy egyéb szennyeződés valamelyik futópályán, gurulóúton vagy 
előtéren, hópad vagy hótorlasz valamelyik futópályán, gurulóúton vagy előtér közelében,”

 (3) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 190. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  légiforgalom meggyorsítása érdekében a  légijárműnek engedélyezhető, hogy a  használatos futópályán 
guruljon, ha ez  nem okoz a  többi légijármű számára veszélyt vagy késést. Ha a  guruló légijárművek irányítását 
a gurító irányító és a  futópályán való működések irányítását a  repülőtéri irányító látja el, a használatos futópályán 
történő gurulási engedélyt a repülőtéri irányító adhatja ki a légijárművel történő kétoldalú rádiókapcsolat felvétele 
után. Minden  további frekvenciaváltásra vonatkozó utasítást a  repülőtéri irányító adhatja ki, miután a  légijármű 
elhagyta a futópályát.”

 (4) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 191. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  légijárműnek nem engedélyezhető a kigurulás és a várakozás a használatos futópályára, ha másik légijármű 
leszállást hajt végre, amíg a leszálló légijármű el nem hagyta a várakoztatás tervezett helyét.”

 (5) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 219. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) és (3) bekezdésben meghatározottak kivételével minden légiforgalmi földi fénynek működnie kell:]
„a) folyamatosan a  sötétség időszaka alatt, vagy ha a  napkorong középpontja több mint 6 fokkal a  horizont alatt 
van, attól függően, hogy melyik igényel hosszabb idejű működést, kivéve, ha a  légiforgalom irányítása másképp 
igényli, vagy”
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 (6) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 251. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  ellenőrzött légtérben saját navigációval közlekedő légijárművek minimális magasságait úgy kell 
meghatározni, hogy azok a  légijármű és az ellenőrzött légtér alsó határa között minden esetben legalább 500 láb 
(150 m) függőleges távolságot biztosítsanak.”

 (7) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 256. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  ADS-B helyzetszimbólumok és SSR válaszjelek használatán alapuló elkülönítést úgy kell létrehozni, hogy 
az érintett légijárművek helyzetét jelentő ADS-B helyzetszimbólumok középpontja és az SSR válaszjel legközelebbi 
széle vagy – a légiközlekedési hatóság jóváhagyása esetén – középpontja közötti távolság nem lehet kevesebb, mint 
az előírt minimum.”

 (8) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 270. § g) pontja a következő gd) alponttal egészül ki:
(A helyzetképernyőn megjelenített légijármű-helyzetinformáció a  bevezető irányító szolgálat ellátásakor a  következő 
egyéb feladatok elvégzésére használható fel:
elkülönítés biztosítására)
„gd) párhuzamos vagy közel párhuzamos futópályán megközelítést végző légijárművek között.”

16. § (1) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 277. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ATS felderítő rendszer a repülőtéri irányító szolgálat ellátása során
a) a végső egyenesen lévő légijármű repülési pályájának megfigyelésére,
b) a repülőtér közelében működő más légijárművek repülési pályájának megfigyelésére,
c) egymást követő induló légijárművek között a 113. alcímben meghatározott elkülönítés létrehozására,
d) az ugyanazon a végső egyenesen egymást követő légijárművek között a 113. alcímben meghatározott elkülönítés 
fenntartására,
e) párhuzamos vagy közel párhuzamos futópályán megközelítést végző légijárművek között az  elkülönítés 
fenntartására, és
f ) VFR repüléseknek navigációs segítség nyújtására
használható.”

 (2) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 280. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A földi mozgás irányítására és ellenőrzésére használt ATS felderítő rendszerek használata esetén a  légijárművek 
azonosítása a következő eljárások közül egy vagy több alkalmazásával történhet:)
„b) a légiközlekedési hatóság jóváhagyása esetén azonosság átadása,
c) a légiközlekedési hatóság jóváhagyása esetén automatikus azonosítási eljárás.”

 (3) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet a következő 290/A. §-sal egészül ki:
„290/A.  § Az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet IV. Melléklet B. Alrész ATS.TR.305 pont a)  alpont 
(8) bekezdése szerinti tájékoztatás:
a) légtérkorlátozásokról, valamint a különböző légterek foglaltságáról szóló tájékoztatás,
b) az olyan veszélyes időjárási jelenségről szóló tájékoztatás, amely befolyásolhatja a rádióösszeköttetést, a műhold 
alapú összeköttetést, a GNSS alapú navigációs és felderítő rendszer működését, vagy
c) a légijármű fedélzetén tartózkodókat veszélyeztető káros sugárzásról szóló tájékoztatás.”

 (4) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 366. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  hajózó személyzet és a  légiforgalmi irányító számára biztosítani kell, hogy közleményeket cserélhessenek, 
amely közlemények tartalmazhatnak szabvány elemeket, szabad szövegű elemeket, valamint ezek kombinációját.”

17. § (1) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 370. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  hajózó személyzet és a  légiforgalmi irányító CPDLC-t használ, és a  közlemény célja megfelel 
a  16.  mellékletben a  CPDLC közleménykészletben meghatározottaknak, az  abban szereplő, megfelelő közlemény 
elemet kell használni.”

 (2) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 372. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„372. § A légiforgalmi irányítónak és a hajózó személyzetnek – rendkívüli helyzet vagy kényszerhelyzet kivételével –  
kerülnie kell a  szabad szövegű közlemények használatát. Ha az  ATS egység szükségesnek tartja szabad szövegű 
közlemények használatát, a  használat elősegítése érdekében ezeket a  szabad szövegű üzeneteket a  légijármű 
rendszerében vagy a földi rendszerekben kell tárolni.”

 (3) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 373. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Bármely kényszerhelyzeti vagy sürgősségi CPDLC közleményre a  földről a „NYUGTÁZOM („ROGER”) szövegű 
közleménnyel kell válaszolni.”
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 (4) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 381. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  légijárműről tudott vagy feltételezett, hogy jogellenes beavatkozás alatt áll, vagy bombafenyegetésről 
szóló figyelmeztetés érkezett, az ATS egységnek haladéktalanul eleget kell tennie a légijármű kéréseinek és várható 
igényeinek, beleértve a  repülés útvonalán található, valamint bármely tervezett leszállási repülőtér léginavigációs 
berendezéseivel, eljárásaival és szolgálataival kapcsolatos tájékoztatásokra vonatkozó kéréseket is, valamint  
meg kell tennie minden intézkedést a  repülés egyes szakaszai lebonyolításának meggyorsítására, beleértve 
a légijármű biztonságos leszállását is.”

18. §  Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet
 1.  4.  § (1)  bekezdésében a  „(2)  bekezdésben” szövegrész helyébe a  „SERA rendelet melléklet 8. szakasz 

SERA.8015 pont b) alpont 6. pontjában” szöveg,
 2.  7.  § (1)  bekezdésében az  „5. §” szövegrész helyébe az  „(EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet  

IV. Melléklet B. Alrész ATS.TR.105 pontja” szöveg,
 3.  23.  § (4)  bekezdésében az „(1)  bekezdésben” szövegrész helyébe az „(EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási 

rendelet IV. Melléklet A. Alrész ATS.OR.110 pontjában” szöveg,
 4.  27.  § (3)  bekezdésében az  „A (2)  bekezdésben” szövegrész helyébe az  „Az (EU) 2017/373 bizottsági 

végrehajtási rendelet IV. Melléklet A. Alrész ATS.OR.120 pont a) alpontjában” szöveg,
 5.  37.  § (2)  bekezdésében az  „Az (1)  bekezdésben meghatározott adott” szövegrész helyébe az  „Egy adott  

– polgári ATS egység illetékességébe tartozó –” szöveg,
 6.  39.  § (7)  bekezdésében az  „alkalmazandó koordinálási” szövegrész helyébe az  „(EU) 2017/373 bizottsági 

végrehajtási rendelet IV. Melléklet B. Alrész ATS.TR.230 pont b) alpontjában meghatározottak végrehajtásához 
alkalmazandó koordinálási” szöveg,

 7.  41. § (3) bekezdésében az „Alatti” szövegrész helyébe a „Közötti” szöveg,
 8.  44.  § (1)  bekezdésében az „a 294.  §-ban” szövegrész helyébe az „az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási 

rendelet IV. Melléklet B. Alrész ATS.TR.400 pontjában” szöveg,
 9.  47.  § (2)  bekezdésében az  „(1)  bekezdés a)  pontja” szövegrész helyébe az  „(EU) 2017/373 bizottsági 

végrehajtási rendelet IV. Melléklet A. Alrész ATS.OR.410. pontja” szöveg,
10.  48.  §-ában az „összeköttetés fajtái:” szövegrész helyébe az „(EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet  

IV. Melléklet A. Alrész ATS.OR:430 pont a) alpontja szerinti összeköttetés fajtái:” szöveg,
11.  51.  § (6)  bekezdésében az  „50.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontjaiban” szövegrész helyébe az  „(EU) 2017/373 

bizottsági végrehajtási rendelet IV. Melléklet A. Alrész ATS.OR.435 pont b)  alpont (2)  bekezdés  
i–iii. pontjában” szöveg,

12.  79. §-ában az „a 34. §” szövegrész helyébe az „az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet IV. Melléklet  
B. Alrész ATS.TR.205 pontja” szöveg,

13.  105.  § (8)  bekezdésében az  „a 106.  § (1)  bekezdés” szövegrész helyébe az  „az (EU) 2017/373 bizottsági 
végrehajtási rendelet IV. Melléklet B. Alrész ATS.TR.130 pontja” szöveg,

14.  137.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „leszálló egy nehéz vagy közepes” szövegrész helyébe a „leszálló egy 
szuper, nehéz vagy közepes” szöveg,

15.  137.  § (6)  bekezdésében a  „küszöbét áthelyezték, ha” szövegrész helyébe a  „küszöbét áthelyezték és 
a tervezett repülési pályájuk keresztezi egymást, ha” szöveg,

16.  139.  § (2)  bekezdésében az  „(1)  bekezdés” szövegrész helyébe az  „(EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. Melléklet B. Alrész ATS.TR. 250 pont a) alpontja” szöveg,

17.  140.  §-ában az  „A 139.  § (1)  bekezdés” szövegrész helyébe az  „Az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. Melléklet B. Alrész ATS.TR. 250 pont a) alpontja” szöveg,

18.  174.  § (1)  bekezdésében a  „tájékoztatásokat és engedélyeket” szövegrész helyébe a  „tájékoztatásokat, 
utasításokat és engedélyeket” szöveg,

19.  242. § (3) bekezdésében az „Az azonosítást” szövegrész helyébe az „A légijármű azonosítását” szöveg,
20.  258. § (2) bekezdésében a „radarelkülönítési minimum csökkenthető” szövegrész helyébe a „radarelkülönítési 

minimumot a légiforgalmi szolgáltató a légiközlekedési hatóság jóváhagyásával csökkentheti” szöveg,
21.  296. § (1) bekezdésében az „a 295. § (4) bekezdésének” szövegrész helyébe az „az (EU) 2017/373 bizottsági 

végrehajtási rendelet IV. Melléklet B. Alrész ATS.TR.405 pont a) alpontjának” szöveg,
22.  297.  § (1)  bekezdésében az „a 295.  § (4)  bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (EU) 2017/373 bizottsági 

végrehajtási rendelet IV. Melléklet B. Alrész ATS.TR.405 pont a) alpontjában” szöveg,
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23.  297. § (4) bekezdésében az „A 295. § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Az (EU) 2017/373 bizottsági 
végrehajtási rendelet IV. Melléklet B. Alrész ATS.TR.405 pont b–c) alpontjában” szöveg,

24.  370. § (9) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „kettő” szöveg,
25.  381.  § (4)  bekezdésében az  „A SERA rendelet” szövegrész helyébe az  „A (3)  bekezdésben és  

a SERA rendelet” szöveg
lép.

19. §  Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 405. §-a a következő o) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„o) a  923/2012/EU rendeletnek, a  139/2014/EU rendeletnek és az  (EU) 2017/373 rendeletnek a  légiforgalmi 
szolgáltatásra/a léginavigációs szolgálatokra, a  légtérszerkezet kialakítására, az  adatminőségre és a  futópálya 
biztonságára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a  73/2010/EU rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. február 14-i (EU) 2020/469 bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

20. § (1) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet
a) 5. melléklete a 4. melléklet szerint,
b) 6. melléklete az 5. melléklet szerint,
c) 11. melléklete a 6. melléklet szerint,
d) 12. melléklete a 7. melléklet szerint
módosul.

 (2) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 (3) Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

21. §  Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 9.  melléklet 1.  pontjában a  „191.  § (2)  bekezdésben” szövegrész helyébe  
a „191. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

22. § (1) Hatályát veszti az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet
a) 4. § (2) bekezdése,
b) 5. §-a,
c) 23. § (1) bekezdése,
d) 27. § (1), (2) és (4) bekezdése,
e) 28. § (1), (3) és (4) bekezdése,
f ) 30. §-a,
g) 32. § (2) bekezdése,
h) 33. § (2) bekezdése,
i) 34. §-a,
j) 36. §-a,
k) 37. § (1) bekezdése,
l) 38. § (1) bekezdése,
m) 39. § (2)–(6) bekezdése,
n) 41. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése,
o) 46. § (1) és (4) bekezdése,
p) 47. § (1), (3) és (4) bekezdése,
q) 49. § (1)–(3) és (5) bekezdése,
r) 50. § (4) bekezdése,
s) 51. § (1), (3), (4) és (7) bekezdése,
t) 52. §-a,
u) 54–55. §-a,
v) 56. § (1) és (2) bekezdése,
w) 59–62. §-a,
x) 37. és 38. alcíme,
y) 90. §-a.
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 (2) Hatályát veszti az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet
a) 106. § (1) bekezdése,
b) 108. § (1), (2) és (8) bekezdése,
c) 139. § (1) bekezdése,
d) 69. alcíme,
e) 177. § (1) bekezdése,
f ) 194. § (1) bekezdése,
g) 210. §-a,
h) 216. § (1) és (3) bekezdése,
i) 242. § (1) és (2) bekezdése,
j) 251. § (1) bekezdése,
k) 293. §-a,
l) 294. §-a,
m) 295. § (4)–(7) bekezdése,
n) 366. § (2), (3), (7) bekezdése és záró szövegrésze,
o) 373. § (3) bekezdése.

 (3) Hatályát veszti az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet
a) 180. § (1) bekezdés f ) pontjában a „nem ellenőrzött repülőtérről történő indulás esetén” szövegrész,
b) 191. § (1) bekezdésében az „– a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével –” szövegrész,
c) 370. § (9) bekezdésében a „sürgősség,” szövegrész,
d) 13. melléklet 1.1. alpontja,
e) 18. melléklet 2.5. alpontja.

5. Az egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló  
55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet módosítása

23. §  Az egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 
2. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

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

25. §  Ez a rendelet
a) a  közös repülési szabályok és a  léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési 

rendelkezések meghatározásáról, valamint az  1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az  1265/2007/EK,  
az  1794/2006/EK, a  730/2006/EK, az  1033/2006/EK és a  255/2010/EU rendelet módosításáról szóló,  
2012. szeptember 26-i 923/2012/EU végrehajtási rendeletnek,

b) a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat 
és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint 
a  482/2008/EK rendelet, az  1034/2011/EU, az  1035/2011/EU és az  (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet 
hatályon kívül helyezéséről, továbbá a  677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-i  
(EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendeletnek és

c) a  923/2012/EU rendeletnek, a  139/2014/EU rendeletnek és az  (EU) 2017/373 rendeletnek a  légiforgalmi 
szolgáltatásra/a léginavigációs szolgálatokra, a légtérszerkezet kialakítására, az adatminőségre és a futópálya 
biztonságára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2010/EU rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. február 14-i (EU) 2020/469 bizottsági végrehajtási rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  technológiai és ipari miniszter
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1. melléklet a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelethez

A 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet 1. mellékletében foglalt táblázathoz tartozó További szabályok, 
eltérések rész helyébe a következő rendelkezés lép:
„További szabályok, eltérések:
Repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az  alábbi 3.  pontban foglalt eltéréssel valamennyi légtérosztályban 
nyújtanak.
A fenti táblázattól függetlenül a  határsávot átrepülő vagy abban repülést végző valamennyi légijármű esetében 
repülési tervet kell benyújtani, és folyamatos rádió-összeköttetést kell tartani.
A repülési terv benyújtási kötelezettség alól mentességet kapnak:
– a határsávban 50 m-es földfelszín feletti vagy alacsonyabb magasságon végrehajtott munkarepülést végző 
légijárművek,
– az állami légijárművek,
– a G osztályú légtérben – az  éjszakai VFR repülések és a  harmadik országból érkező vagy harmadik országba 
tartó légijárművek által végrehajtott repülések kivételével – a  szlovák–magyar államhatárt 4000 láb  
(1200 m) AMSL alatti magasságon keresztező VFR GAT repülések és a 4000 láb (1200 m) AMSL feletti magasságon 
keresztező hajtóműnélküli légijárművel végrehajtott repülések.
1. FL285 (8700 m STD) felett Budapest FIR-en belül VFR repülés végrehajtása tilos. FL195 (5950 m STD) felett útvonal 
VFR GAT repüléseket tilos végrehajtani.
2. A G osztályú légtérben, a határ-, illetve szabálysértő légijárművek elfogása, vizuális azonosítása, velük szemben 
rendszabályok foganatosítása, vagy segítségnyújtás céljából légvédelmi célú repülést folytató állami légijárművek 
– amennyiben az  elfogás profilja, illetve a  légijárművek manőverező képességének megőrzése azt megköveteli –  
eltérhetnek a 250 kt (460 km/h) IAS legnagyobb repülési sebességtől.
3. A koordinált légtérben, a Drop Zone légtérben és a műrepülő légtérben repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot 
nem nyújtanak. A  koordinált légtérben és a  Drop Zone légtérben kétoldalú rádióösszeköttetési kötelezettség van 
a koordinációs feladatot ellátó szervezettel, a közzétett frekvenciákon.”

2. melléklet a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelethez

A 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet 2.  melléklet III. NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK alcím 
4. pontjában foglalt táblázat a következő 22. sorral egészül ki:

(A B C

1. Légtér azonosítója/Oldalhatárai Felső/alsó határa Megjegyzés)

22.

LHSDZLHFM / Fertőszentmiklós

FL 125 ( 3800 m STD)/GND

473557N
473416N
473322N
473339N
473441N
473556N
473557N

0165122E
0165217E
0165009E
0164820E
0164625E
0164532E
0165122E
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3. melléklet a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelethez

Az 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 1. melléklet 5.3.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„5.3.1. Be kell írni a törtvonás után a következő betűk valamelyikét a légijármű turbulencia kategóriájának jelzésére:
5.3.1.1. J (SUPER) az ICAO Doc 8643 (Aircraft Type Designator) által így meghatározott légijármű típusok esetében,
5.3.1.2. H (Heavy), ha az engedélyezett maximális felszálló tömeg (MTOW) 136 000 kg vagy több, az ICAO Doc 8643 
által a J (SUPER) kategóriában felsorolt repülőgéptípusok kivételével,
5.3.1.3. M (Medium), ha az MTOW kisebb, mint 136 000 kg, de több, mint 7000 kg,
5.3.1.4. L (Light), ha az MTOW 7000 kg vagy kisebb.”

4. melléklet a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelethez

 1.  Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 5. melléklet 1.1. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„1.1. Ha a turbulencia elkülönítési minimumot nem kell alkalmazni, 1 perc az elkülönítés, ha a légijárművek felszállás 
után azonnal egymástól legalább 45 fokkal eltérő útirányokon repülnek, és így az oldalirányú elkülönítés biztosítva 
van, az ábra szerint.
Ez a  minimum csökkenthető, ha a  légiforgalmi szolgáltató által alkalmazott eljárást a  légiközlekedési hatóság 
jóváhagyta, és felszállás után azonnal oldalirányú elkülönítés jön létre, és
a) a légijárművek párhuzamos futópályákat használnak, vagy
b) a  150.  § (1)  bekezdésében meghatározott eljárást alkalmazzák olyan széttartó irányú futópályáknál, amelyek 
egymást nem keresztezik.”

 2.  Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 5. melléklet 2.1.2.2.2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2.1.2.2.2. addig, amíg az  érkező légijármű át nem repüli azt a  megközelítési nyomvonalon lévő pontot, amelyet 
az adott repülőtéren illetékes légiforgalmi szolgáltató a légijármű üzembentartókkal együttműködve határoz meg, 
és amelyet a légiközlekedési hatóság hagy jóvá.”

5. melléklet a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelethez

 1.  Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 6. melléklet 1.1 alpontja helyébe a következő alpont lép:
„1.1. A 137. § (7), (8) és (12) bekezdésében említett ábra”

 2.  Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 6. melléklet 2.1. alpontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„

 A  B  C

1
 Légijármű-kategória 

Elöl haladó légijármű

 Légijármű-kategória 

Hátsó légijármű

 Távolságon alapuló turbulencia elkülönítési 

minimumok

2 SZUPER vagy NEHÉZ SZUPER

Nem szükséges.
Ebben az esetben a légiforgalmi 

szolgáltató által meghatározott és  
az illetékes hatóság által jóváhagyott 

felderítőberendezésen alapuló 
elkülönítési minimumot kell alkalmazni

3

SZUPER

NEHÉZ 6 NM (11,1 km)

4 KÖZEPES 7 NM (13 km)

5 KÖNNYŰ 8 NM (14,8 km)

6  NEHÉZ 4 NM (7,4 km)

7 NEHÉZ KÖZEPES 5 NM (9,3 km)

8  KÖNNYŰ 6 NM (11,1 km)

9 KÖZEPES KÖNNYŰ 5 NM (9,3 km)
”
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6. melléklet a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelethez

Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 11. melléklet 1.9.5.2. alpontjában foglalt táblázat 11–13. sora helyébe a következő 
sorok lépnek, és a táblázat a következő 14. sorral egészül ki:

(A B C

10 1 BETŰ a légijármű engedélyezett legnagyobb felszálló súlyának jelölésére)

11  J  Super  /szuper/

12  H  Heavy  /nehéz/

13  M  Medium  /közepes/

14  L  Light  /könnyű/

7. melléklet a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelethez

Az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 12. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2. ATC kifejezések

2.1. Általános rész
2.1.1. A + jelölés a hajózó személyzet által használt kifejezéseket jelzi.

2.1.2. Repülési magasság (a továbbiakban: magasság) leírása
2.1.2.1. FLIGHT LEVEL (number)
(szám) REPULESI SZINT; vagy
2.1.2.2. (number) METRES
(szám) MÉTER; vagy
2.1.2.3. (number) FEET
(szám) LÁB

2.1.3. Magasságváltások, jelentések és függőleges sebességek
2.1.3.1. CLIMB (or DESCEND)
EMELKEDJEN (vagy SÜLLYEDJEN), majd szükség szerint:
2.1.3.1.1. TO (level)
(magasság)-IG;
2.1.3.1.2. Utasítás valamely magasságtartományra való emelkedés (vagy süllyedés) megkezdésére
TO AND MAINTAIN BLOCK (level) TO (level)
ÉS TARTSA A (magasság) ÉS (magasság) KÖZÖTTI TARTOMÁNYT
2.1.3.1.3. TO REACH (level) AT (or BY) (time or significant point)
(magasságot) ELÉRNI (idő vagy fontos pont)-IG
2.1.3.1.4. REPORT LEAVING (or REACHING or PASSING) (level)
JELENTSE A (magasság) ELHAGYÁSÁT (vagy ELÉRÉSÉT, vagy KERESZTEZÉSÉT)
2.1.3.1.5. AT (number) FEET PER MINUTE (or METRES PER SECOND) /or GREATER (or OR LESS)/,
PERCENKÉNT (szám) LÁBBAL (vagy MÁSODPERCENKÉNT (szám) MÉTERREL) /vagy TÖBBEL (vagy VAGY KEVESEBBEL)/
2.1.3.1.6. Csak SST légijárműveknél
REPORT STARTING ACCELERATION (or DECELERATION)
JELENTSE A GYORSÍTÁS (vagy LASSÍTÁS) MEGKEZDÉSÉT.
2.1.3.2. MAINTAIN AT LEAST (number) FEET (or METRES) ABOVE (or BELOW) (aircraft call sign)
TARTSON LEGALÁBB (szám) LÁBAT (vagy MÉTERT) (légijármű hívójel) FELETT (vagy ALATT)
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2.1.3.3. REQUEST LEVEL (or FLIGHT LEVEL or ALTITUDE) CHANGE FROM (name of unit) /AT (time or significant point)/
KÉRJEN MAGASSÁGVÁLTÁSRA (vagy REPÜLÉSI SZINT VÁLTÁSRA vagy TENGERSZINT FELETTI MAGASSÁG VÁLTÁSRA) 
ENGEDÉLYT (az egység neve) TŐL /(időpont)-KOR (vagy fontos pont)-NÁL/
2.1.3.4. STOP CLIMB (or DESCENT) AT (level)
HAGYJA ABBA AZ EMELKEDÉST (vagy SÜLLYEDÉST) (magasság)-ON
2.1.3.5. CONTINUE CLIMB (or DESCENT) TO (level)
FOLYTASSA AZ EMELKEDÉST (vagy SÜLLYEDÉST) (magasság)-RA
2.1.3.6. EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) UNTIL PASSING (level)
GYORS EMELKEDÉS (vagy SÜLLYEDÉS) (magasság) KERESZTEZÉSÉIG
2.1.3.7. WHEN READY, CLIMB (or DESCEND) TO (level)
HA KÉSZ, EMELKEDJEN (vagy SÜLLYEDJEN) (magasság)-IG
2.1.3.8. EXPECT CLIMB (or DESCENT) AT (time or significant point)
EMELKEDÉSI (vagy SÜLLYEDÉSI) ENGEDÉLYT (időpontban vagy fontos pontnál) VÁRHAT
2.1.3.9. Meghatározott időpontban vagy helyen megkövetelt cselekvés
+ REQUEST DESCENT AT (time)
KÉREK SÜLLYEDÉSI ENGEDÉLYT (idő)-KOR
2.1.3.10. IMMEDIATELY
AZONNAL
2.1.3.11. AFTER PASSING (significant point)
(fontos pont) KERESZTEZÉSE UTÁN
2.1.3.12. AT (time or significant point)
(idő)-KOR vagy (fontos pont)-NAL
2.1.3.13. Tetszőleges időpontban vagy helyen engedélyezett cselekvés
WHEN READY (instruction)
HA KÉSZ (utasítás)
2.1.3.14. Ha egy légijárművet felkérnek arra, hogy saját elkülönítéssel és VMC-ben emelkedjen vagy süllyedjen
MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC /FROM (level)/ /TO (level)/
TARTSON SAJÁT ELKÜLÖNÍTÉST VMC-BEN /(magasság)-TÓL/ /(magasság)-IG/
2.1.3.15. MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC ABOVE (or BELOW, or TO) (level)
TARTSON SAJÁT ELKÜLÖNÍTÉST VMC-BEN (magasság) FELETT (vagy ALATT, vagy (magasság)-IG)
2.1.3.16. Ha kétség merül fel, hogy egy légijármű a  kiadott utasításoknak vagy engedélyeknek nem képes eleget 
tenni
IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVISE
HA NEM KÉPES (alternatív utasítások) ÉS ÉRTESÍTSEN
2.1.3.17. Ha a légijármű hajózó személyzete nem képes a kiadott utasításoknak vagy engedélyeknek eleget tenni
+ UNABLE
KÉPTELEN VAGYOK
2.1.3.18. Azután, hogy egy légijármű hajózó személyzete ACAS megoldási tanácsadásnak (RA) megfelelően 
megkezdi eltérését valamely ATC engedélytől vagy utasítástól (hajózó személyzet és légiforgalmi irányító közötti 
közleményváltás)
2.1.3.18.1. + TCAS RA (ejtsd: Tí-kasz Ár-Éj)
TCAS MEGOLDÁSI TANÁCSADÁS
2.1.3.18.2. ROGER
NYUGTÁZOM
2.1.3.19. Az ACAS RA végrehajtását követően az ATC engedélyhez vagy utasításhoz történő visszatérést megkezdték 
(hajózó személyzet és légiforgalmi irányító közötti közleményváltás)
2.1.3.19.1. + CLEAR OF CONFLICT RETURNING TO (assigned clearance)
KONFLIKTUS MEGSZŰNT VISSZATÉRÜNK A (kiadott engedély)-hez
2.1.3.19.2. ROGER (or alternative instructions)
NYUGTÁZOM (vagy módosított engedély kiadása)
2.1.3.20. Az ACAS RA végrehajtását követően az ATC engedélyhez vagy utasításhoz visszatérnek (hajózó személyzet 
és légiforgalmi irányító közötti közleményváltás)
2.1.3.20.1. + CLEAR OF CONFLICT, (assigned clearance) RESUMED
KONFLIKTUS MEGSZŰNT VISSZATÉRTÜNK A (kiadott engedélyhez)
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2.1.3.20.2. ROGER (or alternative instructions)
NYUGTÁZOM (vagy módosított utasítások kiadása)
2.1.3.21. Az ACAS RA-val ellentétes ATC engedély vagy utasítás vételét követően a hajózó személyzet az RA-t követi 
és erről azonnal tájékoztatja az ATC t (hajózó személyzet és légiforgalmi irányító közötti közleményváltás)
2.1.3.21.1. + UNABLE TCAS RA
NEM LEHETSÉGES, TCAS RA miatt
2.1.3.21.2. ROGER
NYUGTÁZOM
2.1.3.22. Emelkedés közben, valamely SID függőleges profiljában lévő magassági és sebességi korlátozás(ok) 
törlésére szóló engedélyek
2.1.3.22.1. Emelkedési engedély korlátozásokat tartalmazó SID-ben, ahol a  pilóta az  engedélyezett magasságig 
emelkedik a  közzétett magassági korlátozásoknak megfelelően és a  SID nyomvanalát követi. Valamint betartja 
a közzétett vagy az ATC által meghatározott sebességi korlátozás(oka)t.
CLIMB VIA SID TO (level)
EMELKEDJEN A SID-ET KÖVETVE (magasság)-RA
2.1.3.22.2. Emelkedés közben, a  SID függőleges profiljában található magassági korlátozás(ok) törlésére szóló 
engedély
[CLIMB VIA SID TO (level)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S)
[EMELKEDJEN A SID-ET KÖVETVE (magasság)-RA], MAGASSÁGI KORLÁTOZÁS(OK) TÖRÖLVE
2.1.3.22.3. Emelkedés közben, a SID függőleges profiljában található adott magassági korlátozás(ok) törlésére szóló 
engedély
[CLIMB VIA SID TO (level)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S) AT (point(s))
[EMELKEDJEN A SID-ET KÖVETVE (magasság)-RA], MAGASSÁGI KORLÁTOZÁS(OK) (pont(ok))-NÁL TÖRÖLVE
2.1.3.22.4. SID-ben történő emelkedés közben, a sebességi korlátozás(ok) törlésére szóló engedély
[CLIMB VIA SID TO (level)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S)
[EMELKEDJEN A SID-ET KÖVETVE (magasság)-RA], SEBESSÉGI KORLÁTOZÁS(OK) TÖRÖLVE
2.1.3.22.5. SID-ben történő emelkedés közben, adott sebességi korlátozás(ok) törlésére szóló engedély
[CLIMB VIA SID TO (level)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S) AT (point(s))
[EMELKEDJEN A SID-ET KÖVETVE (magasság)-RA], SEBESSÉGI KORLÁTOZÁS(OK) (pont(ok))-NÁL TÖRÖLVE
2.1.3.22.6. Emelkedésre szóló engedély és a SID sebességi és magassági korlátozásainak törlése
CLIMB UNRESTRICTED TO (level) (or) CLIMB TO (level), CANCEL LEVEL AND SPEED RESTRICTIONS
EMELKEDJEN MEGKÖTÉS NÉLKÜL (magasság)-RA vagy EMELKEDJEN (magasságra)-RA, MAGASSÁGI ÉS SEBESSÉGI 
KORLÁTOZÁSOK TÖRÖLVE
2.1.3.23. Süllyedés közben, valamely STAR függőleges profiljában lévő magassági és sebességi korlátozás(ok) 
törlésére szóló engedélyek
2.1.3.23.1. Süllyedési engedély korlátozásokat tartalmazó STAR-ben, ahol a  pilóta az  engedélyezett magasságig 
süllyed a  közzétett magassági korlátozásoknak megfelelően és a  STAR nyomvanalát követi. Valamint betartja 
a közzétett vagy az ATC által meghatározott sebességi korlátozás(oka)t.
DESCEND VIA STAR TO (level)
SÜLLYEDJEN A STAR-T KÖVETVE (magasság)-RA
2.1.3.23.2. Süllyedés közben, a STAR magassági korlátozás(ok) törlésére szóló engedély
[DESCEND VIA STAR TO (level)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S)
[SÜLLYEDJEN A STAR-T KÖVETVE (magasság)-RA], MAGASSÁGI KORLÁTOZÁS(OK) TÖRÖLVE
2.1.3.23.3. Süllyedés közben, a STAR adott magassági korlátozás(ok) törlésére szóló engedély
Clearance to cancel specific level restrictions of a STAR during descent
[DESCEND VIA STAR TO (level)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S) AT (point(s))
[SÜLLYEDJEN A STAR-T KÖVETVE (magasság)-RA], MAGASSÁGI KORLÁTOZÁS(OK) (pont(ok))-NÁL TÖRÖLVE
2.1.3.23.4. Süllyedés közben, a STAR sebességi korlátozás(ok) törlésére szóló engedély
[DESCEND VIA STAR TO (level)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S)
[SÜLLYEDJEN A STAR-T KÖVETVE (magasság)-RA], SEBESSÉGI KORLÁTOZÁS(OK) TÖRÖLVE
2.1.3.23.5. Süllyedés közben, a STAR adott sebességi korlátozás(ok) törlésére szóló engedély
[DESCEND VIA STAR TO (level)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S) AT (point(s))
[SÜLLYEDJEN A STAR-T KÖVETVE (magasság)-RA], SEBESSÉGI KORLÁTOZÁS(OK) (pont(ok))-NÁL TÖRÖLVE
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2.1.3.23.6. Süllyedésre szóló engedély és a STAR sebességi és magassági korlátozásainak törlése
DESCEND UNRESTRICTED TO (level) or DESCEND TO (level), CANCEL LEVEL AND SPEED RESTRICTIONS
SÜLLYEDJEN MEGKÖTÉS NÉLKÜL (magasság)-RA vagy SÜLLYEDJEN (magasságra)-RA, MAGASSÁGI ÉS SEBESSÉGI 
KORLÁTOZÁSOK TÖRÖLVE

2.1.4. Minimális üzemanyag-készlet
Minimális üzemanyag-készlet jelzése
2.1.4.1. + MINIMUM FUEL
Minimális üzemanyag-készlet
2.1.4.2. ROGER (NO DELAY EXPECTED or EXPECT /delay information/)
NYUGTÁZOM (KÉSÉS NEM VÁRHATÓ vagy KÉSÉS VÁRHATÓ/tájékoztatás/)

2.1.5. Irányítás átadás és frekvenciaváltás
2.1.5.1. CONTACT (unit call sign) (frequency) /NOW/
/MOST/ TÉRJEN ÁT (egység neve)-RE (frekvencia)
2.1.5.2. AT (or OVER) (time or place) /or WHEN/ /PASSING/LEAVING/REACHING/(level) CONTACT (unit call sign) 
(frequency)
(időpont)-KOR) (vagy hely) FELETT) /vagy AMIKOR KERESZTEZI/ELHAGYJA/ELÉRI/(magasságot), VEGYE FEL AZ 
ÖSSZEKÖTTETÉST (egység neve) (frekvencián)
2.1.5.3. IF NO CONTACT (instructions)
HA NEM TUD ÖSSZEKÖTTETÉST LÉTESÍTENI (utasítások)
2.1.5.4. STAND BY FOR (unit call sign) (frequency)
FIGYELJE (egység neve) ADÁSÁT (frekvencián)
2.1.5.5. + REQUEST CHANGE TO (frequency)
KÉRÜNK ENGEDÉLYT (frekvencia)-RA VALÓ ÁTTÉRÉSRE
2.1.5.6. FREQUENCY CHANGE APPROVED
FREKVENCIA-VÁLTÁS ENGEDÉLYEZVE
2.1.5.7. MONITOR (unit call sign) (frequency)
HALLGASSA MEG (egység neve) ADÁSÁT (frekvencia)
2.1.5.8. + MONITORING (frequency)
MEGHALLGATJUK A (frekvencia)
2.1.5.9. WHEN READY CONTACT (unit call sign) (frequency)
HA KÉSZ, TÉRJEN ÁT (egység neve)-RA (frekvencia)
2.1.5.10. REMAIN THIS FREQUENCY
MARADJON EZEN A FREKVENCIÁN

2.1.6. A 8.33 kHz csatornaosztás
2.1.6.1. A „point” kifejezés a 8.33 kHz-es csatornaosztással kapcsolatban használható, és nem jelenti az ICAO meglévő 
előírásaiban vagy a rádiótávbeszélő kifejezéseiben használatos „decimal” kifejezés megváltoztatását.
2.1.6.2. A 8.33 kHz felszereltség utáni érdeklődés
CONFIRM EIGHT POINT THREE THREE
ERŐSÍTSE MEG VAN-E NYOLC HARMINCHÁRMAS RÁDIÓBERENDEZÉS A FEDÉLZETEN
2.1.6.3. A 8.33 kHz felszereltség jelzése
+ AFFIRM EIGHT POINT THREE THREE
VAN NYOLC HARMINCHÁRMAS RÁDIÓBEKENDEZÉS A FEDÉLZETEN
2.1.6.4. A 8.33 kHz felszereltség hiányának jelzése
+ NEGATIVE EIGHT POINT THREE THREE
NINCS NYOLC HARMINCHÁRMAS RÁDIÓBERENDEZÉS A FEDÉLZETEN
2.1.6.5. Az UHF felszereltség utáni érdeklődés
CONFIRM UHF
ERŐSÍTSE MEG VAN-E UHF RÁDIÓBERENDEZÉS A FEDÉLZETEN
2.1.6.6. Az UHF felszereltség jelzése
+ AFFIRM UHF
VAN UHF RÁDIÓBERENDEZÉS A FEDÉLZETEN
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2.1.6.7. A 8.33 kHz felszereltség hiányának jelzése
+NEGATIVE UHF
NINCS UHF RÁDIÓBERENDEZÉS A FEDÉLZETEN
2.1.6.8. A 8.33 kHz felszereltség alóli felmentésre vonatkozó érdeklődés
CONFIRM EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED
ERŐSÍTSE MEG VAN-E NYOLC HARMINCHÁRMAS FELSZERELTSÉG ALÓLI FELMENTÉSE
2.1.6.9. A 8.33 kHz felszereltség alóli mentesség jelzése
+ AFFIRM EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED
VAN NYOLC HARMINCHÁRMAS FELSZERELTSÉG ALÓLI FELMENTÉSEM
2.1.6.10. A 8.33 kHz felszereltség alóli mentesség hiányának jelzése
+ NEGATIVE EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED
NINCS NYOLC HARMINCHÁRMAS FELSZERELTSÉG ALÓLI FELMENTÉSEM
2.1.6.11. Annak jelzése, hogy valamely engedélyt azért adnak ki, mert a  légijármű egy olyan légtérbe lépne be, 
ahol a  8.33 felszereltség kötelező, de az  adott légijárműnek nincs ilyen berendezése és/vagy nem mentesült 
a felszereltség alól.
DUE EIGHT POINT THREE THREE REQUIREMENT
NYOLC HARMINCHÁRMAS KÖVETELMÉNY MIATT

2.1.7. Hívójel változtatás
2.1.7.1. Utasítás a légijármű részére, hogy változtassa meg hívójelét
CHANGE YOUR CALL SIGN TO (new call sign)/UNTIL FURTHER ADVISED/
/TOVÁBBI ÉRTESÍTÉSIG/ VÁLTOZTASSA MEG A HÍVÓJELÉT (új hívójel)-RE
2.1.7.2. Értesítés a légijármű részére, hogy térjen vissza a repülési tervben szereplő hívójel használatára
REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN (call sign) /AT (significant point)/
TÉRJEN VISSZA, A REPÜLÉSI TERV SZERINTI (hívójel) HÍVÓJEL HASZNÁLATÁRA /(fontos pont)-NAL

2.1.8. Forgalmi tájékoztatás
2.1.8.1. TRAFFIC (information)
FORGALMI (tájékoztatás)
2.1.8.2. Forgalmi tájékoztatás, ha nincs tudomás a légtérben működő légiforgalomról
NO REPORTED TRAFFIC
NINCS BEJELENTETT FORGALOM
2.1.8.3. Forgalmi tájékoztatás nyugtázása
2.1.8.3.1. + LOOKING OUT
FIGYELÜNK
2.1.8.3.2. + TRAFFIC IN SIGHT
A FORGALMAT LÁTJUK
2.1.8.3.3. + NEGATIVE CONTACT /reasons/
A FORGALMAT NEM LÁTJUK /(okok)/ MIATT
2.1.8.4. /ADDITIONAL/ TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT 
(time),
/TOVÁBBI/ FORGALOM (irány) IRÁNYÚ, (légijármű típusa) (magasság), SZÁMÍTOTT (vagy FELETT) (fontos pont) 
(idő)-KOR
2.1.8.5. TRAFFIC IS (classification) UNMANNED FREE BALLOON(S) WAS /or ESTIMATED/ OVER (place) AT (time) 
REPORTED /level(s)/ /or LEVEL UNKNOWN/ MOVING (direction) (other pertinent information, if any).
FORGALOM (meghatározása) SZEMÉLYZET NÉLKÜLI SZABAD BALLON(OK), (hely) FELETT (idő)-KOR, (vagy (hely) 
FELETT (idő)-KOR VÁRHATÓ(K). JELENTETT MAGASSÁGOK (szám vagy számok), /vagy MAGASSÁG ISMERETLEN/ 
MOZGÁSA (irány) (további információ, ha rendelkezésre áll)

2.1.9. Meteorológiai körülmények
2.1.9.1. /SURFACE/ WIND (number) DEGREES (speed) (units)
/TALAJMENTI/ SZÉL (szám) FOK (sebesség) (mértékegység)
2.1.9.2. WIND AT (level) (number) DEGREES (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR)
SZÉL (magasság)-ON (szám) FOK (szám) CSOMÓ (vagy KILOMÉTER PER ÓRA)



5328 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 127. szám 

2.1.9.3. VISIBILITY (distance) (units) /direction/
LÁTÁSTÁVOLSÁG (távolság) (mértékegység) /irány/
2.1.9.4. RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) /RUNWAY (number)/ (distance) (units)
FUTÓPÁLYA MENTI LÁTÁSTÁVOLSÁG (vagy RVR) (jelölés) FUTÓPÁLYA (távolságérték) (mértékegység)
2.1.9.5. RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) RUNWAY (number) NOT AVAILABLE (or NOT REPORTED)
FUTÓPÁLYA MENTI LÁTÁSTÁVOLSÁG (vagy RVR) (jelölés) FUTÓPÁLYÁRA NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE (vagy NEM 
JELENTETTÉK)
2.1.9.6. Ha az RVR értékeket több helyen mérik
2.1.9.6.1. RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) /RUNWAY (number)/ (first position) (distance) (units), (second position) 
(distance) (units), (third position) (distance) (units)
FUTÓPÁLYA MENTI LÁTÁSTÁVOLSÁG (vagy RVR) /(jelölés) FUTÓPÁLYA/ (első észlelési hely) (látástávolság) 
(mértékegység), (második észlelési hely) (látástávolság) (mértékegység), (harmadik észlelési hely) (látástávolság) 
(mértékegység)
2.1.9.6.2. A  többszörös RVR értékeket úgy kell megadni, hogy azok a  földetérési zóna, a  pálya középső része és 
a pálya utolsó, kigurulási/megállási zóna RVR értékeit tükrözzék.
2.1.9.6.3. Ha a  jelentéseket három helyre adják meg, az  észlelési helyek jelölései elhagyhatók feltéve, hogy 
a  jelentéseket a  földetérési zóna, azt követően a  futópálya középső része és végül a  kigurulási/megállási zóna 
sorrendjében továbbítják.
2.1.9.7. Abban az  esetben, ha az  egyik pontra vonatkozó RVR érték nem áll rendelkezésre, ezt a  közleménybe 
a megfelelő helyre bele kell foglalni
2.1.9.7.1. RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) /RUNWAY (number)/ (first position) (distance) (units), (second position) 
NOT AVAILABLE, (third position) (distance) (units)
FUTÓPÁLYA MENTI LÁTÁSTÁVOLSÁG (vagy RVR) /(jelölés) FUTÓPÁLYA (első észlelési hely), (látástávolság) 
(mértékegység), (második észlelési hely) NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE, (harmadik észlelési hely) (látástávolság) 
(mértékegység)
2.1.9.7.2. PRESENT WEATHER (details)
AKTUÁLIS IDŐJÁRÁS (leírás)
2.1.9.7.3. Felhőzet, ahol a felhőzet mennyiségére a FEW·- KISSÉ FELHŐS, SCATTERED–KÖZEPESEN FELHŐS, BROKEN–
ERŐSEN FELHŐS, vagy OVERCAST–BORULT kifejezéseket kell használni.
CLOUD (amount,/(type)/ and height of base) (units) (or SKY CLEAR)
FELHŐZET (mennyiség), /típus/, (felhőalap magassága) (mértékegység) (vagy FELHŐTLEN)
2.1.9.7.4. CAVOK
CAVOK (kiejtése: KAV OKÉ)
2.1.9.7.5. TEMPERATURE /MINUS/ (number) (and/or DEW-POINT /MINUS/ (number)
HŐMÉRSÉKLET /MINUSZ/ (szám) (és/vagy HARMATPONT /MINUSZ/ (szám)
2.1.9.7.6. QNH (number) /units/
QNH (szám) /mértékegység/
2.1.9.7.7. QFE (number) /units/
QFE (szám) /mértékegység/
2.1.9.7.8. (aircraft type) REPORTED (description) ICING (or TURBULENCE) /IN CLOUD/ (area) (time)
(légijármű típus) (fokú) JEGESEDÉST (vagy TURBULENCIÁT /FELHŐBEN/ JELENTETT (körzet) (időpont)-KOR)
2.1.9.7.9. REPORT FLIGHT CONDITIONS
JELENTSE A REPÜLÉSMETEOROLÓGIAI KÖRÜLMÉNYEKET

2.1.10. Helyzetjelentés
2.1.10.1. NEXT REPORT AT (significant point)
LEGKÖZELEBB (fontos pont)-OT JELENTSE
2.1.10.2. Ha a hajózó személyzetet felkérik, hogy ne jelentse a fontos pontokat egy meghatározott helyig
OMIT POSITION REPORTS /UNTIL (specify)/
MELLŐZZE A HELYZETJELENTÉST /(fontos pont)-IG/
2.1.10.3. RESUME POSITION REPORTING
FOLYTASSA A HELYZETJELENTÉSEK ADÁSÁT
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2.1.11. További jelentések
2.1.11.1. REPORT PASSING (significant point)
JELENTSE (fontos pont) ÁTREPÜLÉSÉT
2.1.11.2. Ha megkövetelik egy meghatározott hely vagy egy meghatározott távolság jelentését
REPORT (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point)
JELENTSEN (érték) MÉRFÖLD (GNSS vagy DME) TÁVOLSÁGOT A  (DME állomás megnevezése)-TŐL (vagy fontos 
pont)-TÓL
2.1.11.3. Egy meghatározott hely vagy egy meghatározott távolság jelentése
+ (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point)
A (GNSS vagy DME) TÁVOLSÁG (érték) MÉRFÖLD (a DME állomás megnevezése)-TŐL (vagy fontos pont)-TÓL
2.1.11.4. REPORT PASSING (three digits) RADIAL (name of VOR) VOR
JELENTSE A (megnevezés) VOR (három számjegy) RADIÁLJÁNAK KERESZTEZÉSÉT
2.1.11.5. Ha a légijármű tényleges tartózkodási helyének megadását kérik:
REPORT (GNSS or DME) DISTANCE FROM (significant point) or (name of DME station)
JELENTSE (GNSS vagy DME) TÁVOLSÁGÁT (fontos pont)-TÓL vagy (a DME állomás megnevezése)-TŐL
2.1.11.6. A légijármű tényleges tartózkodási helyének megadása
+ (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point)
(érték) MÉRFÖLD (GNSS vagy DME) TÁVOLSÁG (a DME állomás megnevezése)-TŐL (vagy fontos pont)-TÓL

2.1.12. Repülőtéri tájékoztatások
2.1.12.1. /(location)/ RUNWAY SURFACE CONDITION RUNWAY (number) (condition)
FUTÓPÁLYA ÁLLAPOT (jelölés) FUTÓPÁLYA (helyen) (állapot)
2.1.12.2. /(location)/ RUNWAY SURFACE CONDITION RUNWAY (number) NOT CURRENT
JELENLEGI FUTÓPÁLYA ÁLLAPOT (jelölés) FUTÓPÁLYA (helyen) NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE
2.1.12.3. LANDING SURFACE (condition)
LESZÁLLÓTERÜLET (állapot)
2.1.12.4. CAUTION, CONSTRUCTION WORK (location)
VIGYÁZAT, ÉPÍTKEZÉS (hely meghatározása)
2.1.12.5. CAUTION (specify reasons) RIGHT (or LEFT), (or BOTH SIDES) OF RUNWAY (number)
VIGYÁZAT (ok meghatározása) A (jelölés) FUTÓPÁLYA JOBB (vagy BAL) (vagy MINDKÉT) OLDALÁN
2.1.12.6. CAUTION, WORK IN PROGRESS (or OBSTRUCTION) (position and any necessary advice)
VIGYÁZAT, MUNKAVÉGZÉS (vagy AKADÁLY) (hely meghatározása és további fontos tájékoztatások)
2.1.12.7. RUNWAY REPORT AT (observation time) RUNWAY (number) (type of precipitant) UP TO (depth of deposit) 
MILLIMETRES. BRAKING ACTION GOOD (or MEDIUM TO GOOD, or MEDIUM, or MEDIUM TO POOR, or POOR, or 
UNRELIABLE) /(and/or BRAKING COEFFICIENT (equipment and number)/
FUTÓPÁLYA ÁLLAPOT (megfigyelés ideje)-KOR (szám) FUTÓPÁLYÁN (csapadék fajtája) (szám) MILLIMÉTER. FÉKHATÁS 
JÓ (KÖZEPESTŐL JÓIG, vagy KÖZEPES, vagy KÖZEPESTŐL ROSSZIG, vagy ROSSZ, vagy MEGBÍZHATATLAN) /(és/vagy 
KOEFFICIENS (mérőberendezés és érték)/
2.1.12.8. BRAKING ACTION REPORTED BY (aircraft type) AT (time) GOOD (or MEDIUM or POOR)
(légijármű-típus) ÁLTAL JELENTETT (tapasztalati) FÉKHATÁS (idő)-KOR JÓ (vagy KÖZEPES, vagy ROSSZ)
2.1.12.9. BREAKI NG ACTION /(location)/ (measuring equipment used), RUNWAY (number), TEMPERATURE /MINUS/ 
(number) WAS (reading) AT (time)
FÉKHATÁS /(hely)/ (használt mérőberendezés) (jelölés) FUTÓPÁLYA, /MINUSZ/ (fok) HŐMÉRSÉKLETET MÉRTEK 
(időpont)-KOR
2.1.12.10. RUNWAY (or TAXIWAY) (number) WET /or DAMP, WATER PATCHES, FLOODED (depth), or SNOW REMOVED 
(length and width as applicable), or TREATED, or COVERED WITH PATCHES OF DRY SNOW (or WET SNOW, or 
COMPACTED SNOW, or SLUSH, or FROZEN SLUSH, or ICE, or ICE UNDERNEATH, or ICE AND SNOW, or SNOWDRIFTS, or 
FROZEN RUTS AND RIDGES)/.
(jelölés) FUTÓPÁLYA (vagy GURULÓÚT) VIZES /vagy NEDVES, VÍZFOLTOK, VÍZRÉTEG (mélysége), ELTAKARÍTOTT HÓ 
(hómentes terület hossza és szélessége, ha rendelkezésre áll), FELÜLETKEZELT, SZÁRAZ HÓ (vagy NEDVES HÓ, vagy 
ÖSSZENYOMOTT HÓ, vagy LATYAK, vagy FAGYOTT LATYAK, vagy JÉG, vagy CSAPADÉKRÉTEG ALATT JÉGFELÜLET, 
vagy HÓ és JÉG, vagy HÓPADOK, vagy FAGYOTT GÖRÖNGYÖK ÉS GERINCEK) FOLTOKKAL BORÍTOTT/
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2.1.12.1 1. TOWER OBSERVES (weather information)
TORONY ÁLTAL ÉSZLELT IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK (időjárás)
2.1.12.12. PILOT REPORTS (weather information)
HAJÓZÓ SZEMÉLYZET ÁLTAL ÉSZLELT IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK (időjárás)

2.1.13. Látásos és nem látásos berendezések üzemi állapota
2.1.13.1. (specify visual or non-visual aid) RUNWAY (number) (description of deficiency)
(jelölés) FUTÓPÁLYA (a látásos, vagy nem látásos berendezés megnevezése) (rendellenesség leírása)
2.1.13.2. (type) LIGHTING (unserviceability)
(típus) FÉNYEK (rendellenesség leírása)
2.1.13.3. GBAS/SBAS/MLS/ILS CATEGORY (category) (serviceability state)
GBAS/SBAS/MLS/ILS (szám) KATEGÓRIA (üzemi állapot leírása)
2.1.13.4. TAXIWAY LIGHTING (description of deficiency)
GURULÓÚT FÉNYEK (rendellenesség leírása)
2.1.13.5. (type of visual approach slope indicator) RUNWAY (number) (description of deficiency)
(VASI típusa) FUTÓPÁLYA (szám) (rendellenesség leírása)

2.1.14. Üzemelés a csökkentett függőleges elkülönítési minimum (RVSM) légtérben
2.1.14.1. RVSM engedélyezettség utáni érdeklődés
CONFIRM RVSM APPROVED
ERŐSÍTSE MEG VAN-E RVSM ENGEDÉLYEZETTSÉGE
2.1.14.2. RVSM engedélyezettség jelzése
+ AFFIRM RVSM
VAN RVSM ENGEDÉLYEZETTSÉGEM
2.1.14.3. RVSM engedélyezettség hiányának jelzése (kiegészítve további tájékoztatással)
+ NEGATIVE RVSM (supplementary information e.g. state aircraft)
NINCS RVSM ENGEDÉLYEZETTSÉGEM (kiegészítő tájékoztatás pl.: állami légijármű)
2.1.14.4. ATC engedély megtagadása az RVSM légtérben történő üzemeléshez
UNABLE ISSUE CLEARANCE INTO RVSM AIRSPACE MAINTAIN (or DESCEND TO, or CLIMB TO (level)
NEM TUDOM ENGEDÉLYEZNI AZ RVSM LÉGTÉRBEN TÖRTÉNŐ ÜZEMELÉST, TARTSA (vagy SÜLLYEDJEN, vagy 
EMELKEDJEN (szintet/re)
2.1.14.5. Annak jelzésére, hogy erős turbulencia miatt a  légijármű elveszti az  RVSM légtérre meghatározott 
magasságtartási követelményt
+ UNABLE RVSM DUE TURBULENCE
KÉPTELEN VAGYOK AZ RVSM-re TURBULENCIA MIATT
2.1.14.6. Annak jelzésére, hogy a berendezés nem megfelelő működése miatt a légijármű elveszti az RVSM légtérben 
a fedélzeti rendszerre meghatározott teljesítménykövetelményt
+ UNABLE RVSM DUE EQUIPMENT
KÉPTELEN VAGYOK AZ RVSM-re BERENDEZÉS MIATT
2.1.14.7. Arra vonatkozó kérés, hogy a légijármű jelentse, hogy ismét visszanyerte RVSM engedélyezettségét, vagy, 
hogy a hajózó személyzet készen van visszatérni RVSM üzemelésre
REPORT WHEN ABLE TO RESUME RVSM
JELENTSE, AMIKOR KÉPES VISSZATÉRNI RVSM-re
2.1.14.8. Megerősíttetés kérése arra vonatkozóan, hogy egy légijármű visszanyerte-e RVSM engedélyezettségét, 
vagy, hogy a hajózó személyzet készen van-e visszatérni RVSM üzemelésre
CONFIRM ABLE TO RESUME RVSM
ERŐSÍTSE MEG KÉPES-e VISSZATÉRNI RVSM-re
2.1.14.9. Annak jelzésére, hogy egy berendezés, vagy időjárás okozta rendkívüli helyzetet követően a  légijármű 
ismét képes az RVSM légtérben történő üzemelésre
+ READY TO RESUME RVSM
KÉSZEN VAGYUNK VISSZATÉRNI RVSM ÜZEMELÉSRE
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2.1.15. Világméretű műholdas navigációs rendszer (Global Navigation Satellite System–GNSS) szolgáltatás
2.1.15.1. GNSS REPORTED UNRELIABLE (or GNSS MAY NOT BE AVAILADLE /DUE TO INTERFERENCE/)
JELENTETTÉK, HOGY A  GNSS MEGBÍZHATATLAN (vagy LEHET, HOGY A  GNSS NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE /
INTERFERENCIA MIATT/
2.1.15.1.1. IN THE VICINITY OF (location) (radius) /BETWEEN (levels)/, or
(hely) (sugár) KÖRNYEZETÉBEN /(magasságok) KÖZÖTT/, vagy
2.1.15.1.2. IN THE AREA OF (description) (or IN (name) FIR) /BETWEEN (levels)/
(leírás) KÖRZETÉBEN (vagy (név) FIR-ben /(magasságok) KÖZÖTT/)
2.1.15.2. BASIC GNSS (or SBAS, or GBAS) UNAVAILABLE FOR (specify operation) /FROM (time) TO (time) (or UNTIL 
FURTHER NOTICE)/
ALAP GNSS (vagy SBAS, vagy GBAS NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE (üzemelés leírása) LÉGIJÁRMŰVEK SZÁMÁRA /(idő) 
-TŐL (idő) -IG (vagy TOVÁBBI ÉRTESÍTÉSIG)/
2.1.15.3. + BASIC GNSS UNAVAILABLE /DUE TO (reason e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT)/
ALAP GNSS NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE /(ok, pl.: RAIM VESZTÉS vagy RAIM RIASZTÁS) MIATT/
2.1.15.4. + GBAS (or SBAS) UNAVAILABLE
GBAS (vagy SBAS) NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE

2.1.16. Légijármű navigációs képességének romlása
+ UNABLE RNAV /DUE TO (reason e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT)/
NEM VAGYOK KÉPES RNAV-ra /ok pl.: RAIM VESZTÉS vagy RAIM RIASZTÁS) MIATT/

2.1.17. Területi navigációs képesség (RNAV)
2.1.17.1. RNAV berendezéssel való felszereltség utáni érdeklődés
CONFIRM RNAV EQUIPPED
ERŐSÍTSE MEG VAN-e RNAV BERENDEZÉS A FEDÉLZETEN
2.1.17.2. RNAV berendezéssel való felszereltség jelzése
+ AFFIRM RNAV EQUIPPED
VAN RNAV BERENDEZÉS A FEDÉLZETEN
2.1.17.3. RNAV berendezés hiányának jelzése
+ NEGATIVE RNAV
NINCS RNAV BERENDEZÉS A FEDÉLZETEN

2.1.18. Kötelékrepülés
2.1.18.1. FORMATION FLIGHT
KÖTELÉKREPÜLÉS
2.1.18.2. FORMATION AIRCRAFT
KÖTELÉK LÉGIJÁRMŰVEK
2.1.18.3. LEAD AIRCRAFT OF THE FORMATION
KÖTELÉK LÉGIJÁRMŰVEK VEZÉRGÉPE
2.1.18.4. JOIN-UP FORMATIOIN
VEGYEN FEL KÖTELÉKREPÜLÉS ALAKZATOT
2.1.18.5. BREAKAWAY FORMATION
KÖTELÉK OSZOLJ

2.1.19. Légi utántöltés
2.1.19.1. + REQUEST AERIAL (or AIR-TO-AIR) REFUELING
KÉREK LÉGI UTÁNTÖLTÉST
2.1.19.2. + REQUEST TO CONDUCT AERIAL (or AIR-TO-AIR) REFUELING
KÉREK ENGEDÉLYT A LÉGI UTÁNTÖLTÉS LEFOLYTATÁSÁRA
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2.1.19.3. CLEARED TO CONDUCT AERIAL REFUELING ALONG (number) TRACK / or FROM (fix) TO (fix) / or 
COMMENCING AT FLIGHT LEVEL (number), DESCENDING TO FLIGHT LEVEL (number) / or MAINTAIN REFUELING 
FLIGHT LEVEL (number) / and REPORT COMPLETED
ENGEDÉLYEZVE A  LÉGI UTÁNTÖLTÉS LEFOLYTATÁSA A  (szám) ÚTIRÁNYON / vagy (fontos pont)-TÓL (fontos 
pont)-IG / vagy (szám) REPÜLÉSI SZINTEN MEGKEZDVE, SÜLLYEDŐBEN (szám) REPÜLÉSI SZINTRE / vagy TARTSA AZ 
UTÁNTÖLTÉS (szám) REPÜLÉSI SZINTJÉT / és JELENTSE ANNAK BEFEJEZÉSÉT
2.1.19.4. + REFUELING COMPLETED
AZ UTÁNTÖLTÉST BEFEJEZTEM

2.2. Körzeti irányító szolgálat
2.2.1. Egy engedély kiadása
2.2.1.1. (name of unit) CLEARS (aircraft call sign)
(egység neve) ENGEDÉLYEZI (légijármű hívójele)-T
2.2.1.2. (aircraft call sign) CLEARED TO
(légijármű hívójele) ENGEDÉLYEZVE ….-IG
2.2.1.3. RECLEARED (amended clearance details) /REST OF CLEARANCE UNCHANGED/
TOVÁBB ENGEDÉLYEZVE (a módosított engedély részei) /AZ ENGEDÉLY TOVÁBBI RÉSZE VÁLTOZATLAN/
2.2.1.4. RECLEARED (amended route portion) TO (significant point of original route) /REST OF CLEARANCE 
UNCHANGED/
TOVÁBB ENGEDÉLYEZVE (az útvonal módosított része) (az eredeti útvonal fontos pontja)-IG) /AZ ENGEDÉLY TOVÁBBI 
RÉSZE VÁLTOZATLAN /
2.2.1.5. ENTER CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) /VIA (significant point or route)/ AT (level) /AT (time)/
LÉPJEN BE AZ ELLENŐRZÖTT LÉGTÉRBE (vagy REPÜLŐTÉRI IRÁNYÍTÓ KÖRZETBE /(fontos pontnál vagy útvonalon)/ 
(magasság)-ON /(idő)-KOR/
2.2.1.6. LEAVE CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) /VIA (significant point or route)/ AT (level) (or CLIMBING, 
or DESCENDING)
HAGYJA EL AZ ELLENŐRZÖTT LÉGTERET (vagy REPÜLŐTÉRI IRÁNYÍTÓ KÖRZETET /(fontos pontnál vagy útvonalon)/ 
(magasságérték) MAGASSÁGON (vagy EMELKEDŐBEN, vagy SÜLLYEDŐBEN)
2.2.1.7. JOIN (specify) AT (significant point) AT (level) /AT (time)/
CSATLAKOZZON (útvonal)-HOZ (fontos pont)-NÁL (magasság)-ON /(idő)-KOR/

2.2.2. Az útvonal és engedélyhatár jelzése
2.2.2.1. FROM (location) TO (location)
(meghatározott hely)-TŐL (meghatározott hely)-IG
2.2.2.2. TO (location)
(meghatározott hely)-IG
Majd szükség szerint:
2.2.2.2.1. DIRECT
EGYENESEN
2.2.2.2.2. VIA (route and/or significant points)
(útvonalon és/vagy fontos pontokon) KERESZTÜL
2.2.2.2.3. FLIGHT PLANNED ROUTE
A REPÜLÉSI TERVBEN SZEREPLŐ ÚTVONALON KERESZTÜL
2.2.2.2.4. VIA (distance) DME ARC (direction) OF (name of DME station)
(megnevezés) DME-TŐL TARTSON (irány)-RA (távolság) ÉRTÉKŰ DME ÍVET
2.2.2.3. (route) NOT AVAILABLE DUE (reason) ALTERNATIVE(S) IS/ARE (routes) ADVISE
(útvonal) NEM ENGEDÉLYEZHETŐ (ok) MIATT. HELYETTE LEHETSÉGES (útvonal vagy útvonalak), ÉRTESÍTSEN 
A DÖNTÉSRŐL

2.2.3. Meghatározott magasságok tartása
2.2.3.1. MAINTAIN (level) /TO (significant point)/
TARTSON (magasság)-OT /(fontos pont)-IG/
2.2.3.2. MAINTAIN (level) UNTIL PASSING (significant point)
TARTSON (magasság)-OT, AMÍG EL NEM HAGYTA (fontos pont)-OT
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2.2.3.3. MAINTAIN (level) UNTIL (minutes) AFTER PASSING (significant point)
TARTSON (magasság)-OT, (percérték)-IG (fontos pont) ELHAGYÁSA UTÁN
2.2.3.4. MAINTAIN (level) UNTIL (time)
TARTSON (magasság)-OT (idő)-IG
2.2.3.5. MAINTAIN (level) UNTIL ADVISED BY (name of unit)
TARTSON (magasság)-OT AMÍG (egység neve) NEM ÉRTESÍTI
2.2.3.6. MAINTAIN (level) UNTIL FURTHER ADVISED
TARTSON (magasság)-OT TOVÁBBI ÉRTESÍTÉSIG
2.2.3.7. MAINTAIN (level) WHILE IN CONTROLLED AIRSPACE
TARTSON (magasság)-OT AMÍG ELLENŐRZÖTT LÉGTÉRBEN TARTÓZKODIK
2.2.3.8. MAINTAIN BLOCK (level) TO (level)
TARTSA A (magasság) ÉS (magasság) KÖZÖTTI MAGASSÁGTARTOMÁNYT
2.2.3.9. A  „TARTSON” (MAINTAIN) kifejezést nem lehet a  „SÜLLYEDJEN” (DESCEND) vagy „EMELKEDJEN” (CLIMB) 
kifejezés helyett használni, ha a légijármű magasságváltásra kap utasítást.

2.2.4. Utazómagasságok meghatározása
2.2.4.1. CROSS (significant point) AT (or ABOVE, or BELOW) (level) KERESZTEZZE (fontos pont)-OT (magasság)-ON 
(vagy FELETTE, vagy ALATTA)
2.2.4.2. CROSS (significant point) AT (time) OR LATER (or BEFORE) AT (level)
KERESZTEZZE (fontos pont)-OT (idő)-KOR VAGY UTÁN, (vagy ELŐTT) (magasság) ON
2.2.4.3. CRUISE CLIMB BETWEEN (levels) (or ABOVE (level))
UTAZÓEMELKEDÉS (magasság)-OK KÖZÖTT (vagy (magasság) FELETT)
2.2.4.4. CROSS (distance) MILES (GNSS or DME) /(direction)/ OF (name of DME station) /OR (distance) /(direction)/ OF 
(significant point) AT (or ABOVE, or BELOW) (level)
KERESZTEZZE A /(elnevezés)/ DME (távolságérték) MÉRFÖLD (GNSS vagy DME) TÁVOLSÁGÁT /VAGY (fontos ponttól 
mért távolság)-OT (irány)-T / (magasság}-ON (vagy FELETTE, vagy ALATTA)

2.2.5. Kényszersüllyedés
2.2.5. 1. + EMERGENCY DESCENT (intentions)
KÉNYSZERSÜLLYEDÉS (légijármű személyzetének szándéka)
2.2.5.2. ATTENTION ALL AIRCRAFT IN THE VICINITY OF /or AT/ (significant point or location) EMERGENCY DESCENT IN 
PROGRESS FROM (level) (followed as necessary by specific instructions, clearances, traffic information, etc.)
FIGYELEM, VALAMENNYI /(fontos pont vagy hely) KÖRZETÉBEN/ vagy helyen/ MŰKÖDŐ LÉGIJÁRMŰ RÉSZÉRE, 
KÉNYSZERSÜLLYEDÉS FOLYAMATBAN (magasság)-RÓL (szükség szerint kiegészítve speciális utasításokkal, 
engedélyekkel, forgalmi tájékoztatásokkal stb.)

2.2.6.Ha az engedélyt nem lehet azonnal kiadni
EXPECT CLEARANCE (or type of clearance) AT (time)
ENGEDÉLY (vagy engedély típus) (idő)-KOR VÁRHATÓ

2.2.7. Amikor nem adható ki engedély az eltérésre
UNABLE, TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time) CALL 
SIGN (call sign) ADVISE INTENTIONS
NEM TUDOM ENGEDÉLYEZNI, FORGALOM (irány) IRÁNYÚ, (légijármű típusa) (magasság), SZÁMÍTOTT (vagy MOST 
KERESZTEZI (fontos pont)-OT) (fontos pont) (idő)-KOR HÍVÓJEL (hívójel) JELENTSE SZÁNDÉKÁT

2.2.8. Elkülönítési utasítások
2.2.8.1. CROSS (significant point) AT (time) /OR LATER (or OR BEFORE)/
KERESZTEZZE (fontos pont)-OT (idő)-KOR NAGY KÉSŐBB (vagy VAGY KORÁBBAN)/
2.2.8.2. ADVISE IF ABLE TO CROSS (significant point) AT (time or level)
ÉRTESÍTSEN HA KÉPES (fontos pont)-OT (idő vagy magasság)-KOR/ON KERESZTEZNI
2.2.8.3. MAINTAIN MACH (number) /(OR GREATER (or OR LESS)/ UNTIL (significant point)/
TARTSON (szám) MACH SEBESSÉGET /(VAGY TÖBBET (vagy VAGY KEVESEBBET) (fontos pont)-IG



5334 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 127. szám 

2.2.8.4. DO NOT EXCEED MACH (number)
NE LÉPJE TÚL A (szám) MACH-T

2.2.9. Engedélyezett útvonallal párhuzamos útirányon végzett repülésekkel kapcsolatos utasítások
2.2.9.1. ADVISE IF ABLE TO PROCEED PARALLEL OFFSET
JELEZZE KÉPES-E ÚTVONALLAL PÁRHUZAMOS REPÜLÉSRE
2.2.9.2. PROCEED OFFSET (distance) RIGHT/LEFT OF (route) (track) /CENTRE LINE/ /AT (significant point or time)/ /
UNTIL (significant point or time)/
REPÜLJÖN (távolságérték)-EL JOBBRA/BALRA /AZ (útvonal) (útirány)-TÓL/ /KÖZÉPVONALTÓL/ (fontos pont vagy 
időpont)-TÓL (fontos pont vagy időpont)-IG
2.2.9.3. CANCEL OFFSET (instructions to rejoin cleared flight route or other information)
FEJEZZE BE A PÁRHUZAMOS REPÜLÉST (utasítások az engedélyezett útvonalhoz történő visszatéréshez, vagy egyéb 
tájékoztatások).

2.3. Bevezető irányitó szolgálatok
2.3.1. Indulási utasítások
2.3.1.1. /AFTER DEPARTURE/ TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) (or CONTINUE RUNWAY HEADING) (or 
TRACK EXTENDED CENTRE LINE) TO (level or significant point) /(other instructions as required)/
INDULÁS UTÁN FORDULJON JOBBRA (vagy BALRA) IRÁNY (három számjegy) (vagy FOLYTASSA PÁLYAIRÁNYON) 
(vagy REPÜLJÖN A  MEGHOSSZABBÍTOTT KÖZÉPVONALON) (magasság vagy fontos pont) ELÉRÉSÉIG /(szükség 
szerint egyéb utasítások)/
2.3.1.2. AFTER REACHING (or PASSING) (level or significant point) (instructions)
(magasság vagy fontospont) ELÉRÉSE UTÁN (utasítások)
2.3.1.3. TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) TO (level) /TO INTERCEPT (track, route, airway, etc.)/
FORDULJON JOBBRA (vagy BALRA) IRÁNY (három számjegy) (magasság) ELÉRÉSÉIG /ÁLLJON RÁ (útirány, útvonal 
stb.)-RA/
2.3.1.4. (standard departure name and number) DEPARTURE
INDULÁSI ÚTVONAL (standard indulási útvonal neve és száma)
2.3.1.5. TRACK (three digits) DEGREES /MAGNETIC (or TRUE)/ TO (or FROM) (significant point) UNTIL (time, or 
REACHING (fix or significant point or level) /BEFORE PROCEEDING ON COURSE/
VEGYEN FEL (három számjegy) FOKOS /MÁGNESES (vagy FÖLDRAJZI)/ ÚTIRÁNYT (fontos pont)-RA (vagy-TÓL) 
(idő)-IG (vagy meghatározott pont, vagy fontos pont, vagy magasság) ELÉRÉSÉIG) /MIELŐTT RÁÁLLNA AZ 
ÚTVONALRA/
2.3.1.6. CLEARED (designation) DEPARTURE
ENGEDÉLYEZVE (megjelölés) INDULÁSI ELJÁRÁSON KERESZTÜL
2.3.1.7. Engedély egy adott pontra, jövőbeli utasításról szóló előzetes tájékoztatással a  SID-hez történő újbóli 
csatlakozás céljából
CLEARED DIRECT (waypoint), CLIMB TO (level), EXPECT TO REJOIN SID [(sid designator)] [AT (waypoint)]
TARTSON (pont)-RA, EMELKEDJEN (magasság)-RA, SZÁMÍTSON A  SID-HEZ [(SID megjelölés)] [(pont)-NÁL] VALÓ 
VISSZACSATLAKOZÁSRA
CSATLAKOZÁS (pont)-NÁL
then
majd
REJOIN SID [(sid designator)] [AT (waypoint)]
CSATLAKOZZON VISSZA A SID-HEZ [(SID megjelölés)] [(pont)-NÁL]
2.3.1.8. CLEARED DIRECT (waypoint), CLIMB TO (level)
TARTSON (pont)-RA, EMELKEDJEN (magasság)-RA
then
majd
REJOIN SID (sid designator) AT (waypoint)
CSATLAKOZZON VISSZA A (SID megjelölés) SID-HEZ (pont)-NÁL
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2.3.2. Megközelítési utasítások
2.3.2.1. CLEARED (designation) ARRIVAL
ENGEDÉLYEZVE (vagy REPÜLJÖN) (megjelölés) ÉRKEZÉSI ELJÁRÁSON KERESZTÜL
2.3.2.2. CLEARED TO (clearance limit) (designation)
ENGEDÉLYEZVE (engedélyhatár)-IG (megjelölés)-EN KERESZTÜL
2.3.2.3. CLEARED (or PROCEED) (details of route to be followed)
ENGEDÉLYEZVE (vagy REPÜLJÖN) (a követendő útvonal részletezése)-ON
2.3.2.4. Engedély egy adott pontra, jövőbeli utasításról szóló előzetes tájékoztatással a  STAR-hoz történő újbóli 
csatlakozás céljából
CLEARED DIRECT (waypoint), DESCEND TO (level), EXPECT TO REJOIN STAR [(star designator)] AT (waypoint)
TARTSON (pont)-RA, SÜLLYEDJEN (magasság)-RA, SZÁMÍTSON A  STAR-HOZ [(STAR megjelölés)] [(pont)-NÁL] VALÓ 
VISSZACSATLAKOZÁSRA
then
majd
REJOIN STAR [(star designator)] [AT (waypoint)]
CSATLAKOZZON VISSZA A STAR-HOZ [(STAR megjelölés)] [(pont)-NÁL]
2.3.2.5. CLEARED DIRECT (waypoint), DESCEND TO (level)
TARTSON (pont)-RA, SÜLLYEDJEN (magasság)-RA
then
majd
REJOIN STAR (star designator) AT (waypoint)
CSATLAKOZZON VISSZA A (STAR megjelölés) STAR-HOZ (pont)-NÁL
2.3.2.6. CLEARED (type of approach) APPROACH /RUNWAY (number)/
ENGEDÉLYEZVE (megközelítés fajtája) MEGKÖZELÍTÉS/(jelölés) FUTÓPÁLYÁRA/
2.3.2.7. CLEARED (type of approach) RUNWAY (number) FOLLOWED BY CIRCLING TO RUNWAY (number)
ENGEDÉLYEZVE (megközelítés fajtája) (jelölés) FUTÓPÁLYÁRA, UTÁNA KÖRÖZÉSES MEGKÖZELÍTÉS A  (jelölés) 
FUTÓPÁLYÁRA
2.3.2.8. CLEARED APPROACH /RUNWAY (number)/
ENGEDÉLYEZVE A MEGKÖZELÍTÉS/(jelölés) FUTÓPÁLYÁRA/
2.3.2.9. COMMENCE APPROACH AT (time)
KEZDJE MEG A MEGKÖZELÍTÉST (idő)-KOR
2.3.2.10. + REQUEST STRAIGHT-IN /(type of approach)/ APPROACH /RUNWAY (number)/
ENGEDÉLYEZZEN KÖZVETLEN (a megközelítés fajtája) MEGKÖZELÍTÉST/A (jelölés) FUTÓPÁLYÁRA/
2.3.2.11. CLEARED STRAIGHT-IN /(type of approach)/ APPROACH /RUNWAY (number)/
ENGEDÉLYEZVE A KÖZVETLEN /(a megközelítés fajtája)/ MEGKÖZELÍTÉS /(jelölés) FUTÓPÁLYÁRA/
2.3.2.12. REPORT VISUAL
JELENTSE, HA LÁTÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT VAN
2.3.2.13. REPORT RUNWAY /LIGHTS/ IN SIGHT
JELENTSE, HA LÁTJA A PÁLYÁT /A PÁLYA FÉNYEIT/
2.3.2.14. Ha a hajózó személyzet látással történő megközelítésre szóló engedélyt kér
+ REQUEST VISUAL APPROACH
KÉRÜNK LÁTÁSSAL TÖRTÉNŐ MEGKÖZELÍTÉST
2.3.2.15. CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number)
ENGEDÉLYEZVE A LÁTÁSSAL TÖRTÉNŐ MEGKÖZELÍTÉS (jelölés) FUTÓPÁLYÁRA
2.3.2. 16. Érdeklődés, hogy a hajózó személyzet el fogad-e látással történő megközelítést
ADVISE ABLE TO ACCEPT VISUAL APPROACH RUNWAY (number)
KÖZÖLJE, KÉPES-e LÁTÁSSAL TÖRTÉNŐ MEGKÖZELÍTÉSRE A (jelölés) FUTÓPÁLYÁRA
2.3.2.17. Az  egymást követő látással történő megközelítések esetén, ha a  hátsó légijármű hajózó személyzete 
jelentette, hogy látja az előtte haladó légijárművet
CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number), MAINTAIN OWN SEPARATION
FROM PRECEDING (aircraft type and wake turbulence category as appropriate), /CAUTION WAKE TURBULENCE/
ENGEDÉLYEZVE A  LÁTÁSSAL TÖRTÉNŐ MEGKÖZELÍTÉS (jelölés) FUTÓPÁLYÁRA, TARTSON SAJÁT ELKÜLÖNÍTÉST AZ 
ÖN ELŐTT HALADÓ LÉGIJÁRMŰTŐL (típus és turbulencia kategória, amelyik a megfelelő), ÜGYELJEN A LÉGIJÁRMŰ 
KELTETTE TURBULENCIÁRA.
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2.3.2.18. REPORT (significant point) /OUTBOUND, or INBOUND/
JELENTSE (fontos pont)-OT/KIFELÉ vagy BEFELÉ/
2.3.2.19. REPORT COMMENCING PROCEDURE TURN
JELENTSE AZ ELÁRÁSFORDULÓ MEGKEZDÉSÉT
2.3.2.20. + REQUEST VMC DESCENT
KÉRÜNK LÁTÁSSAL TÖRTÉNŐ SÜLLYEDÉST
2.3.2.21. MAINTAIN 0WN SEPARATION
TARTSON SAJÁT ELKÜLÖNÍTÉST
2.3.2.22. MAINTAIN VMC
MARADJON LÁTÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
2.3.2.23. ARE YOU FAMILIAR WITH (name) APPROACH PROCEDURE
ISMERI A (elnevezés) MEGKÖZELÍTÉSI ELJÁRÁST
2.3.2.24. + REQUEST (type of approach) APPROACH /RUNWAY (number)/
KÉRÜNK (megközelítés típusa) MEGKÖZELÍTÉST /(jelölés) FUTÓPÁLYÁRA)/
2.3.2.25. + REQUEST (MLS/RNAV plain language designator)
KÉRÜNK (MLS/RNAV nyílt nyelvű szövegmegjelölés)
2.3.2.26. CLEARED (MLS/RNAV plain language designator)
ENGEDÉLYEZVE (MLS/RNAV nyílt nyelvű szövegmegjelölés)
2.3.2.27. Az átmenet a végső megközelítéshez eljárásokkal kapcsolatos kifejezések
CLEARED (or FOLLOW) (name and number) TRANSITION AND PROFILE
ENGEDÉLYEZVE (vagy KÖVESSE) A (az eljárás neve és száma) ÁTMENETI ELJÁRÁS(T) ÉS PROFILJA(T)
2.3.2.28. CLEARED (or FOLLOW) (name and number) TRANSITION, DESCEND TO (level)
ENGEDÉLYEZVE (vagy KÖVESSE) A (az eljárás neve és száma) ÁTMENETI ELJÁRÁS(T), SÜLLYEDJEN (magasságra)
2.3.2.29. EXPECT SHORTCUT AT WAYPOINT (number)
ÚTVONAL RÖVIDÍTÉST (szám) ÚTPONTNÁL VÁRHAT
2.3.2.30. CLEARED SHORTCUT AT WAYPOINT (number) NEXT WAYPOINT (number)
(szám) ÚTPONTNÁL ENGEDÉLYEZVE AZ ÚTVONAL RÖVIDÍTÉS, A KÖVETKEZŐ ÚTPONT (szám)
Az irányítónak az  útvonal rövidítési szándékát kellő időben kell jeleznie a  hajózó személyzet részére, a  módosuló 
-rövidebb–útvonal követésére történő felkészülés érdekében.
2.3.2.31. PROCEED (DIRECT) TO WAYPOINT (number)
TARTSON (KÖZVETLENÜL) A (szám) ÚTPONTRA
2.3.2.32. JOIN (name and number) TRANSITION AT WAYPOINT (number)
CSATLAKOZZON A (az eljárás neve és száma) ÁTMENETI ELJÁRÁSHOZ
2.3.2.33. AT WAYPOINT (number) TURN LEFT (or RIGHT) (number) DEGREES DUE SPACING, EXPECT JOINING 
TRANSITION AT WAYPOINT (number)
(számú) ÚTPONTNÁL FORDULJON. BALRA (vagy JOBBRA) (szám) FOKOT, NAGYOBB TÁVOLSÁG TARTÁS ÉRDEKÉBEN, 
AZ ÁTMENETI ELJÁRÁSHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRA (szám) ÚTPONTNÁL SZÁMÍTHAT
Ha az  irányító kiveszi a  légijárművet az átmenet a végső megközelítéshez eljárásból, nem törli (CANCEL) a kiadott 
eljárást, mert nagyobb térköz nyerés céljából azt vektorálással szükség szerint tovább tágíthatja. Mivel a  hajózó 
személyzet az FMS-be táplált teljes eljárást így nem törli, az irányító által meghatározott útpontnál vissza tud térni 
a korábban kiadott átmenet a végső megközelítéshez eljáráshoz.

2.3.3. Várakozási engedélyek
2.3.3.1. Látási körülmények között
HOLD VISUAL /OVER/ (position), [or BETWEEN (two prominent landmarks)]
VÁRAKOZZON LÁTÁSSAL (hely) FÖLÖTT [vagy (két jól megkülönböztethető földi pont) KÖZÖTT)]
2.3.3.2. Egy rádiónavigációs berendezés, vagy egy meghatározott pont feletti közzétett várakozási eljárás szerint
CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name of facility or fix) /MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)/ 
HOLD /(direction)/ AS PUBLSHED EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time)
ENGEDÉLYEZVE (vagy REPÜLJÖN) (fontos pont, navigációs berendezés vagy pont)-RA
/TARSON (vagy EMELKEDJEN vagy SÜLLYEDJEN (magasság)-OT/RA/ VÁRAKOZZON /(irány)/ A  KÖZZÉTETT 
ELJÁRÁSNAK MEGFELELŐEN, BEVEZETÉSI ENGEDÉLYRE (vagy TOVÁBBI ENGEDÉLYRE) (idő)-KOR SZÁMÍTHAT
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2.3.3.3. + REQUEST HOLDING INSTRUCTIONS
KÖZÖLJE A VÁRAKOZÁSI UTASÍTÁSOKAT
2.3.3.4. Amikor a légijármű részletes várakozási engedélyt kér
CLEARED (or PROCEED TO) (significant point, name of facility or fix) /MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)/ 
HOLD /(direction)/ /(specified) RADIAL, COURSE, INBOUND TRACK (three digits) DEGREES/ /RIGHT (or LEFT) HAND 
PATTERN/ /OUTBOUND TIME (number) MINUTES/ EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT 
(time) (additional instructions, if necessary)
ENGEDÉLYEZVE (vagy REPÜLJÖN) (fontos pont, navigációs berendezés vagy pont)-RA / TARTSON (vagy EMELKEDJEN 
vagy SÜLLYEDJEN (magasságra)-OT/RA/ VÁRAKOZZON /(irány)/ /(meghatározott) RADIÁL, IRÁNY, RÁREPÜLÉSI 
ÚTIRÁNY (három számjegy) FOK, /JOBB (vagy BAL) KÖRÖS VÁRAKOZÁSI ELJÁRÁS)/ KIREPÜLÉSI IDŐ (szám) PERC/ 
BEVEZETÉSI ENGEDÉLYRE (vagy TOVÁBBI ENGEDÉLYRE) (idő)-KOR SZÁMÍTHAT (szükség szerint további utasítások)
2.3.3.5. CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) DME FIX /MAINTAIN (or CLIMB or 
DESCEND TO) (level)/ HOLD /(direction)/ /RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN/ /OUTBOUND TIME (number) MINUTES/ 
EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary)
ENGEDÉLYEZVE A  (név) VOR (három számjegy) RADIÁLJÁRA (távolságérték) DME PONTNÁL /TARSON (vagy 
EMELKEDJEN vagy SÜLLYEDJEN (magasság)-OT/RA/ VÁRAKOZZON /(irány)/ /JOBB- (vagy BAL KÖRÖS VÁRAKOZÁSI 
ELJÁRÁS /KIREPÜLÉSI IDŐ (szám) PERC/ BEVEZETÉSI ENGEDÉLYRE (vagy TOVÁBBI ENGEDÉLYRE) (idő)-KOR 
SZÁMÍTHAT (szükség szerint további utasítások)
2.3.3.6. CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) DME FIX /MAINTAIN (or CLIMB or 
DESCEND TO) (level)/ HOLD BETWEEN (distance)
AND (distance) DME /RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN/ EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) 
AT (time) (additional instructions, if necessary)
ENGEDÉLYEZVE A  (név) VOR (három számjegy) RADIÁLJÁRA (távolságérték) DME PONTNÁL /TARSON (vagy 
EMELKEDJEN vagy SŰLLYEDJEN (magasság)-OT/RA/ VÁRAKOZZON (távolságérték) ÉS (távolságérték) DME KÖZÖTT 
/JOBB- (vagy BAL)KÖRÖS VÁRAKOZÁSI ELJÁRÁS/ BEVEZETÉSI ENGEDÉLYRE (vagy TOVÁBBI ENGEDÉLYRE) (idő)-KOR 
SZÁMÍTHAT (szükség szerint további utasítások)

2.3.4. Várható bevezetési idő
2.3.4.1. NO DELAY EXPECTED
KÉSÉS NEM VÁRHATÓ
2.3.4.2. EXPECTED APPROACH TIME (time)
VÁRHATÓ BEVEZETÉSI IDŐ (idő)
2.3.4.3. REVISED EXPECTED APPROACH TIME (time)
MÓDOSÍTOTT VÁRHATÓ BEVEZETÉSI IDŐ (idő)
2.3.4.4. DELAY NOT DETERMINED (reasons)
KÉSÉS NINCS MEGHATÁROZVA (ok) MIATT

2.4. A repülőtéren és környezetében használatos kifejezések
2.4.1. A légijármű azonosítása
SHOW LANDING LIGHTS
KAPCSOLJA BE A LESZÁLLÓ FÉNYEKET

2.4.2. Látható jelzésekkel való nyugtázás
2.4.2.1. ACKNOWLEDGE BY MOVING AILERONS (or RUDDER) NYUGTÁZZON CSŰRŐ (vagy OLDALKORMÁNY) 
MOZGATÁSÁVAL
2.4.2.2. ACKNOWLEDGE BY ROCKING WINGS
NYUGTÁZZON SZÁRNY BILLEGTETÉSSEL
2.4.2.3. ACKNOWLEDGE BY FLASHING LANDING LIGHTS
NYUGTÁZZON A LESZÁLLÓ FÉNYEK VILLOGTATÁSÁVAL

2.4.3. Indítási eljárások
2.4.3.1. Hajtóműindítási engedély iránti kérelem
+ (aircraft location) REQUEST START UP
(légijármű tartózkodási helye) HAJTÓMŰINDÍTÁST KÉREK
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2.4.3.2. + (aircraft location) REQUEST START UP, INFORMATION (ATIS identification)
(légijármű tartózkodási helye) HAJTÓMŰINDITÁST KÉREK (ATIS adás betűje), INFORMÁCIÓT VETTÜK
2.4.3.3. ATC egység válaszai
2.4.3.3.1. START UP APPROVED
HAJTÓMŰINDÍTÁS ENGEDÉLYEZVE
2.4.3.3.2. START UP AT (time)
HAJTÓMŰINDÍTÁS ENGEDÉLYEZVE (idő)-KOR
2.4.3.3.3. EXPECT START UP AT (time)
VÁRHATÓ HAJTÓMŰINDÍTÁSI ENGEDÉLY (idő)-KOR
2.4.3.3.4. START UP AT OWN DISCRETION
HAJTÓMŰINDÍTÁS SAJÁT MEGÍTÉLÉS SZERINT
2.4.3.3.5. EXPECT DEPARTURE (time) START UP AT OWN DISCRETION
VÁRHATÓ INDULÁS (idő)-KOR, HAJTÓMŰINDÍTÁS SAJÁT ELHATÁROZÁS SZERINT

2.4.4. ATFM -re vonatkozó rádiótávbeszélő kifejezések
2.4.4.1. Egy SAM (Slot Allocation Message, résidőkiosztás üzenet) alapján kiadott CTOT. A CTOT-t az ATC és a hajózó 
személyzet közötti első összeköttetéskor egyeztetni kell.
SLOT (time)
RÉSIDŐ (idő)
2.4.4.2. Egy SRM alapján módosított CTOT
REVISED SLOT (time)
MÓDOSÍTOTT RÉSIDŐ (idő)
2.4.4.3. Egy SLC (Slot Revision Message, résidő módosító üzenet) alapján törölt CTOT
SLOT CANCELLED, REPORT READY
RÉSIDŐ TÖRÖLVE, JELENTSE, HA KÉSZ (a hajtóműindításra)
2.4.4.4. FLS alapján, egy adott repülés további értesítésig történő felfüggesztése
FLIGHT SUSPENDED UNTIL FURTHER NOTICE, DUE (reason)
TOVÁBBI ÉRTESÍTÉSIG A REPÜLÉS FELFÜGGESZTVE (ok) MIATT
2.4.4.5. DES (De-Suspension Message, repülés felfüggesztésének törlése üzenet) alapján, egy adott repülés 
felfüggesztésének törlése
SUSPENSION CANCELLED, REPORT READY
FELFÜGGESZTÉS TÖRÖLVE, JELENTSE, HA KÉSZ (a hajtóműíndításra)
2.4.4.6. A  hajtóműindítási kérelem elutasítása olyan esetben, amikor túl későn kérték az  engedélyt az  adott CTOT 
betartásához
UNABLE TO APPROVE STARTUP CLEARANCE DUE SLOT EXPIRED, REQUEST A NEW SLOT
RÉSIDEJÉNEK LEJÁRTA MIATT, NEM TUDOM ENGEDÉLYEZNI A HAJTÓMŰINDÍTÁST, KÉRJEN ÚJ RÉSIDŐT
2.4.4.7. A  hajtóműindítási kérelem elutasítása olyan esetben, amikor túl korán kérték az  engedélyt az  adott CTOT 
betartásához
UNABLE TO APPROVE STARTUP CLEARANCE DUE SLOT (time), REQUEST STARTUP AT (time)
NEM TUDOM ENGEDÉLYEZNI A HAJTÓMŰINDÍTÁST RÉSIDEJE (idő) MIATT, KÉRJEN HAJTŐMŰINDÍTÁST (idő)-KOR
2.4.5. Épület közeli állóhelyről való hátratolás
2.4.5.1. + (aircraft location) REQUEST PUSHBACK
(légijármű tartózkodási helye) HÁTRATOLÁSI ENGEDÉLYT KÉRÜNK
2.4.5.2. PUSHBACK APPROVED
HÁTRATOLÁS ENGEDÉLYEZVE
2.4.5.3. STANDBY
VÁRJON
2.4.5.4. PUSHBACK AT OWN DISCRETION
HÁTRATOLÁS SAJÁT MEGÍTÉLÉS SZERINT ENGEDÉLYEZVE

2.4.5.5. EXPECT (number) MINUTES DELAY DUE (reason) (idő) PERC KÉSÉS VÁRHATÓ (ok) MIATT
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2.4.6. Vontatási eljárások
2.4.6.1. A légijármű/vontatójármű-együttes által használt kifejezés
REQUEST TOW /company name/ (aircraft type) FROM (location) TO (location)
/légitársaság neve/ (légijármű típusa) VONTATÁSI ENGEDÉLYT KÉREK (hely)-TŐL (hely)-IG
2.4.6.2. ATC válasza:
2.4.6.2.1. TOW APPROVED VIA (specific routing to be followed)
VONTATÁS ENGEDÉLYEZVE (részletezett útvonal)
2.4.6.2.2. HOLD POSITION
ÁLLJON MEG ÉS VÁRJON
2.4.6.2.3. STAND BY
VÁRAKOZZON

2.4.7. Pontos idő egyeztetés és az induláshoz szükséges repülőtéri adatok beszerzése
2.4.7.1. + REQUEST TIME CHECK
PONTOS IDŐT KÉREK/IDŐEGYEZTETÉST KÉREK
2.4.7.2. TIME (time)
IDŐ (időérték)
2.4.7.3. Ahol ATIS adás nem áll rendelkezésre
2.4.7.3.1. + REQUEST DEPARTURE INFORMATION
TÁJÉKOZTATÁST KÉREK AZ INDULÁSHOZ
2.4.7.3.2. RUNWAY (number), WIND (direction and speed) (units), QNH (or QFE) (number) /(units)/, TEMPERATURE /
MINUS/ (number), /VISIBILITY (distance) (units) (or RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) (distance) (units)/ /TIM E (time)/
(jelölés) FUTÓPÁLYA, SZÉL (irány és sebesség) (mértékegység), QNH (vagy QFE) (szám) /(mértékegység)/, 
HŐMÉRSÉKLET /MINUS/ (szám), LÁTÁSTÁVOLSÁG (távolságérték) (mértékegység) (vagy FUTÓPÁLYA MENTI 
LÁTÁSTÁVOLSÁG (vagy RVR) (távolságérték) (mértékegység)/ /IDŐ (óraidő)/
2.4.7.3.3. Ha több látástávolság és RVR érték áll rendelkezésre, a felszálláshoz a kigurulási/megállási zóna értékeit kell 
használni.

2.4.8. Gurulási eljárások
2.4.8.1. Indulás
2.4.8.1.1. + /aircraft type/ /wake turbulence category if „heavy”/ /aircraft location/ REQUEST TAXI /intentions/
/légijármű típus/ /turbulencia kategória, ha a légijármű „nehéz”/ /tartózkodási hely/ GURULÁSI ENGEDÉLYT KÉREK /
szándék/
2.4.8.1.2. + /aircraft type/ /wake turbulence category if „heavy”/ /aircraft location/ (flight rules) TO (aerodrome of 
destination) REQUEST TAXI /intentions/
/légijármű típus/ /turbulencia kategória, ha a  légijármű „nehéz”/ /állóhely/ (repülési szabályok) (rendeltetési 
repülőtér) GURULÁSI ENGEDÉLYT KÉREK /szándék/
2.4.8.1.3. TAXI TO HOLDING POINT /number/ /RUNWAY (number)/ HOLD SHORT OF RUNWAY (number) (or CROSS 
RUNWAY (number) /TIME (time)/
GURULJON A (szám) FUTÓPÁLYA (jelölés) VÁRÓPONTJÁHOZ /VÁRAKOZZON RÖVIDDEL A (szám) FUTÓPÁLYA ELŐTT 
(vagy KERESZTEZZE A (szám) FUTÓPÁLYÁT/ /IDŐ (óraidő)/
2.4.8.1.4. Ahol részletezett gurulási utasításra van szükség
+ /aircraft type/ /wake turbulence category if „heavy”/ REQUEST DETAILED TAXI INSTRUCTIONS
/légijármű típus/ /turbulencia kategória, ha a légijármű „nehéz”/ KÉRÜNK RÉSZLETES GURULÁSI UTASÍTÁST
2.4.8.1.5. TAX I TO HOLDING POINT/(number)/ /RUNWAY (number)/ VIA (specific route to be followed) /TIME (time)/ /
HOLD SHORT OF RUNWAY (number) (or CROSS RUNWAY (number)/
GURULJON A  (szám) FUTÓPÁLYA /(jelölés)/ VÁRÓPONTJÁHOZ (a követendő útvonal részletezése) /IDŐ (óraidő)/ /
VÁRAKOZZON RÖVIDDEL A (szám) FUTÓPÁLYA ELŐTT (vagy KERESZTEZZE A (szám) FUTÓPÁLYÁT)/
2.4.8.1.6. Ha a repülőtérre vonatkozó tájékoztatás nem áll rendelkezésre más forrásból, például ATIS adásból
TAXI TO HOLDING POINT/(number)/ (followed by aerodrome information as applicable) /TIME (time)/
GURULJON A /(jelölés)/ VÁRÓPONTHOZ (részletes repülőtéri tájékoztatás, ha szükséges) /IDŐ (óraidő)/
2.4.8.1.7. TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND) LEFT (or RIGHT)
AZ ELSŐ (vagy MÁSODIK) GURULÓÚTON (vagy KERESZTEZŐDÉSNÉL) FORDULJON BALRA (vagy JOBBRA)
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2.4.8.1.8. TAXI VIA (identification of taxiway)
GURULJON A (azonosító) GURULÓUTON
2.4.8.1.9. TAXI VIA RUNWAY (number)
GURULJON A (szám) FUTÓPÁLYÁN
2.4.8.1.10. TAXI TO TERMINAL (or other Iocation, e.g. GATE (number) GENERAL AVIATION AREA) /STAND (number)/
GURULJON AZ UTASFORGALMI ÉPÜLETHEZ (vagy más helyre, például a KISGÉPES ÁLLÓHELYRE) /ÁLLÓHELY (szám)/
2.4.8.2. Helikopter üzemelés esetén
2.4.8.2. 1. + REQUEST AIR-TAXIING FROM (or VIA) TO (location or routing as appropriate)
KÉRÜNK LÉGI GURULÁST (hely)-TŐL (vagy útvonalon KERESZTÜL) (hely)-RE
2.4.8.2.2. AIR-TAXI TO (or VIA) (location or routing as appropriate) /CAUTION (dust, blowing snow, Ioose debris, 
taxiing light aircraft, personnel, etc.)/
LÉGI GURULÁS ENGEDÉLYEZVE (hely)-RE (vagy útvonalon KERESZTÜL, amelyik a megfelelő) /VIGYÁZAT (por, hófúvás, 
sodródó hulladék, guruló könnyű légijármű, személyek, stb.)/
2.4.8.2.3. AIR-TAXI VIA (direct, as requested, or specified route) TO (location, heliport, operating or movement area, 
active, or inactive runway). AVOID (aircraft or vehicles or personnel)
LÉGI GURULÁS ENGEDÉLYEZVE (egyenesen, a kérésnek megfelelően, vagy a meghatározott útvonalon KERESZTÜL) 
(hely, helikopter-repülőtér, üzemi vagy mozgási terület, üzemelő, vagy üzemen kívül lévő futópálya)-RA. KERÜLJE KI 
(légijárművet, vagy járművet, vagy személyeket)
2.4.8.3. Leszállás után
2.4.8.3.1. + REQUEST BACKTRACK
ENGEDÉLYEZZE A FUTÓPÁLYÁN VALÓ MEGFORDULÁST
2.4.8.3.2. BACKTRACK APPROVED
FUTÓPÁLYÁN VALÓ MEGFORDULÁS ENGEDÉLYEZVE
2.4.8.3.3. BACKTRACK RUNWAY (number) FORDULJON MEG A (szám) FUTÓPÁLYÁN
2.4.8.4. Általános kifejezések
2.4.8.4.1. + (aircraft location)/ REQUEST TAXI TO (destination on aerodrome)
/(tartózkodási hely)/ KÉREK GURULÁSI ENGEDÉLYT (a repülőtér egy másik pontja) HOZ
2.4.8.4.2. TAXI STRAIGHT AHEAD
GURULJON EGYENESEN ELŐRE
2.4.8.4.3. TAXI WITH CAUTION
GURULJON ÓVATOSAN
2.4.8.4.4. GIVE WAY TO (description and position of other aircraft)
ADJON UTAT (a másik légijármű leírása és tartózkodás i helye)-NEK
2.4.8.4.5. + GIVING WAY TO (traffic)
UTAT ADOK (másik légijármű)-NEK
2.4.8.4.6. + TRAFFIC (or type of aircraft) IN SIGHT
FORGALMAT (vagy légijármű típus) LÁTJUK
2.4.8.4.7. TAXI INTO HOLDING BAY
GURULJON A (gurulóúton kiépített) VÁRAKOZÁSI TERÜLETRE
2.4.8.4.8. FOLLOW (description of other aircraft or vehicle)
KÖVESSE A (légijármű vagy jármű leírása)
2.4.8.4.9. VACATE RUNWAY
HAGYJA EL A FUTÓPÁLYÁT
2.4.8.4.10. + RUNWAY VACATED
FUTÓPÁLYÁT ELHAGYTUK
2.4.8.4.1.1. EXPEDITE TAXI /(reason)/
GURULJON GYORSABBAN /(ok) MIATT/
2.4.8.4.12. + EXPEDITING
GYORSABBAN GURULUNK
2.4.8.4.13. /CAUTION/ TAXI SLOWER /reason/
/VIGYÁZAT/ GURULJON LASSABBAN /ok/ MIATT
2.4.8.4.14. + SLOWING DOWN
LASSABBAN GURULUNK
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2.4.9. Várakozás a repülőtéren
2.4.9.1. +! HOLD (direction) OF (position, runway number, etc.)
VÁRAKOZZON (irány)-RA, a (hely, futópálya jelölés stb.)-TŐL
2.4.9.2. +! HOLD POSITION
VÁRAKOZZON A HELYÉN
2.4.9.3. +! HOLD (distance) FROM (position)
VÁRAKOZZON (távolság)-BAN (hely)-TŐL
2.4.9.4. Futópálya előtt való várakozás, nem közelebb, mint a 7. Fejezet 7.6.3.1.3.1. pontban meghatározottak
+! HOLD SHORT OF (position)
VÁRAKOZZON RÖVIDDEL (hely) ELŐTT
2.4.9.5. + HOLDING
VÁRAKOZUN K
2.4.9.6. + HOLDING SHORT
RÖVIDDEL (hely) ELŐTT VÁRAKOZUNK
2.4.9.7. A +! -al jelzett kifejezések speciális nyugtázást követelnek meg a hajózó személyzettől.
A „ROGER” (NYUGTÁZOM) és „WILCO” (VÉGREHAJTOM) eljárási szavak ebben az esetben nem elegendőek a „HOLD” 
(VÁRAKOZZON), „HOLD POSITION” (TARTSA A  HELYZETÉT) és „HOLD SHORT OF” (VÁRAKOZZON RÖVIDDEL (hely) 
ELŐTT) kifejezések nyugtázására.
Minden ilyen esetben a  „HOLDING” (VÁRAKOZUNK ), vagy a  „HOLDING SHORT” (RÖVIDDEL (hely) ELŐTT 
VÁRAKOZUNK) kifejezéssel kell nyugtázni, amelyik a megfelelő.

2.4.10. Futópálya keresztezése
2.4.10.1. + REQUEST CROSS RUNWAY (number)
ENGEDÉLYEZZE A (jelölés) FUTÓPÁLYA KERESZTEZÉSÉT
2.4.10.2. Ha a  légiforgalmi irányító torony nem látja a  guruló légijárművel (éjszaka, rossz látási körülmények stb.) 
akkor az  engedélyt ki kell egészíteni azzal a  kéréssel, hogy a  légijármű hajózó személyzete jelentse a  futópálya 
elhagyását
CROSS RUNWAY (number) /REPORT VACATED/
KERESZTEZZE A (jelölés) FUTÓPÁLYÁT /JELENTSE ELHAGYÁSÁT/
2.4.10.3. EXPEDITE CROSSING RUNWAY (number) TRAFFIC (aircraft type) (distance) MILES (or KILOMETRES) FINAL
MIELŐBB KERESZTEZZE A  (jelölés) FUTÓPÁLYÁT, FORGALOM (légijármű típusa) (szám) MÉRFÖLD (vagy 
KILOMÉTER)-RE A VÉGSŐ EGYENESEN
2.4.10.4. TAXI TO HOLDING POINT/number/ /RUNWAY (number)/ VIA (specific route to be followed), /HOLD SHORT 
OF RUNWAY (number)/ or /CROSS RUNWAY (number)/ GURULJON A (szám) FUTÓPÁLYA (jelölés) VÁRÓPONTJÁHOZ 
(a követendő útvonal részletezése) /VÁRAKOZZON RÖVIDDEL A  (szám) FUTÓPÁLYA ELŐTT/ vagy /KERESZTEZZE 
A (szám) FUTÓPÁLYÁT/
2.4.10.5. + RUNWAY VACATED
A FUTÓPÁLYÁT ELHAGYTUK

2.4.11. Felszállásra való felkészülés
2.4.11.1. UNABLE TO ISSUE (designator) DEPARTURE (reasons)
NEM TUDOM KIADNI A (megjelölés) INDULÁSI ÚTVONALAT (ok) MIATT
2.4.11.2. REPORT WHEN READY /FOR DEPARTURE/
JELENTSE, HA KÉSZ /AZ INDULÁSRA/
2.4.11.3. ARE YOU READY /FOR DEPARTURE/?
KÉSZ VAN /AZ INDULÁSRA/?
2.4.11.4. ARE YOU READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE?
KÉSZ VAN AZONNALI INDULÁSRA?
2.4.11.5. ARE YOU READY TO DEPART WITHIN (number) SECONDS
KÉSZ ELINDULNI (szám) MÁSODPERCEN BELÜL?
2.4.11.6. + READY
KÉSZ VAGYOK /VAGYUNK/!
2.4.11.7. TAKE OFF WITHIN (number) SECONDS OR VACATE RUNWAY (instructions)
SZÁLLJON FEL (szám) MÁSODPERCEN BELÜL, VAGY HAGYJA EL A FUTÓPÁLYÁT (utasítások)
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2.4.11.8. A pályára való kigurulásra és a felszállási engedély megvárására utasító kifejezés
2.4.11.8.1. LINE UP /AND WAIT/
GURULJON KI A FUTÓPÁLYÁRA /ÉS VÁRJON/
2.4.11.8.2. LINE UP RUNWAY (number)
GURULJON KI A (jelölés) FUTÓPÁLYÁRA
/ha fennáll az összetévesztés veszélye többpályás üzemmód esetén/
2.4.11.8.3. LINE UP. BE READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE
GURULJON KI. KÉSZÜLJÖN FEL AZONNALI INDULÁSRA
2.4.11.8.4. Feltételes engedély
(condition) LINE UP (brief reiteration of the condition)
(feltétel) GURULJON KI A PÁLYÁRA (a feltétel ismételt közlése)
Amelynek megfelelő engedély lehet a következő: „SAS 941, BEHIND DC9 ON SHORT FINAL, LINE UP BEHIND” (SAS 
941, A VÉGSŐ EGYENESEN LÉVŐ DC9 MÖGÖTT, GURULJON KI MÖGÖTTE)
2.4.11.8.5. Egy feltételes engedély nyugtázása
+ (condition) LINING UP (brief reiteration of the condition)
(feltétel) KIGURULUNK A PÁLYÁRA (a feltétel ismételt közlése)
2.4.11.8.6. Nyugtázás vagy egy feltételes engedély visszaismétlése
/THAT IS/ CORRECT (or NEGATIVE) /I SAY AGAIN/ ... (or appropriate))
HELYESEN VETTE (vagy NEM VETTE HELYESEN) /ISMÉTLEM/ ... (a körülményeknek megfelelően)
2.4.11.9. Látás szerinti indulás
2.4.11.9.1. + REQUEST VISUAL DEPARTURE /DIRECT/ TO/UNTIL (navaid, waypoint/altitude)
KÉREK LÁTÁS SZERINTI INDULÁST /KÖZVETLENÜL/ (navigációs berendezés, útvonalpont)-RA/RE (magasság)-IG.
2.4.11.9.2. ADVISE ABLE TO ACCEPT VISUAL DEPARTURE /DIRECT/ TO/UNTIL (navaid, way point/altitude)
KÖZÖLJE KÉPES-e LÁTÁS SZERINTI INDULÁST VÉGREHAJTANI /KÖZVETLENÜL/ (navigációs berendezés, 
útvonalpont)-RA/RE (magasság)-IG.
2.4.11.9.3. ATC engedélyek
VISUAL DEPARTURE RUNWAY (runway number) APPROVED, TURN LEFT/RIGHT/DIRECT/ TO (navaid, heading, 
waypoint) /MAINTAIN VISUAL REFERENCE UNTIL (altitude)/
A (jelölés) FUTÓPÁLYÁRÓL ENGEDÉLYEZVE A  LÁTÁS SZERINTI INDULÁS, FORDULJON BALRA/JOBBRA/TARTSON 
KÖZVETLENÜL (navigációs berendezés)-RE (útvonalpont) -RA /MARADJON LÁTÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 
(magasság)-IG/
2.4.11.9.4. + VISUAL DEPARTURE TO/UNTIL (navaid, waypoint/altitude)
LÁTÁS SZERINTI INDULÁS (navigációs berendezés, útvonalpont)-RA/-RE (magasság) IG.
2.4.11.10. Ugyanazon futópályára, annak különböző gurulóút kereszteződéseiről történő kigurulás
2.4.11.10.1. Amikor egy légijárműnek a  futópálya egy közbenső gurulóút kereszteződéséről történő kigurulást 
engedélyeznek
LINE UP AND WAIT RUNWAY (number), INTERSECTION (name of intersection), (essential traffic information if 
appropriate).
GURULJON KI A  (jelölés) FUTÓPÁLYÁRA, A  (jelölés) KERESZTEZŐDÉSNÉL (lényes forgalomról szóló tájékoztatás, ha 
az alkalmazható)
2.4.11.10.2. A hajózó személyzet által megjelölt gurulóút kereszteződéstől történő indulás
+ REQUEST DEPARTURE FROM RUNWAY (number), INTERSECTION (name of intersection).
KÉREK INDULÁST (jelölés) FUTÓPÁLYÁRÓL (jelölés) KERESZTEZŐDÉSTŐL.
2.4.11.10.3. Válasz közlemény:
APPROVED, TAXI TO HOLDING POINT RUNWAY (number), INTERSECTION (name of intersection); or
ENGEDÉLYEZVE, GURULJON A (jelölés) FUTÓPÁLYA (jelölés) KERESZTEZŐDÉS VÁRÓPONTJÁRA; vagy
2.4.11.10.4. A  hajózó személyzet által kért, azonban egy attól eltérő gurulóút kereszteződéstől történő indulásra 
vonatkozó közlemény
NEGATIVE, TAXI TO HOLDING POINT RUNWAY (number), INTERSECTION (name of intersection)
NEM ENGEDÉLYEZEM, GURULJON A  /(szükség szerint eltérő) jelölés/ FUTÓPÁLYA /(szükség szerint eltérő) jelölés/ 
KERESZTEZŐDÉS VÁRÓPONTJÁRA
2.4.11.10.5. ATC érdeklődés
ADVISE ABLE TO DEPART FROM RUNWAY (number), INTERSECTION (name of intersection)
KÖZÖLJE KÉPES-e ELINDULNI A (jelölés) FUTÓPÁLYA (jelölés) KERESZTEZŐDÉSÉTŐL
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2.4.11.10.6. A  hajózó személyzet kérésére, vagy ha az  irányító azt szükségesnek látja, a  rendelkezésre álló 
csökkentett futópálya hosszáról szóló tájékoz1a1ás adása
2.4.11.10.7. REDUCED TAKE-OFF RUN AVAILABLE RUNWAY (number), FROM INTERSECTION (name of intersection), 
(distance in meters).
(jelölés) FUTÓPÁLYÁN A  CSÖKKENTETT FELSZÁLLÁSI NEKIFUTÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÁVOLSÁG (jelölés) 
KERESZTEZŐDÉSÉTŐL (távolság méterben)

2.4.12. Felszállási engedély
2.4.12.1. RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF /REPORT AIRBORNE/
A (szám) FUTÓPÁLYÁRÓL FELSZÁLLÁS ENGEDÉLYEZVE /JELENTSE, HA FELSZÁLLT/
2.4.12.2. Amikor csökkentett futópálya elkülönítést alkalmaznak
(traffic information) RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF
(forgalmi tájékoztatás) A (szám) FUTÓPÁLYÁRÓL FELSZÁLLÁS ENGEDÉLYEZVE
2.4.12.3. Ha a felszállást az engedély kiadásakor nem hajtják végre
TAKE-OFF IMMEDIATELY OR VACATE RUNWAY /(instructions)/
SZÁLLJON FEL AZONNAL, VAGY HAGYJA EL A FUTÓPÁLYÁT /(utasítások)/
2.4.12.4. TAKE-OFF IMMEDIATELY OR HOLD SHORT OF RUNWAY
SZÁLLJON FEL AZONNAL, VAGY VÁRAKOZZON RÖVIDDEL A FUTÓPÁLYA ELŐTT
2.4.12.5. Felszállási engedély törlése
HOLD POSITION, CANCEL TAKE-OFF I SAY AGAIN CANCEL TAKE-OFF (reasons)
VÁRAKOZZON TOVÁBB, A FELSZÁLLÁSI ENGEDÉLY VISSZAVONVA, ISMÉTLEM FELSZÁLLÁSI ENGEDÉLY VISSZAVONVA 
(ok MIATT)
2.4.12.6. + HOLDING
VÁRAKOZOM
2.4.12.7. Felszállás megakadályozása, ha a légijármű már megkezdte a felszálláshoz való nekifutást
2.4.12.8. STOP IMMEDIATELY /(repeat aircraft call sign) STOP IMMEDIATELY/
ÁLLJON MEG AZONNAL /(légijármű hívójele megismételve) ÁLLJON MEG AZONNAL/
2.4.12.9. + STOPPING
MEGÁLLOK
(A „VÁRAKOZOM” és a „MEGÁLLOK” kifejezések a 2.4.12.5. és 2.4.12.8. pontra vonatkozó eljárási kifejezések.)
2.4.12.10. Helikopter üzemelés esetén
CLEARED FOR TAKE-OFF /FROM (location)/ (present position, taxiway, final approach and take-off area, runway and 
number)
FELSZÁLLÁS ENGEDÉLYEZVE /(hely)-RŐL) (jelenlegi hely, gurulóút, a  végső megközelítési és felszállási terület, 
futópálya és jelölése)
2.4.12.11. + REQUEST DEPARTURE INSTRUCTIONS
INDULÁSI UTASÍTÁSOKAT KÉRÜNK
2.4.12.12. AFTER DEPARTURE TURN RIGHT (or LEFT, or CLIMB) (instructions as appropriate)
INDULÁS UTÁN FORDULJON JOBBRA (vagy BALRA vagy EMELKEDJEN) (megfelelő utasítások)

2.4.13. Felszállás utáni fordulási és emelkedési utasítások
2.4.13.1. + REQUEST RIGHT (or LEFT) TURN
KÉRÜNK ENGEDÉLYT JOBB (vagy BAL) FORDULÓRA
2.4.13.2. RIGHT (or LEFT) TURN APPROVED
JOBB (vagy BAL) FORDULÓ ENGEDÉLYEZVE
2.4.13.3. WILL ADVISE LATER FOR RIGHT (or LEFT) TURN
JOBB (vagy BAL) FORDULÓRA KÉSŐBB KAP ENGEDÉLYT
2.4.13.4. Felszállási idő kérése
REPORT AIRBORNE
JELENTSE A FELSZÁLLÁST
2.4.13.5. AIRBORNE (time)
FELSZÁLLÁS (idő)-KOR
2.4.13.6. AFTER PASSING (level) (instructions)
(magasság) KERESZTEZÉSE UTÁN (utasítások)
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2.4.13.7. Ha követendő géptengely irány lett kijelölve
CONTINUE RUNWAY HEADING (instructions)
FOLYTASSA FUTÓPÁLYA IRÁNYON (utasítások)
2.4.13.8. TRACK EXTENDED CENTRE LINE (instructions)
FOLYTASSA A FUTÓPÁLYA MEGHOSSZABBÍTOTT KÖZÉPVONALÁN (utasítások)
2.4.13.9. CLIMB STRAIGHT AHEAD (instructions)
EMELKEDJEN EGYENES ÚTVONALON (utasítások)

2.4.14. A repülőtér forgalmi körébe való belépés
2.4.14.1. + /aircraft type/ (position) (level) FOR LANDING
/légijármű típusa/ (hely)-EN (magasság)-ON LESZÁLLÁSI ENGEDÉLYT KÉREK
2.4.14.2. JOIN (direction of circuit) (position in circuit) (runway number) /SURFACE/ WIND (direction and speed) 
(units) /TEMPERATURE /MINUS/ (number)/ QNH (or QFE) (number) /(units)/ /TRAFFIC (detail)/
CSATLAKOZZON (szám) FUTÓPÁLYA (a forgalmi kör iránya) FORGALMI KÖRÉRE (helynél) /TALAJ/ SZÉL (irány és 
erősség) (mértékegység), /HŐMÉRSÉKLET /MINUSZ/ (szám)/, QNH (vagy QFE) (szám) /(mértékegység)/ /FORGALOM 
(részletezve)/
2.4.14.3. MAKE STRAIGHT-IN APPROACH, RUNWAY (number) /SURFACE/ WIND (direction and speed) (units) /
TEMPERATURE /MINUS/ (number)/ QNH (or QFE) (number) /(units)/ /TRAFFIC (detail)/
VÉGEZZEN KÖZVETLEN MEGKÖZELÍTÉST (jelölés) FUTÓPÁLYÁRA /TALAJ/ SZÉL (irány és erősség) (mértékegység) /
HŐMÉRSÉKLET /MINUSZ/ (szám)/ QNH (vagy QFE) (szám) /(mértékegység)/ /FORGALOM (részletezve)/
2.4.14.4. Ahol ATIS tájékoztatás áll rendelkezésre
+ (aircraft type) (position) (level) INFORMATION (ATIS identification) FOR LANDING
(légijármű típus) (hely)-EN (magasság)-ON LESZÁLLÁSI ENGEDÉLYT KÉREK, VETTEM AZ (ATIS azonosító betűjel) 
INFORMÁCIÓT
2.4.14.5. JOIN (position in circuit) /RUNWAY (number)/ QNH (or QFE) (number) /(units)/ /TRAFFIC (detail)/
CSATLAKOZZON A  (jelölés) FUTÓPÁLYA FORGALMI KÖR (hely)-RE QNH (vagy QFE) (szám) /(mértékegység)/ /
FORGALOM (részletezve)/

2.4.15. A forgalmi körön
2.4.15.1. + (position in circuit, e.g. DOWNWIND/FINAL)
(forgalmi körön elfoglalt helyzet, pl.: HOSSZÚFAL/ALAPFAL)
2.4.15.2. NUMBER ... FOLLOW (aircraft type and position) /additional instructions if required/
LESZÁLLÁSI SORSZÁMA (szám) KÖVESSE A (légijármű típusa és helyzete) (szükség szerint további utasítások)

2.4.16. Megközelítéssel kapcsolatos utasítások
2.4.16.1. MAKE SHORT APPROACH
VÉGEZZEN RÖVID MEGKÖZELÍTÉST
2.4.16.2. MAKE LONG APPROACH (or EXTEND DOWNWIND)
VÉGEZZEN HOSSZÚ MEGKÖZELÍTÉST (vagy NYÚJTSA MEG A HOSSZÚFALAT)
2.4.16.3. REPORT BASE (or FINAL, or LONG FINAL)
JELENTSE AZ ALAPFALAT (vagy VÉGSŐ EGYENEST, vagy HOSSZÚ VÉGSŐ EGYENEST)
A „HOSSZÚ VÉGSŐ EGYENES” (LONG FINAL) jelentést akkor kell alkalmazni, ha egy légijármű a  földetérési ponttól 
számított 4 NM (7 km) távolságon kívüI fordul a végső egyenesre, vagy, ha közvetlen megközelítés során 8 NM (15 
km) távolságra van a  földetérési ponttól. Mindkét esetben „VÉGSŐ EGYENES” (FINAL) jelentést követelnek meg, 
amikor a légijármű a földetérési ponttól számított 4 NM (7 km) távolságban van.
2.4.16.4. CONTINUE APPROACH /PREPARE FOR POSSIBLE GO AROUND/
FOLYTASSA A MEGKÖZELÍTÉST /KÉSZÜLJÖN FEL ESETLEGES ÁTSTARTOLÁSRA/
2.4.16.5. CANCEL/ABORT (type) APPROACH I SAY AGAIN CANCEL/ABORT (type) APPROACH /DUE (reason) / 
(alternative clearance proposed)
TÖRLÖM/SZAKÍTSA MEG A (típus) MEGKÖZELÍTÉST ISMÉTLEM, TÖRLÖM/SZAKÍTSA MEG A (típus) MEGKÖZELÍTÉST / 
(ok) MIATT / (új javaslat)
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2.4.17. Leszállási engedély
2.4.17.1. RUNWAY (number) CLEARED TO LAND
(jelölés) FUTÓPÁLYÁRA LESZÁLLÁS ENGEDÉLYEZVE
2.4.17.2. Amikor csökkentett futópálya elkülönítést alkalmaznak
(traffic information) RUNWAY (number) CLEARED TO LAND
(forgalmi tájékoztatás) (szám) FUTÓPÁLYÁRA LESZÁLLÁS ENGEDÉLYEZVE
2.4.17.3. Különleges műveletek esetén
CLEARED TOUCH AND GO
TALAJÉRINTÉSES ÁTSTARTOLÁS ENGEDÉLYEZVE
2.4.17.4. MAKE FULL STOP
VÉGEZZEN TELJES LESZÁLLÁST (megállással)
2.4.17.5. Futópálya feletti, vagy azzal párhuzamos megközelítés esetén, egyeztetett legkisebb magasságra való 
süllyedéssel
2.4.17.6. + REQUEST LOW APPROACH (reasons)
KÉRÜNK ENGEDÉLYT AZ ALACSONYAN TÖRTÉNŐ ÁTHÚZÁSRA (ok)
2.4.17.7. CLEARED LOW APPROACH /RUNWAY (number)/ /(altitude restriction if required) (go around instructions)/
ALACSONYAN TÖRTÉNŐ ÁTHÚZÁS ENGEDÉLYEZVE (jelölés) FUTÓPÁLYÁRA/ /(magasság megkötés, ha szükséges), 
(átstartolási utasítások)/
2.4.17.8. Az irányító torony vagy más megfigyelő hely feletti áthúzás, a földi megfigyelés elősegítésére
2.4.17.9. + REQUEST LOW PASS (reasons)
KÉRÜNK ENGEDÉLYT ALACSONY ÁTHÚZÁSRA (ok)
2.4.17.10. CLEARED LOW PASS /as in 2.4.17.7./
ALACSONY ÁTHÚZÁS ENGEDÉLYEZVE /mint az 2.4.17.7. pontban/
2.4.17.11. Helikopter üzemelés esetén
+ REQUEST STRAIGHT-IN (or CIRCLING APPROACH, LEFT (or RIGHT) TURN TO (location))
KÉRÜNK KÖZVETLEN MEGKÖZELÍTÉST (vagy KÖRÖZÉSES MEGKÖZELÍTÉST, BAL (vagy JOBB) FORDULÓVAL (helyre))
2.4.17.12. MAKE STRAIGHT-IN (or CIRCLING APPROACH, LEFT (or RIGHT) TURN TO (location, runway, taxiway, final 
approach and take-off area) /ARRIVAL (or ARRIVAL ROUTE) (number, name, or code)/. /HOLD SHORT OF (active 
runway, extended runway centre line, other)/. /REMAIN (direction or distance) FROM (runway, runway centre line, 
other helicopter or aircraft)/. /CAUTION (power lines, unlighted obstructions, wake turbulence, etc.)/. CLEARED TO 
LAND
VÉGEZZEN KÖZVETLEN MEGKÖZELÍTÉST (vagy KÖRÖZÉSES MEGKÖZELÍTÉST, BAL (vagy JOBB) FORDULÓVAL 
(helyre, futópályára, gurulóútra, végső megközelítési és felszállás területre)./ÉRKEZÉSI ÚTVONAL (szám, név, vagy 
kód)/. VÁRAKOZZON RÖVIDDEL (üzemelő futópálya, meghosszabbított futópálya középvonala, egyéb előtt)/. 
TARTSON (irányt és távolságot) (futópályától, futópálya középvonalától, egyéb helikoptertől vagy légijárműtől)/. 
ÓVATOSAN (magasfeszültségű vezetékek, kivilágítatlan akadályok, légijármű keltette turbulencia stb.)/. LESZÁLLÁS 
ENGEDÉLYEZVE

2.4.18. Légijármű késleltetése
2.4.18.1. CIRCLE THE AERODROME
KÖRÖZZÖN A REPÜLŐTÉR FELETT
2.4.18.2. ORBIT (RIGHT, or LEFT) /FROM PRESENT POSITION/
/JELENLEGI HELYZETÉBŐL/ KÖRÖZZÖN JOBBRA (vagy BALRA)
2.4.18.3. MAKE ANOTHER CIRCUIT
TEGYEN MEG MÉG EGY KÖRT

2.4.19. Elhibázott megközelítés
2.4.19.1. GO AROUND, I SAY AGAIN GO AROUND
STARTOLJON ÁT, ISMÉTLEM STARTOLJON ÁT
2.4.19.2. + GOING AROUND
ÁTSTARTOLUNK
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2.4.20. Légijárműnek nyújtott tájékoztatás
2.4.20.1. Ha a hajózó személyzet a futómű vizuális ellenőrzését kéri:
2.4.20.1.1. LANDING GEAR APPEARS DOWN
FUTÓK LÁTSZÓLAG KINT
2.4.20.1.2. RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL APPEARS UP (or DOWN)
JOBB (vagy BAL, vagy ORR) FUTÓ LÁTSZÓLAG BENT (vagy KINT)
2.4.20.1.3. WHEELS APPEAR UP
FUTÓK LÁTSZÓLAG BENT
2.4.20.1.4. RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL DOES NOT APPEAR UP (or DOWN)
JOBB (vagy BAL, vagy ORR) FUTÓ LÁTSZÓLAG NINCS BENT (vagy KINT)
2.4.20.2. Felszálló/leszálló légijármű keltette turbulencia
CAUTION, WAKE TURBULENCE /FROM ARRIVING (or DEPARTING) (type of aircraft)/ /additional information as 
required/
VIGYÁZAT, TURBULENCIA /ÉRKEZŐ (vagy INDULÓ) (légijármű típus) LÉGIJÁRMŰ MIATT/ /szükség szerint egyéb 
kiegészítő tájékoztatások/
2.4.20.3. Gurulóúton vagy előtéren hajtóművező légijármű mögött elguruló légijárműnek
CAUTION, JET BLAST
VIGYÁZAT, KIÁRAMLÓ GÁZSUGÁR (a hajtóműből)
2.4.20.4. Légcsavaros légijármű keltette légörvény
CAUTION SLIPSTREAM
VIGYÁZAT, LÉGCSAVAR OKOZTA LÉGÖRVÉNY

2.4.21. Futópálya elhagyás és leszállás utáni közleményváltások
2.4.21.1. CONTACT GROUND (frequency)
TÉRJEN ÁT A GURÍTÓRA (frekvencia)
2.4.21.2. WHEN VACATED CONTACT GROUND (frequency)
HA ELHAGYTA A FUTÓPÁLYÁT, TÉRJEN ÁT A GURÍTÓRA (frekvencia)
2.4.21.3. EXPEDITE VACATING
MINÉL ELŐBB HAGYJA EL A FUTÓPÁLYÁT
2.4.21.4. YOUR STAND (or GATE) (designation)
ÁLLÓHELYE (vagy UTASHÍD) (szám vagy jelölés)
2.4.21.5. TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND, or CONVENIENT) LEFT (or RIG HT) AND CONTACT GROUND (frequency)
FORDULJON LE BALRA (vagy JOBBRA) az ELSŐN (vagy a MÁSODIKON, vagy a LEGMEGFELELŐBB GURULÓÚTON) ÉS 
TÉRJEN ÁT A GURÍTÓRA (frekvencia)
2.4.21.6. FOLLOW THE FOLLOW ME CAR
KÖVESSE A BEÁLLÍTÓ GÉPKOCSIT
2.4.21.7. FOLLOW THE MARSHALLER’S/SIGNAL MAN’S INSTRUCTION
KÖVESSE A BEÁLLÍTÓ UTASÍTÁSAIT
2.4.21.8. Helikopter üzemelés esetén
AIR-TAXI TO HELICOPTER STAND (or) HELICOPTER PARKING POSITION (area)
VÉGEZZEN LÉGI GURULÁST A HELIKOPTER ÁLLÓHELYRE, (vagy) PARKOLÓ TERÜLETRE
2.4.21.9. AIR-TAXI TO (or VIA) (location or routing as appropriate) /CAUTION (dust, blowing snow, loose debris, taxiing 
light aircraft, personnel, etc.)/
VÉGEZZEN LÉGI GURULÁST (helyre, vagy útvonalon KERESZTÜL, amelyik a  megfelelő) /VIGYÁZAT (por, hófúvás, 
lebegő hulladék, guruló könnyű légijármű, személyek stb.)/
2.4.21.10. AIR-TAXI VIA (direct, as requested, or specified route) TO (location, heliport, operating or movement area, 
active or inactive runway). AVOID (aircraft or vehicles or personnel)
VÉGEZZEN LÉGI GURULÁST (egyenesen, a  kérésnek megfelelően, vagy a  meghatározott útvonalon KERESZTÜL) 
(helyre, helikopter-repülőtérre, mozgási területre, üzemelő, vagy üzemen kívül lévő futópályára). KERÜLJE KI 
(légijárművel, vagy járművet, vagy személyeket)
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2.5. ATS egységek közötti koordináció
2.5.1. Számított adatok és javítások
2.5.1.1. ESTIMATE /direction of flight/ (aircraft call sign) /SQUAWKING (SSR code)/ (type) ESTIMATED (significant 
point) (time) (level) (or DESCENDING FROM (level) TO (level) /SPEED (filed TAS)/ (route) /REMARKS/
SZÁMÍTOTT ADAT /légijármű repülési iránya/ (légijármű hívójele) /SSR kódja/ (légijármű típusa) SZÁMÍTOTT (fontos 
pont) (idő) (magasság) (vagy SÜLLYEDŐ-BEN) (magasság) RÓL (magasság)-RA /SEBESSÉG (FPL TAS rovat)/ (útvonal) /
MEGJEGYZÉSEK/
2.5.1.2. A számított adatokat adó egység közleménye:
ESTIMATE (significant point) ON (aircraft call sign)
SZÁMÍTOTT (fontos pont) A (légijármű hívójele)-RÓL
2.5.1.3. A számított adatokat vevő egység válasza, ha a repülési terv adatok nem állnak rendelkezésre
NO DETAILS
NINCS REPÜLÉSI TERV
2.5.1.4. A számított adatokat vevő egység válasza, ha a repülési terv adatok rendelkezésre állnak
(aircraft type) (destination)
(légijármű típus) (rendeltetési repülőtér)
2.5.1.5. A számított adatokat adó egység
/SQUAWKING (SSR code)/ /ESTIMATED/ (significant point) (time) AT (level)
(SSR kódja) /SZÁMÍTOTT/ (fontos pont) (idő), (magasság)
2.5.1.6. ESTIMATE UNMANNED FREE BALLON(S) (identification and classification) ESTIMATED OVER (place) AT 
(time) REPORTED FLIGHT LEVEL(S) (figure or figures) /or FLIGHT LEVEL UNKNOWN/ MOVING (direction) ESTIMATED 
GROUND SPEED (figure) (other pertinent information, if any)
SZÁMÍTOTT ADAT SZEMÉLYZET NÉLKÜLI SZABAD BALLON(OK)-RÓL (azonosító jel és osztálya) SZÁMÍTOTT (hely) 
FELETT (idő)-KOR, JELENTETT REPÜLÉSI SZINT(EK) (szám vagy számok) /vagy REPÜLÉSI SZINT ISMERETLEN/ 
MOZGÁSI IRÁNY (megjelölés) BECSÜLT FÖLD FELETTI SEBESSÉG (szám) (egyéb ide vonatkozó tájékoztatás, ha 
rendelkezésre áll)
2.5.1.7. REVISION (aircraft call sign) (details as necessary)
JAVÍTÁS (légijármű hívójele) (szükség szerinti részletezés)

2.5.2. Irányítás átadás kérése
2.5.2.1. Amikor a rádióösszeköttetés átadása és az irányítási felelősség átadása nem egyidőben történik
REQUEST RELEASE OF (aircraft call sign)
KÉRJÜK ÁT A (légijármű hívójele)-T
2.5.2.2. (aircraft call sign) RELEASED /AT (time)/ /conditions/restrictions/
(légijármű hívójele) ÁTADVA /(idő)-KOR/ /feltételek és/vagy megkötések/
2.5.2.3. IS (aircraft call sign) RELEASED /FOR CLIMB (or DESCENT)/
ÁT VAN-E ADVA (légijármű hívójele) EMELKEDÉSRE (vagy SÜLLYEDÉSRE)/
2.5.2.4. (aircraft call sign) NOT RELEASED /UNTIL (time or significant point)
(légijármű hívójele) NEM ADJUK ÁT /(idő vagy fontos pont)-IG/
2.5.2.5. UNABLE (aircraft call sign) /TRAFFIC IS (details)/
(légijármű hívójele)-T NEM TUDOM ÁTADNI /FORGALOM (részletek)/

2.5.3. Engedély módosítása
2.5.3.1. MAY WE CHANGE CLEARANCE OF (aircraft call sign) TO (details of alteration proposed)
MÓDOSÍTHATJUK (légijármű hívójele) ENGEDÉLYÉT (javasolt módosítás részletei)-RE
2.5.3.2. AGREED TO (alteration of clearance) OF (aircraft call sign)
HOZZÁJÁRULUNK (légijármű hívójele) (módosított engedély)-HEZ
2.5.3.3. UNABLE (aircraft call sign)
NEM JÁRULUNK HOZZÁ A (légijármű hívójele) ENGEDÉLYÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ
2.5.3.4. UNABLE (designed route, level, etc.) /FOR (aircraft call sign)/ /DUE (reason)/ (alternative clearance proposed)
NEM TUDOK HOZZÁJÁRULNI /légijármű hívójele/ (kért útvonalához, magasságához stb.) /(ok) MIATT/ (új javaslat)
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2.5.4.Hozzájárulási kérelem
2.5.4.1. A  légijármű már levegőben van, de a  vonatkozó együttműködési megállapodásban meghatározottaktól 
eltérő feltételekkel kíván működni
APPROVAL REQUEST (aircraft call sign) ESTIMATED DEPARTURE FROM (significant point) AT (time)
HOZZÁJÁRULÁST KÉRÜNK (légijármű hívó jele) SZÁMÍTOTT (fontos pont) ELHAGYÁSI IDEJE (idő)
2.5.4.2. (aircraft call sign) REQUEST APPROVED /restriction (if any)/
HOZZÁJÁRULUNK (légijármű azonosítója)-HOZ /korlátozás (ha van)/
2.5.4.3. (aircraft call sign) UNABLE (alternative instructions)
NEM TUDUNK HOZZÁJÁRULNI (légijármű hívójele)-HOZ (új javaslat)

2.5.5. Érkező légijármű átadása
/INBOUND RELEASE/ (aircraft call sign) /SQUAWKING (SSR code)/ (type) FROM (departure point) RELEASED AT 
(significant point, or time, or level) CLEARED TO AND ESTIMATING (clearance limit) (time) AT (level) /EXPECTED 
APPROACH TIME or NO DELAY EXPECTED/ CONTACT AT (time)
/ÉRKEZŐ LÉGIJÁRMŰ ÁTADÁSA/ (hívójele /SSR kódja, (típus), (indulási pont)-TÓL ÁTADVA (fontos pont vagy idő, vagy 
magasság)-ON, ENGEDÉLYEZVE (engedélyhatár) SZÁMÍTOTT ENGEDÉLYHATÁR (idő)-KOR (magasság)-ON /VÁRHATÓ 
BEVEZETÉSI IDŐ vagy KÉSEDELEM NEM VÁRHATÓ/ ÁTTÉRÉS (egység neve)-RE (idő)-KOR

2.5.6. Átadás
HANDOVER (aircraft call sign) /SQUAWKING (SSR code)/ POSITION (aircraft position) (level)
ÁTADÁS (légijármű hívójele) /SSR kódjai HELYZETE (légijármű tartózkodási helye) (magasság)-ON

2.5.7. Azonnali engedélykérelem
2.5.7.1. A  légijármű még nem szállt fel, de az  irányítás átadási pontig a  repülési ideje kevesebb, mint a vonatkozó 
együttműködési megállapodásban meghatározott adattovábbítási idő. A  két lehetséges változat közül 
az alkalmazandót az együttműködési megállapodásban kell meghatározni
EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) EXPECTED DEPARTURE FROM (place) AT (time)
AZONNALI ENGEDÉLYT KÉREK (légijármű hívójele) VÁRHATÓ INDULÁSA (hely) RŐL (idő)-KOR
2.5.7.2. EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) /ESTIMATED/ OVER (place) AT (time) REQUESTS (level or route, etc.)
AZONNALI ENGEDÉLYT KÉREK (légijármű hívójele) VÁRHATÓ/ (hely) FELETT (idő) KOR KÉREK (útvonalat, vagy 
magasságot, stb.)

2.5.8.Üzemelés a csökkentett függőleges elkülönítési minimum (RVSM) légtérben
2.5.8.1. Egy légijárműre vonatkozó számított adat szóbeli koordinációban történő továbbításakor annak jelzésére, 
hogy az adott légijármű nem RVSM engedélyezett, valamint olyan automatikus adatcsere szóbeli kiegészítéseként, 
ahol az  automatikus adat továbbításból a  repülési terv 18. rovata nem kerül továbbításra (a közlést további 
szükséges tájékoztatással kell kiegészíteni)
NEGATIVE RVSM (supplementary information, e.g. state aircraft)
NEM RVSM ENGEDÉLYEZETT (kiegészítő tájékoztatás, pl.: állami légijármű)
2.5.8.2. Rendkívüli állapot/körülmény okának közlésére, amikor egy légijármű erős turbulencia, vagy egyéb 
veszélyes meteorológiai képződmény (vagy berendezés hibája, amelyik a  megfelelő) következtében képtelen 
az RVSM üzemelésre
UNABLE RVSM DUE TURBULENCE (or EQUIPMENT, as applicable)
KÉPTELEN AZ RVSM-re TURBULENCIA (vagy BERENDEZÉS, amelyik a megfelelő) MIATT

3. ATS felderítő szolgálat kifejezései
3.1. ATS felderítő szolgálatok általános kifejezései
3.1.1. Légijárművek azonosítása
3.1.1.1. REPORT HEADING /AND FLIGHT LEVEL (or ALTITUDE)/
JELENTSE AZ IRÁNYÁT /REPÜLÉSI SZINTJÉT (vagy TENGERSZINT FELETTI MAGASSÁGÁT)/
3.1.1.2. FOR IDENTIFICATION TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits)
FORDULJON BALRA (vagy JOBBRA) AZONOSÍTÁS MIATT. IRÁNY (három számjegy)
3.1.1.3. TRANSMIT FOR IDENTIFICATION AND REPORT HEADING
ADJON AZONOSÍTÁSHOZ ÉS JELENTSE AZ IRÁNYÁT
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3.1.1.4. RADAR CONTACT /position/
AZONOSÍTVA /hely/-EN
3.1.1.5. IDENTIFIED /position/
AZONOSÍTVA /hely/-EN
3.1.1.6. NOT IDENTIFIED/reason/ /RESUME (or CONTINUE) OWN NAVIGATION/
NINCS AZONOSÍTVA /ok miatt/ /TÉRJEN VISSZA (vagy FOLYTASSA) SAJÁT NAVIGÁCIÓVAL/

3.1.2. Helyzettájékoztatás
POSITION (distance) (direction) OF (significant point) (or OVER or ABEAM (significant point)
HELYZETE (fontos pont)-TÓL (távolság)-RA (irány)-ON (vagy (fontos pont) FELETT vagy TRAVERZ)

3.1.3. Vektorálási utasítások
3.1.3.1. LEAVE (significant point) HEADING (three digits)
HAGYJA EL A (fontos pont)-OT (három számjegy) IRÁNYON
3.1.3.2. CONTINUE HEADING (three digits)
FOLYTASSA A (három számjegy) IRÁNYON
3.1.3.3. CONTINUE PRESENT HEADING
FOLYTASSA A JELENLEGI IRÁNYÁN
3.1.3.4. FLY HEADING (three digits)
REPÜLJÖN A (három számjegy) IRÁNYON
3.1.3.5. TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) /reason/
FORDULJON BALRA (vagy JOBBRA) (három számjegy) IRÁNYRA /(ok) MIATT/
3.1.3.6. TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES /reason/
FORDULJON BALRA (vagy JOBBRA) (fokérték) FOKOT /(ok) MIATT/
3.1.3.7. STOP TURN HEADING (three digits)
FEJEZZE BE A FORDULÓJÁT (három számjegy) IRÁNYON
3.1.3.8. FLY HEADING (three digits), WHEN ABLE PROCEED DIRECT (name) (significant point)
REPÜLJÖN (három számjegy) IRÁNYON, AMIKOR KÉPES TARTSON KÖZVETLENÜL (navigációs berendezés) (fontos 
pont)-RA
3.1.3.9. HEADING IS GOOD
IRÁNYA JÓ

3.1.4. A vektorálás befejezése
3.1.4.1. RESUME OWN NAVIGATION (position of aircraft) (specific instructions)
FOLYTASSA SAJÁT NAVIGÁCIÓVAL (légijármű helyzete) (különleges utasítások)
3.1.4.2. RESUME OWN NAVIGATION /DIRECT/ (significant point) /MAGNETIC TRACK (three digits) DISTANCE (number) 
MILES (or KILOMETRES)/
FOLYTASSA SAJÁT NAVIGÁCIÓVAL /REPÜLJÖN EGYENESEN/ (fontos pont) RA /MÁGNESES IRÁNY (három számjegy) 
TÁVOLSÁG (szám) TENGERI MÉRFÖLD (vagy KILOMÉTER)/

3.1.5. Manőverek
3.1.5.1. MAKE A THREE SIXTY TURN LEFT (or RIGHT) /reason/
CSINÁLJON BALRA (vagy JOBBRA) EGY 360 FOKOS FORDULÓT /(ok) MIATT/
3.1.5.2. ORBIT LEFT (or RIGHT) /reason/
KÖRÖZZÖN BALRA (vagy JOBBRA) /(ok) MIATT/
3.1.5.3. A fedélzeti irányrendszer megbízhatatlan működése esetén
MAKE ALL TURNS RATE ONE (or RATE HALF, or (number) DEGREES PER SECOND). START AND STOP ALL TURNS ON 
THE COMMAND „NOW”
HAJTSON VÉGRE EGYÉRTÉKŰ (vagy FÉLÉRTÉKŰ) FORDULÓKAT, vagy (szám) FOK/MÁSODPERC ÉRTÉKŰ FORDULÓKAT. 
A FORDULÓKAT A „MOST” UTASÍTÁSRA KEZDJE MEG ÉS FEJEZZE BE
3.1.5.4. TURN LEFT (or RIGHT) NOW
MOST FORDULJON BALRA (vagy JOBBRA)
3.1.5.5. STOP TURN NOW
MOST FEJEZZE BE A FORDULÓT
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3.1.5.6. Ha a vektorálás, vagy a fenti manőverek okát meg kell adni, a következő kifejezéseket használják:
3.1.5.6.1. DUE TRAFFIC
FORGALOM MIATT
3.1.5.6.2. FOR SPACING
NAGYOBB TÁVOLSÁGTARTÁS ÉRDEKÉBEN
3.1.5.6.3. FOR DELAY
KÉSLELTETÉS MIATT
3.1.5.6.4. FOR DOWNWIND (or BASE, or FINAL)
HOSSZÚ FALRA (vagy ALAPFALRA, vagy VÉGSŐ EGYENESRE)

3.1.6. Sebesség szabályozás
3.1.6.1. REPORT SPEED
JELENTSE A SEBESSÉGÉT
3.1.6.2. + SPEED (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR)
SEBESSÉG (szám) CSOMÓ (vagy KILOMÉTER PER ÓRA)
3.1.6.3. MAINTAIN (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR) /OR GREATER (or OR LESS)/ UNTIL (significant point)/
TARTSON (szám) CSOMÓ (vagy KILOMÉTER PER ÓRA) /VAGY TÖBBET (vagy VAGY KEVESEBBET) / SEBESSÉGET (fontos 
pont)-IG
3.1.6.4. DO NOT EXCEED (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR)
NE LÉPJE TÚL (szám) CSOMÓT (vagy KILOMÉTER PER ÓRA) SEBESSÉGET
3.1.6.5. MAINTAIN PRESENT SPEED
TARTSA JELENLEGI SEBESSÉGÉT
3.1.6.6. INCREASE (or REDUCE) SPEED TO (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR) /OR GREATER (or OR LESS)/
NÖVELJE (vagy CSÖKKENTSE) SEBESSÉGÉT (szám) CSOMÓRA (vagy KILOMÉTER PER ÓRÁRA /VAGY TÖBBRE (vagy 
VAGY KEVESEBBRE)/
3.1.6.7. INCREASE (or REDUCE) SPEED BY (number) KNOTS (or KILOMETRES PER HOUR)
NÖVELJE (vagy CSÖKKENTSE) SEBESSÉGÉT (szám) CSOMÓ (vagy KILOMÉTER PER ÓRA) ÉRTÉKKEL
3.1.6.8. RESUME NORMAL SPEED
FOLYTASSA NORMÁL SEBESSÉGGEL
3.1.6.9. REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED
CSÖKKENTSEN A LEGKISEBB MEGKÖZELITÉSI SEBESSÉGRE
3.1.6.10. REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED
CSÖKKENTSEN A LEGKISEBB TISZTA SEBESSÉGRE
3.1.6.11. RESUME PUBLISHED SPEED
FOLYTASSA A KÖZZÉTETT SEBESSÉGGEL
3.1.6.12. NO /ATC/ SPEED RESTRICTIONS
NINCS /ATC által kiadott/ SEBESSÉG MEGKÖTÉS

3.1.7. Helyzetjelentés
3.1.7.1. Amikor a légijárműnek engedélyt adnak arra, hogy mellőzze a helyzetjelentések adását
OMIT POSITION REPORTS /UNTIL (specify)/
MELLŐZZE A HELYZETJELENTÉST /(meghatározás)-IG/
3.1.7.2. NEXT REPORT AT (significant point)
KÖVETKEZŐ HELYZETJELENTÉST (fontos pont)-NÁL ADJON
3.1.7.3. REPORTS REQUIRED ONLY AT (significant point(s))
HELYZETJELENTÉST CSAK (fontos ponton (vagy pontokon)) ADJON
3.1.7.4. RESUME POSITION REPORTING
FOLYTASSA A HELYZETJELENTÉSEK ADÁSÁT

3.1.8. Forgalmi tájékoztatás és kitérési manőverek
3.1.8.1. TRAFFIC (number) O’CLOCK (distance) (direction of flight) /any other pertinent information/
FORGALOM (szám) ÓRA-IRÁNYBAN (távolság) (forgalom haladási iránya) /egyéb tájékoztatások/
3.1.8.1.1. UNKNOWN
ISMERETLEN
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3.1.8.1.2. SLOW MOVING
LASSÚ MOZGÁSÚ
3.1.8.1.3. FAST MOVING
GYORS MOZGÁSÚ
3.1.8.1.4. CLOSING
KÖZELEDŐBEN
3.1.8.1.5. OPPOSITE (or SAME) DIRECTION
SZEMBEJÖVŐ (vagy AZONOS) IRÁNYON
3.1.8.1.6. OVERTAKING
ELŐZÉST HAJT VÉGRE
3.1.8.1.7. CROSSING LEFT TO RIGHT (or RIGHT TO LEFT)
BALRÓL JOBBRA (vagy JOBBRÓL BALRA) KERESZTEZ
3.1.8.1.8. (aircraft type)
(légijármű típusa–ha ismert)
3.1.8.1.9. (level)
(magasság–ha ismert)
3.1.8.1.10. CLIMBING (or DESCENDING)
EMELKEDIK (vagy SÜLLYED)–ha ismert
3.1.8.2. Iránykérés kitérésre
+ REQUEST VECTORS
KÉREK IRÁNYOKAT
3.1.8.3. DO YOU WANT VECTORS?
KÍVÁN IRÁNYOKAT (a kitéréshez)?
3.1.8.4. Az ismeretlen forgalom elhagyásakor
CLEAR OF TRAFFIC /appropriate instructions/
ELHAGYTA AZ ISMERETLEN FORGALMAT /megfelelő utasítások/
3.1.8.5. Kitérítő ténykedésre adott utasítás
TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY HEADING (three digits) TO AVOID /UNIDENTIFIED/ TRAFFIC (bearing by 
clock-reference and distance)
AZONNAL FORDULJON BALRA (vagy JOBBRA) (három számjegy) IRÁNYRA, /AZONOSÍTATLAN/ FORGALOM 
ELKERÜLÉSÉRE (forgalom iránya óra-irány szerint és a távolság megjelölésével)
3.1.8.6. TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES IMMEDIATELY TO AVOID /UNIDENTIFIED/ TRAFFIC AT 
(bearing by clock-reference and distance)
AZONNAL FORDULJON BALRA (vagy JOBBRA) (fokérték) FOKOT, /AZONOSÍTATLAN/ FORGALOM ELKERÜLÉSÉRE 
(forgalom iránya óra-irány szerint és a távolság megjelölésével)

3.1.9. Rádióösszeköttetés és rádióhiba
3.1.9.1. /IF/ RADIO CONTACT LOST (instructions)
/HA/ A RÁDIÓÖSSZKÖTTETÉS ELVESZETT (utasítások)
3.1.9.2. IF NO TRANSMISSIONS RECEIVED FOR (number) MINUTES (or SECONDS) (instructions)
HA NEM LESZ RÁDIÓÖSSZEKÖTTETÉSE (szám) PERCIG (vagy MÁSODPERCIG) (utasítások)
3.1.9.3. REPLY NOT RECEIVED (instructions)
ADÁSAT NEM VETTEM (utasítások)
3.1.9.4. Ha rádióhibát feltételeznek
IF YOU READ /manoeuvre instructions or SQUAWK (code or IDENT/
HA VESZI AZ ADÁST /manőverre szóló utasítások, vagy ÁLLÍTSA A  VÁLASZJELADÓJÁT (kód)-RA vagy ADJON SPI 
AZONOSÍTÓ JELET)/
3.1.9.5. (manoeuvre, SQUAWK or IDENT) OBSERVED. POSITION (position of aircraft) [(instructions)]
(manőver, KÓDVÁLTÁS, vagy SPI AZONOSÍTÓ JELE) MEGFIGYELVE. HELYZETE (a légijármű helye) ((utasítások))

3.1.10. Radarszolgáltatás befejezése
3.1.10.1. RADAR SERVICE (or IDENTIFICATION) TERMINATED [DUE (reason)] (instructions)
RADARSZOLGÁLTATÁS (vagy AZONOSSÁG FENNTARTÁSA) BEFEJEZVE [(ok) MIATT] (egyéb utasítások)
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3.1.10.2. WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION (appropriate instructions or information)
RÖVIDESEN ELVESZÍTEM AZ AZONOSSÁGOT (megfelelő utasítások vagy tájékoztatások)
3.1.10.3. IDENTIFICATION LOST /reasons/ (instructions)
ELVESZTETTEM AZ AZONOSSÁGÁT /(ok) MIATT/ (utasítások)

3.1.11. RADAR BERENDEZÉSBEN BEÁLLÓ VÁLTOZÁS (ROMLÁS)
3.1.11.1. SECONDARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary)
MÁSODLAGOS RADAR MEGHIBÁSODOTT (megfelelő tájékoztatások szükség szerint)
3.1.11.2. PRIMARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary)
ELSŐDLEGES RADAR MEGHIBÁSODOTT (megfelelő tájékoztatások szükség szerint)

3.2. Radar a bevezető irányító szolgálatnál
3.2.1. Radarvektorálás a bevezetéshez
3.2.1.1. VECTORING FOR (type of pilot-interpreted aid e.g. ILS, VOR, NOB) APPROACH RUNWAY (number)
RADARVEKTORÁLÁS A  (jelölés) FUTÓPÁLYA (a hajózó személyzet által önállóan végzett bevezetést kiszolgáló 
navigációs berendezés, pl.: ILS, VOR, NDB)-RE
3.2.1.2. VECTORING FOR VISUAL APPROACH RUNWAY (number)
RADARVEKTORÁLÁS A (jelölés) FUTÓPÁLYA, LÁTÁSSAL TÖRTÉNŐ MEGKÖZELÍTÉSÉHEZ
3.2.1.3. VECTORING FOR (positioning in the circuit)
RADARVEKTORÁLÁS A (jelölés) FUTÓPÁLYA (forgalmi körének meghatározott pontja) RA
3.2.1.4. VECTORING FOR SURVEILLANCE RADAR APPROACH RUNWAY (number)
RADARVEKTORÁLÁS A  (jelölés) FUTÓPÁLYA LÉGTÉR ELLENŐRZŐ RADAR SEGÍTSÉGÉVEL VÉGREHAJTOTT 
MEGKÖZELÍTÉSÉHEZ
3.2.1.5. VECTORING FOR PRECISION APPROACH RUNWAY (number)
VEKTORÁLÁS A (jelölés) FUTÓPÁLYA PRECIZIÓS MEGKÖZELÍTÉSÉHEZ
3.2.1.6. (type) APPROACH NOT AVAILABLE DUE (reason) (alternative instructions)
(típusú) MEGKÖZELÍTÉS NEM LEHETSÉGES (ok) MIATT (másféle bevezetésre adott utasítások)

3.2.2. Radarvektorálás ILS vagy egyéb a hajózó személyzet által önállóan végzett bevezetést kiszolgáló navigációs 
berendezésre
3.2.2.1. POSITION (number) MILES (or KILOMETRES) from (fix). TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits)
HELYZETE (szám) MÉRFÖLD (vagy KILOMÉTER) a  (ponttól). FORDULJON BALRA (vagy JOBBRA) (három számjegy) 
IRÁNYRA
3.2.2.2. YOU WILL INTERCEPT (radio aid or track) (distance) FROM (significant point or TOUCH DOWN)
A (navigációs berendezést vagy útvonalat) (távolság)-NÁL FOGJA ELÉRNI (fontos ponttól vagy A  FÖLDETÉRÉSI 
PONTTÓL)
3.2.2.3. Amikor a hajózó személyzet meghatározott távolságra történő ráhelyezést kér
+ REQUEST (distance) FINAL
(távolság) HOSSZÚSÁGÚ VÉGSŐ EGYENEST KÉRÜNK
3.2.2.4. CLEARED FOR (type of approach) APPROACH RUNWAY (number)
ENGEDÉLYEZVE AZ (típusú) MEGKÖZELÍTÉS A (jelölés) FUTÓPÁLYÁRA
3.2.2.5. Utasítások és tájékoztatások
REPORT ESTABLISHED ON /ILS/ LOCALIZER (or ON GBAS/SBAS/MLS APPROACH COURSE)
JELENTSE, HA AZ /ILS/ IRÁNYSÁVOT (vagy a GBAS/SBAS/MLS MEGKÖZELÍTÉSI IRÁNYT) KÖVETI
3.2.2.6. CLOSING FROM LEFT (or RIGHT) /REPORT ESTABLISHED/
BALRÓL (vagy JOBBRÓL) ZÁRKÓZIK FEL, /JELENTSE, HA KÖVETI/
3.2.2.7. TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits)/TO INTERCEPT/ or /REPORT ESTABLISHED/
FORDULJON BALRA (vagy JOBBRA) (három számjegy) IRÁNYRA /HOGY KÖVESSE A  RÁDIÓNAVIGÁCIÓS 
BERENDEZÉST/ vagy /JELENTSE, HA KÖVETI/
3.2.2.8. EXPECT VECTORS ACROSS (localizer course or radio aid) (reason)
A RADAR VEKTOROK VÁRHATÓAN KERESZTÜLVISZIK AZ (ILS iránysávon vagy rádiónavigációs berendezésen)  
(ok) MIATT)
3.2.2.9. THIS TURN WILL TAKE YOU THROUGH (localizer course or radio aid) /reason/
EZ A FORDULÓ KERESZTÜL VISZI (ILS iránysávon vagy rádiónavigációs berendezésen) /(ok) MIATT/
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3.2.2.10. TAKING YOU THROUGH (localizer course or radio aid) /reason/
KERESZTÜLVISZEM (ILS iránysávon vagy rádióberendezésen) /(ok) MIATT/
3.2.2.11. MAINTAIN (altitude) UNTIL GLIDE PATH INTERCEPTION
TARTSON (magasság) A SIKLÓPÁLYA ELÉRÉSÉIG
3.2.2.12. REPORT ESTABLISHED ON GLIDE PATH
JELENTSE, HA A SIKLÓPÁLYÁT KÖVETI
3.2.2.13. INTERCEPT (localizer course or radio aid) /REPORT ESTABLISHED/
ÁLLJON RÁ (ILS iránysáv vagy navigációs berendezés)-RE /JELENTSE, HA KÖVETI/

3.2.3. Egymástól független és egymástól függő párhuzamos megközelítési műveletek
3.2.3.1. CLEARED FOR (type of approach) APPROACH RUNWAY (number) LEFT (or RIGHT)
ENGEDÉLYEZVE (megközelítés típusa) MEGKÖZELÍTÉS A (szám) BAL (vagy JOBB) FUTÓPÁLYÁRA
3.2.3.2. YOU HAVE CROSSED THE LOCALIZER (or GBAS/SBAS/MLS FINAL APPROACH COURSE). TURN LEFT (or RIGHT) 
IMMEDIATELY AND RETURN TO THE LOCALIZER (or GBAS/SBAS/MLS FINAL APPROACH COURSE)
KERESZTEZTE AZ IRÁNYSÁVOT (vagy a  GBAS/SBAS/MLS VÉGSŐ MEGKÖZELÍTÉSI IRÁNYT). FORDULJON AZONNAL 
BALRA (vagy JOBBRA) és TÉRJEN VISSZA AZ IRÁNYSÁVRA (vagy a GBAS/SBAS/MLS VÉGSŐ MEGKÖZELÍTÉSI IRÁNYRA)
3.2.3.3. ILS (or MLS) RUNWAY (number) LEFT (or RIGHT) LOCALIZER (or MLS) FREQUENCY IS (frequency)
A (szám) BAL (vagy JOBB) FUTÓPÁLYA IRÁNYSÁV (vagy MLS) FREKVENCIÁJA (frekvencia)
3.2.3.4. Kitérítő ténykedésre, ha azt tapasztalják, hogy egy légijármű megsérti a biztonsági zónát (NTZ-t)
TURN LEFT (or RJGHT) (number) DEGREES (or HEADING) (three digits) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC /DEVIATING 
FROM ADJACENT APPROACH/, CLIMB TO (altitude)
FORDULJON AZONNAL BALRA (vagy JOBBRA) (szám) FOKOT) vagy (három számjegy) IRÁNYRA), FORGALOM 
ELKERÜLÉS MIATT /HOGY ELKERÜLJE A  SZOMSZÉDOS PÁLYÁRA MEGKÖZELÍTÉST VÉGZŐ LÉGIJÁRMŰVET/, 
EMELKEDJEN (magasság)-RA
3.2.3.5. Kitérítő ténykedésre, 400 láb (120 m) alatt, amikor párhuzamos futópályákra meghatározott akadály 
felmérési síkokat alkalmaznak
CLIMB TO (altitude) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC /DEVIATING FROM ADJECENT APPROACH/ (further instructions)
AZONNAL EMELKEDJEN (magasság)-RA FORGALOM ELKERÜLÉS MIATT /HOGY ELKERÜLJE A SZOMSZÉDOS PÁLYÁRA 
MEGKÖZELÍTÉST VÉGZŐ LÉGIJÁRMŰVET/ (további utasítások)

3.2.4. Légtér ellenőrző radarral kapcsolatos rádiótávbeszélő kifejezések
3.2.4.1. Szolgáltatás
3.2.4.1.1. THIS WILL BE SURVEILLANCE RADAR APPROACH RUNWAY (number) TERMINATING AT (distance) FROM 
TOUCH DOWN, OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE (or HEIGHT) (number) FEET (or METRES), CHECK YOUR MINIMA /IN 
CASE OF GO AROUND (instructions)/
LÉGTÉR ELLENŐRZŐ RADARRAL VÉGREHAJTOTT RADAR BEVEZETÉS LESZ A  (jelölés) FUTÓPÁLYÁRA, BEVEZETÉSI 
UTASÍTÁSOKAT A FÖLDETÉRÉSI PONTTÓL (távolság-ig) ADOK, AKADÁLYMENTES TENGERSZINT (vagy FÖLDFELSZÍN) 
FELETTI MAGASSÁG (szám) LÁB (vagy MÉTER) ELLENŐRIZZE A MINIMUMÁT. /ÁTSTARTOLÁS ESETÉN (utasítások)/
3.2.4.1.2. APPROACH INSTRUCTIONS WILL BE TERMINATED AT (distance) FROM TOUCHDOWN
A BEVEZETÉSI UTASÍTÁSOKAT A KÜSZÖBTŐL (távolságig) ADOM
3.2.4.2. Magassági tájékoztatás
3.2.4.2.1. COMMENCE DESCENT NOW /TO MAINTAIN A (number) DEGREE GLIDE PATH/
MOST KEZDJE EL A SÜLLYEDÉST /TARTSON (szám) FOKOS SIKLÓPÁLYÁT/
3.2.4.2.2. (distance) FROM TOUCHDOWN ALTITUDE (or HEIGHT) SHOULD BE (numbers and units)
(távolsága) A  FÖLDETÉRÉSI PONTTÓL, TENGERSZINT (vagy FÖLDFELSZÍN) FELETTI MAGASSÁGÁNAK (számok és 
mértékegység) KELL LENNIE
3.2.4.3. Helyzettájékoztatás
(distance) FROM TOUCH DOWN
(távolság) A FÖLDETÉRÉSI PONTTÓL
3.2.4.4. Ellenőrzések
3.2.4.4.1. CHECK GEAR DOWN /AND LOCKED/
ELLENŐRIZZE, HOGY FUTÓJA KINT /ÉS RÖGZÍTVE/VAN-E
3.2.4.4.2. OVER THRESHOLD
A KÜSZÖB FÖLÖTT
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3.2.4.5. A megközelítés befejezése
3.2.4.5.1. REPORT VISUAL
JELENTSE, HA LÁTÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT VAN
3.2.4.5.2. REPORT RUNWAY /LIGHTS/ IN SIGHT
JELENTSE, HA LÁTJA A FUTÓPÁLYÁT /FUTÓPÁLYA FÉNYEKET/
3.2.4.5.3. APPROACH COMPLETED /CONTACT (unit)/
A BEVEZETÉS BEFEJEZVE /TÉRJEN ÁT (egységre)/
3.2.5. Precíziós bevezető radarral kapcsolatos rádiótávbeszélő kifejezések

3.2.5.1. Szolgáltatás
3.2.5.1.1. THIS WILL BE A PRECISION RADAR APPROACH RUNWAY (number)
PRECIZIÓS RADAR BEVEZETÉS LESZ A (jelölés) FUTÓPÁLYÁRA
3.2.5.1.2. PRECISION APPROACH NOT AVAILABLE DUE (reason) (alternative instructions)
PRECIZIÓS BEVEZETÉS NEM LEHETSÉGES (ok) MIATT (más megközelítési módra szóló utasítás)
3.2.5.1.3. IN CASE OF GO AROUND (instructions)
HA ÁTSTARTOL (utasítások)
3.2.5.2. Rádiótávbeszélő összeköttetés
3.2.5.2.1. DO NOT ACKNOWLEDGE FURTHER TRANSMISSIONS
NE VÁLASZOLJON A TOVÁBBI RÁDIÓ ADÁSOKRA
3.2.5.2.2. REPLY NOT RECEIVED. WILL CONTINUE INSTRUCTIONS
VÁLASZÁT NEM VETTEM. FOLYTATOM AZ UTASÍTÁSOKAT
3.2.5.3. Oldalszög tájékoztatás
3.2.5.3.1. CLOSING /SLOWLY (or QUICKLY)/ /FROM THE LEFT (or FROM THE RIGHT)
/LASSAN (vagy GYORSAN)/ KÖZELEDIK BALRÓL (vagy JOBBRÓL)/
3.2.5.3.2. HEADING IS GOOD
GÉPTENGELY IRÁNYA JÓ
3.2.5.3.3. ON TRACK
KÖZÉPVONALON
3.2.5.3.4. SLIGHTLY (or WELL, or GOING) LEFT (or RIGHT) OF TRACK
KISSÉ (vagy NAGYON vagy ELTÉR) BALRA (vagy JOBBRA) A KÖZÉPVONALTÓL
3.2.5.3.5. (number) METRES LEFT (or RIGHT) OF TRACK
(szám) MÉTERREL BALRA (vagy JOBBRA) A KÖZÉPVONALTÓL
3.2.5.4. Magassági tájékoztatás
3.2.5.4.1. APPROACHING GLIDE PATH
KÖZELEDŐBEN A SIKLÓPÁLYÁHOZ
3.2.5.4.2. COMMENCE DESCENT NOW /AT (number) FEET PER MINUTE OR (number) METRES PER SECOND) (or 
ESTABLISH A (number) DEGREE GLIDE PATH)/
MOST KEZDJE EL A  SÜLLYEDÉST /(szám) LÁB PER PERC VAGY (szám) MÉTER PER MÁSODPERC ÉRTÉKKEL (vagy 
TARTSON (szám) FOKOS SIKLÓPÁLYÁT)/
3.2.5.4.3. RATE OF DESCENT IS GOOD
SÜLLYEDÉS MÉRTÉKE JÓ
3.2.5.4.4. ON GLIDE PATH
SIKLÓPÁLYÁN
3.2.5.4.5. SLIGHTLY (or WELL, or GOING) ABOVE (or BELOW) GLIDE PATH
KISSÉ (vagy NAGYON) A  SIKLÓPÁLYA FELETT (vagy ALATT), vagy KISSÉ (vagy NAGYON) A  SIKLÓPÁLYA FÖLÉ (vagy 
ALÁ) MEGY
3.2.5.4.6. /STILL/ (number) FEET (or METRES) TOO HIGH (or TOO LOW)
(MÉG MINDIG) (szám) LÁBBAL (vagy MÉTERREL) A  SIKLÓPÁLYA FELETT (vagy ALATT), vagy (MÉG MINDIG) TÚL 
MAGAS (vagy TÚL ALACSONY)
3.2.5.4.7. ADJUST RATE OF DESCENT
SZABÁLYOZZA A SÜLLYEDÉS MÉRTÉKÉT
3.2.5.4.8. COMING BACK /SLOWLY (or QUIKLY)/ TO GLIDE PATH
/LASSAN (vagy GYORSAN)/ VISSZATÉRŐBEN A SIKLÓPÁLYÁRA
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3.2.5.4.9.RESUME NORMAL RATE OF DESCENT
VEGYE FEL ÚJRA A NORMÁL SÜLLYEDÉSI ÉRTÉKET
3.2.5.4.10. ELEVATION ELEMENT UNSERVICEABLE (to be followed by appropriate instructions)
A MAGASSÁGI ELEM MEGHIBÁSODOTT (megfelelő utasítások)
3.2.5.4.11. (distance) FROM TOCHDOWN. ALTITUDE (or HEIGHT) SHOULD BE (numbers and units)
(távolság) A  FÖLDETÉRÉSI PONTTÓL. TENGERSZINT (vagy FÖLDFELSZÍN) FELETTI MAGASSÁGÁNAK (számok és 
mértékegység) KELL LENNIE
3.2.5.5. Helyzettájékoztatás
3.2.5.5.1. (distance) FROM TOUCHDOWN
(távolság) A FÖLDETÉRÉSI PONTTÓL
3.2.5.5.2. OVER APPROACH LIGHTS
A BEVEZETŐ FÉNYSOR FÖLÖTT
3.2.5.5.3. OVER THRESHOLD
A KÜSZÖB FÖLÖTT
3.2.5.6. ELLENŐRZÉSEK
3.2.5.6.1. CHECK GEAR DOWN AND LOCKED
ELLENŐRIZZE, HOGY FUTÓJA KINT ÉS RÖGZÍTVE VAN-E
3.2.5.6.2. CHECK DECISION ALTITUDE (or HEIGHT)
ELLENŐRIZZE AZ ELHATÁROZÁSI TENGERSZINT (vagy FÖLDFELSZÍN) FELETTI MAGASSÁGÁT
3.2.5.7. A megközelítés befejezése
3.2.5.7.1. REPORT VISUAL
JELENTSE, HA LÁTÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT VAN
3.2.5.7.2. REPORT RUNWAY /LIGHTS/ IN SIGHT
JELENTSE, HA LÁTJA A FUTÓPÁLYÁT /FUTÓPÁLYA FÉNYEKET/
3.2.5.7.3. APPROACH COMPLETED /CONTACT (unit)/
A BEVEZETÉS BEFEJEZVE /TÉRJEN ÁT (egységre)/
3.2.5.8. MEGSZAKÍTOTT MEGKÖZELÍTÉS
3.2.5.8.1. CONTINUE VISUALLY OR GO AROUND (missed approach instructions)
FOLYTASSA LÁTÁSSAL VAGY STARTOLJON ÁT (megszakított megközelítési utasítások)
3.2.5.8.2. GO AROUND IMMEDIATELY /missed approach instructions/ (reason)
AZONNAL STARTOLJON ÁT /megszakított megközelítési utasítások/ (oka)
3.2.5.8.3. ARE YOU GOING AROUND?
ÁTSTARTOL?
3.2.5.8.4. IF GOING AROUND (appropriate instructions)
HA ÁTSTARTOL (megfelelő utasítások)
3.2.5.8.5. + GOING AROUND
ÁTSTARTOLUNK

3.3. A másodlagos felderítő radarral (SSR) kapcsolatos kifejezések
3.3.1. Az SSR berendezés képességének meghatározása
3.3.1.1. ADVISE TRANSPONDER CAPABILITY
KÖZÖLJE A VÁLASZJELADÓJA KÉPESSÉGÉT
3.3.1.2. + TRANSPONDER (as shown in the flight plan)
(a repülési tervben feltüntetett) TÍPUSÚ VÁLASZJELADÓ VAN A FEDÉLZETEN
3.3.1.3. + NEGATIVE TRANSPONDER
NINCS VÁLASZJELADÓ A FEDÉLZETEN

3.3.2. A válaszjeladó beállítására adott utasítás
3.3.2.1. FOR DEPARTURE SQUAWK (code)
INDULÁS ELŐTT ÁLLÍTSA A VÁLASZJELADÓJÁT (szám)-RA
3.3.2.2. SQUAWK (code)
ÁLLÍTSA VÁLASZJELADÓJÁT (szám)-RA
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3.3.3. Ha fel kell kérni a személyzetet egy, már előzetesen kapcsolt kód újrakapcsolására
3.3.3.1. RESET SQUAWK /(mode)/ (code)
ÁLLÍTSA BE ÚJRA A /(módot)/ (kódot)
3.3.3.2. + RESETTING (mode) (code)
ÚJRAÁLLÍTJUK A (módot) (kódot)

3.3.4. Ha kérni kell a légijármű azonosítás újrakapcsolását
REENTER MODE S AIRCRAFT IDENTIFICATION
ÁLLÍTSA BE ÚJRA AZ S MÓDÚ LÉGIJÁRMŰ AZONOSÍTÓ JELÉT

3.3.5. Ha fel kell kérni a személyzetet a már beállított „a” módú kód megerősítésére
3.3.5.1. CONFIRM SQUAWK (code)
ERŐSÍTSE MEG A KÓDJÁT
3.3.5.2. + SQUAWKING (code)
VÁLASZJELADÓKÓD (kód)

3.3.6. Ha fel kell kérni a személyzetet az ident működtetésére
3.3.6.1. SQUAWK /(coden) / AND/ IDENT
/ÁLLÍTSA VÁLASZJELADÓJÁT (kód/-RA/ /ÉS/ ADJON AZONOSÍTÓ JELET
3.3.6.2. Katonai válaszjeladók üzemeltetése
3.3.6.2.1. SQUAWK LOW
KAPCSOLJA CSÖKKENTETT TELJESÍTMÉNYRE VÁLASZJELADÓJÁT
3.3.6.2.2. SQUAWK NORMAL
KAPCSOLJA NORMÁL TELJESÍTMÉNYRE VÁLASZJELADÓJÁT

3.3.7. Ha fel kell kérni a személyzetet a válaszjeladó üzemeltetésének időleges felfüggesztésére
3.3.7.1. SQUAWK STANDBY
KAPCSOLJA VÁLASZJELADÓJÁT KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓDRA
3.3.7.2. Katonai válaszjeladók
STOP SQUAWK THREE
KAPCSOLJA KI AZ IFF-T
Egyes katonai válaszjeladók (IFF) egyidejűleg képesek „katonai” (Mode A/3) és „polgári” üzemmódban működni. 
Ha az  ATS egység a  Mode 3/A üzem megszüntetését kéri, a „SQUAWK STANDBY” (KAPCSOLJA VÁLASZJELADÓJÁT 
KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓDRA) kifejezés nem használható, mivel ez  megszünteti a  polgári üzemmódban történő 
válaszadást is.

3.3.8. Személyzet felkérése a válaszjeladó vészhelyzeti kódra való beállítására
SQUAWK MAYDAY /CODE SEVEN-SEVEN-ZERO-ZERO/
ÁLLÍTSA VÁLASZJELADÓJÁT MAYDAV-RE /KÓD HETVENHÉT-NULLA-NULLA/

3.3.9. Ha fel kell kérni a személyzetet a válaszjeladó teljes kikapcsolására
STOP SQUAWK
KAPCSOLJA KI VÁLASZJELADÓJÁT

3.3.10. Ha fel kell kérni a személyzetet, hogy válaszjeladóját magasság kijelző üzemmódban üzemeltesse
SQUAWK CHARLIE
KAPCSOLJON CHARLIE ÜZEMMÓDRA

3.3.11. Ha fel kell kérni a személyzetet a helyes nyomás beállításra és repülési magasságának ellenőrzésére
CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM (level)
ELLENŐRIZZE A MAGASSÁGMÉRŐ BEÁLLÍTÁST ÉS ERŐSÍTSE MEG (magasságát)
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3.3.12. Ha fel kell kérni a  személyzetet, hogy kapcsolja ki a  válaszjeladó magasság kijelző üzemmódját, mert 
helytelen jelzést ad
STOP SQUAWK CHARLIE WRONG INDICATION
KAPCSOLJA KI A CHARLIE ÜZEMMÓDOT, MERT HELYTELEN KIJELZÉST MUTAT

3.3.13. Ha fel kell kérni a személyzetet a másodlagos radar berendezés által kijelzett magasság ellenőrzésére
CONFIRM (level)
ERŐSÍTSE MEG (magasságát)

4. Riasztás során alkalmazott kifejezések
4.1. Alacsony tengerszint feletti magasságra vonatkozó figyelmeztetés
(aircraft call sign) LOW ALTITUDE WARNING, CHECK YOUR ALTITUDE IMMEDIATELY, QNH IS (number) /(units)/. /THE 
MINIMUM FLIGHT ALTITUDE IS (altitude)/
(légijármű hívójel) ALACSONY MAGASSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS, AZONNAL ELLENŐRIZZE TENGERSZINT 
FELETTI MAGASSÁGÁT, A QNH (szám) /(mértékegység)/. /A MINIMÁLIS TENGERSZINT FELETTI REPÜLÉSI MAGASSÁG 
(magasság)/
4.2. A földfelszínnel való összeütközési veszélyre történő figyelmeztetés
(aircraft call sign) TERRAIN ALERT, (suggested pilot action, if possible)
(légijármű hívójel) FÖLDFELSZÍNNEL VALÓ ÖSSZEÜTKÖZÉSI VESZÉLY, (hajózó személyzet számára javasolt ténykedés, 
amennyiben lehetséges)

5. Földi személyzet és légijármű személyzet között alkalmazott kifejezések
5.1. Indítási eljárások
5.1.1. Földi személyzet és légijármű személyzet között
5.1.1.1. /ARE YOU/ READY TO START UP?
KÉSZEN ÁLL A HAJTÓMŰINDÍTÁSRA?
5.1.1.2. + STARTING NUMBER (engine number(s))
INDÍTJUK A (számú) HAJTÓMŰVE(KE)T
5.1.1.3. A  földi személyzetnek ezt követően a  légijármű személyzetével létesített telefon összeköttetésen keresztül 
vagy egyértelmű látjelekkel kell jeleznie a  légijármű számára, hogy a  légijármű körül minden rendben van és 
az indítás a jelzettek szerint folytatódhat.

5.2. Hátratolással kapcsolatos eljárások
5.2.1. Földi személyzet és légijármű személyzet között
ARE YOU READY FOR PUSHBACK?
KÉSZEN VAN A HÁTRATOLÁSRA?
5.2.2. + READY FOR PUSHBACK
KÉSZEN VAGYUNK A HÁTRATOLÁSRA
5.2.3. CONFIRM, BRAKES RELEASED
ERŐSÍTSE MEG, HOGY A FÉKEKET KIOLDOTTA
5.2.4. + BRAKES RELEASED
FÉKEK KIOLDVA
5.2.5. COMMENCING PUSHBACK
KEZDJÜK A HÁTRATOLÁST
5.2.6. PUSHBACK COMPLETED
HÁTRATOLÁS BEFEJEZVE
5.2.7. + STOP PUSH BACK
ÁLLJON LE A HÁTRATOLÁSSAL
5.2.8. CONFIRM, BRAKES SET
ERŐSÍTSE MEG, HOGY BEFÉKEZETT
5.2.9. + BRAKES SET
BEFÉKEZVE
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5.2.10. + DISCONNECT
KAPCSOLJA LE AZ ÖSSZEKÖTTETÉST
5.2.11. DISCONNECTING, STAND·BY FOR VISUAL AT YOUR LEFT (or RIGHT)
(telefon) ÜSSZEKÖTTETÉS LEKAPCSOLVA, FIGYELJEN A LÉGIJÁRMŰ BAL (vagy JOBB) OLDALA FELŐLI LÁTJELEKRE
5.2.12. Ezt követően Iátjellel kell a  légijármű személyzet tudomására hozni, hogy az összeköttetést lekapcsolták és 
a légijármű körül minden rendben van a guruláshoz.

6. CPDLC-vel kapcsolatos kifejezések
6.1. A 370. § (7) bekezdésének megfelelő engedély lehet a következő: SAS445 DISREGARD CPDLC CLIMB CLEARANCE 
MESSAGE, BREAK, CLIMB TO FL310. (SAS445 Hagyja figyelmen kívül a CPDLC emelkedési engedély közleményt, ÚJ 
KÖZLEMÉNY, emelkedjen FL310-re)”
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8. melléklet a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelethez
„16. melléklet az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelethez

   
   

 

 
 

CPDLC KÖZLEMÉNY KÉSZLET 

1. Útvonal üzenet elemek  

1.1. ATC egység által kezdeményezett útvonal üzenetek  

Utasítások a meghatározott útvonalon vagy a megadott eljárásban történő haladáshoz, vagy az útvonal 
megváltoztatásához, valamint értesítések a várható útvonalváltozásokról.  

 A B C D E 

1. 
Az üzenet 

azonosító száma Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. RTEU-1 Értesítés a légijármű részére azon 
utasításokról, amelyeket az 
indulástól valamely 
meghatározott engedélyhatárig 
követnie kell.  

(departure clearance) M W/U 

3. RTEU-2 Utasítás, hogy jelenlegi 
helyzetéből haladjon közvetlenül 
egy meghatározott helyre. 

PROCEED DIRECT TO 
(position) 

M W/U 

4. RTEU-3 Utasítás, hogy meghatározott 
időben, tartson közvetlenül egy 
meghatározott helyre. 

AT TIME (time) PROCEED 
DIRECT TO (position) 

M W/U 

5. RTEU-4 Utasítás, hogy meghatározott 
helyről tartson közvetlenül a 
következő meghatározott helyre. 

AT (Position) PROCEED 
DIRECT TO (position) 

M W/U 

6. RTEU-5 Utasítás, hogy meghatározott 
repülési magasság elérését 
követően tartson közvetlenül egy 
meghatározott helyre. 

AT (level single) PROCEED 
DIRECT TO (position) 

M W/U 

7. RTEU-6 Utasítás, hogy tartson egy 
meghatározott helyre 
meghatározott útvonalon 
keresztül. 

CLEARED TO (position) VIA 
(departure data[O]) (en-route 
data) 

M W/U 

8. RTEU-7 Utasítás, hogy haladjon a 
meghatározott útvonalon. 

CLEARED (departure data[O]) 
(en-route data) (arrival 
approach data) 

M W/U 

9. RTEU-8 Utasítás, hogy haladjon a 
meghatározott eljárás szerint. 

CLEARED (procedure name) M W/U 

10. RTEU-9 Utasítás, hogy haladjon 
meghatározott helyről a 
meghatározott útvonalon 
keresztül. 

AT (position) CLEARED (en-
route data) (arrival approach 
data) 

M W/U 
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11. RTEU-10 Utasítás, hogy haladjon 
meghatározott helyről a 
meghatározott eljárás szerint. 

AT (position) CLEARED 
(procedure name) 

M W/U 

12. RTEU-11 Utasítás, hogy egy meghatározott 
helyen a meghatározott 
jellemzőkkel lépjen be a 
várakozási légtérbe. A RTEU-13-at 
“EXPECT FURTHER CLEARANCE 
AT TIME 
(time)” üzenethez csatolják, ha 
hosszabb várakozás várható (165. 
§ - 166. §). 

AT (position) HOLD 
INBOUND TRACK (degrees) 
(direction) TURNS (leg type) 
LEGS 

M W/U 

13. RTEU-12 Utasítás, hogy a közzétett 
jellemzőkkel, a meghatározott 
helyen lépjen be a várakozási 
légtérbe. Az RTEU-13-at “EXPECT 
FURTHER CLEARANCE AT TIME 
(time)” üzenethez csatolják ha 
hosszabb várakozás várható (165. 
§ -166. §). 

AT (position) HOLD AS 
PUBLISHED 

M W/U 

14. RTEU-13 Értesítés, hogy meghatározott 
időben számítson további 
engedély kiadására. 

EXPECT FURTHER 
CLEARANCE AT TIME 
(time) 

M R 

15. RTEU-14 Értesítés a légijármű részére, hogy 
egy meghatározott eljárás vagy 
engedély szerinti repülésre 
vonatkozó engedély kiadására 
számítson. 

EXPECT (named instruction) M R 

16. RTEU-15 Utasítás, hogy erősítse meg a 
jelenleg kijelölt útvonalat. 

CONFIRM ASSIGNED ROUTE M Y 

17. RTEU-16 Utasítás, hogy adjon 
helyzetjelentést. 

REQUEST POSITION REPORT M Y 

18. RTEU-17 Utasítás, hogy meghatározott 
helyre adja meg a számított 
érkezési időt  

ADVISE ETA (position) M Y 
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1.2.  A légijármű személyzete által kezdeményezett útvonal üzenetek 

Repülési útvonal módosítására irányuló kérések  

 

 A B C D E 

1. 
Az üzenet 

azonosító száma 
Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. RTED-1 Kérés közvetlen útirány 
felvételére egy meghatározott 
helyre. 

REQUEST DIRECT TO 
(position)  

M Y 

3. RTED-2 Kérés egy meghatározott eljárás 
vagy engedély beszerzésére. 

REQUEST (named 
instruction)  

M Y 

4. RTED-3 Kérés útvonal engedélyre REQUEST CLEARANCE 
(departure data[O]) (en-route 
data) (arrival approach 
data[O])  

M Y 

5. RTED-4 Kérés meghatározott engedélyre. REQUEST (clearance type) 
CLEARANCE  

M Y 

6. RTED-5 Helyzetjelentés POSITION REPORT (position 
report)  

M N 

7. RTED-6 Kérés meghatározott géptengely 
irány követésére 

REQUEST HEADING (degrees)  M Y 

8. RTED-7 Kérés meghatározott útirány 
követésére 

REQUEST GROUND 
TRACK (degrees)  

M Y 

9. RTED-8 Kérés az engedélyezett útvonalra 
való visszatérés idejére vagy 
helyére vonatkozóan.  

WHEN CAN WE EXPECT 
BACK ON ROUTE 

M Y 

10. RTED-9 Megerősítés arról, hogy a kijelölt 
útvonal a meghatározott útvonal 

ASSIGNED ROUTE 
(departure data[O]) (en-route 
data) (arrival approach 
data[O]) 

M N 

11. RTED-10 Értesítés a számított érkezés 
idejéről meghatározott helyre 

ETA (position) TIME (time) M N 
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2. Laterális üzenetelemek 

2.1. ATC egység által kezdeményezett oldalirányban eltolt útvonalengedélyek 

Utasítások párhuzamos útvonal repüléséhez vagy az eredetileg engedélyezett útvonalhoz való visszatéréshez, engedélyek 
a kijelölt útvonaltól való eltéréshez és értesítések eltolt útvonallal kapcsolatban várható változásra.  

 
 A B C D E 

1. 
Az üzenet 

azonosító száma 
Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. LATU-1 Utasítás, hogy repüljön az 
engedélyezett útvonallal 
párhuzamos útirányon, az 
eredeti útvonaltól 
meghatározott távolsággal 
meghatározott irányba eltolva. 

OFFSET (specified distance) 
(direction) OF ROUTE 

M W/U 

3. LATU-2 Utasítás, hogy meghatározott 
helytől kezdődően repüljön az 
engedélyezett útvonallal 
párhuzamos útirányon, az 
eredeti útvonaltól 
meghatározott távolsággal 
meghatározott irányba eltolva.  

AT (position) OFFSET 
(specified distance) (direction) 
OF ROUTE 

M W/U 

4. LATU-3 Utasítás, hogy meghatározott  
időtől kezdődően repüljön 
párhuzamos útirányon az 
engedélyezett útvonallal, az 
eredeti 
útvonaltól.meghatározott 
távolsággal meghatározott 
irányba eltolva, 

AT TIME (time) OFFSET 
(specified distance) (direction) 
OF ROUTE 

M W/U 

5. LATU-4 Utasítás, hogy térjen vissza az 
engedélyezett útvonalra. 

REJOIN ROUTE M W/U 

6. LATU-5 Utasítás, hogy meghatározott 
hely keresztezése előtt térjen 
vissza az engedélyezett repülési 
útvonalra.  

REJOIN ROUTE BEFORE 
PASSING (position) 

M W/U 

7. LATU-6 Utasítás, hogy meghatározott 
idő előtt térjen vissza az 
engedélyezett repülési 
útvonalra. 

REJOIN ROUTE BEFORE TIME 
(time) 

M W/U 
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8. LATU-7 Értesítés a légijármű részére, 
hogy az engedélyezett útvonalra 
való visszatérésre szóló engedély 
kiadására számítson egy 
meghatározott hely elérése 
előtt. 

EXPECT BACK ON ROUTE 
BEFORE PASSING (position) 

M R 

9. LATU-8 Értesítés a légijármű részére, 
hogy az engedélyezett útvonalra 
való visszatérésre szóló engedély 
kiadására számítson egy 
meghatározott idő előtt. 

EXPECT BACK ON ROUTE 
BEFORE TIME (time) 

M R 

10. LATU-9 Utasítás, hogy folytassa saját 
navigációval az útirány vagy 
radarvektorálási engedélyek 
szerinti működési időszakot 
követően. Az utasítás 
összeköthető egy olyan 
utasítással, amely az útvonalra 
való visszatérés feltételét és 
helyét határozza meg. 

RESUME OWN NAVIGATION M W/U 

11. LATU-10 Hozzájárulás, hogy 
meghatározott távolságra és 
irányba eltérjen az 
engedélyezett útvonaltól. 

CLEARED TO DEVIATE UP TO 
(lateral deviation) OF ROUTE 

M W/U 

12. LATU-11 Utasítás, hogy forduljon balra 
vagy jobbra, meghatározott 
géptengely irányra. 

TURN (direction) HEADING 
(degrees) 

M W/U 

13. LATU-12 Utasítás, hogy forduljon balra 
vagy jobbra, a meghatározott 
útirányra. 

TURN (direction) GROUND 
TRACK (degrees) 

M W/U 

14. LATU-13 Utasítás, hogy forduljon 
meghatározott fokot balra vagy 
jobbra. 

TURN (direction) (number of 
degrees) DEGREES 

M W/U 

15. LATU-14 Utasítás, hogy folytassa a 
repülést a jelenlegi géptengely 
irányon. 

CONTINUE PRESENT 
HEADING 

M W/U 
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16. LATU-15 Utasítás, hogy meghatározott 
hely elérését követően repüljön 
egy meghatározott géptengely 
irányon. 

AT (position) FLY HEADING 
(degrees) 

M W/U 

17. LATU-16 Utasítás, hogy repüljön egy 
meghatározott géptengely 
irányon. 

FLY HEADING (degrees) M W/U 

18. LATU-17 Utasítás, hogy jelentse, ha a 
légijármű elhagyta a 
kedvezőtlen meteorológiai 
körülményeket (és az 
engedélyezett repülési 
útvonalhoz való visszatérési 
engedély fogadására készen áll). 

REPORT CLEAR OF WEATHER M W/U 

19. LATU-18 Utasítás, hogy jelentse, ha a 
légijármű visszatért az 
engedélyezett útvonalra. 

REPORT BACK ON ROUTE M W/U 

20. LATU-19 Utasítás, hogy jelentse, ha a 
légijármű meghatározott helyet 
átrepült. 

REPORT PASSING (position) M W/U 

 
2.2. Légijármű személyzete által kezdeményezett, párhuzamosan eltolt útirányra vonatkozó kérések  

 

 A B C D E 

1. 
Az üzenet 

azonosító száma 
Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. LATD-1 Kérés, hogy repülhessen az 
engedélyezett útvonallal 
párhuzamos útirányon, az eredeti 
útiránytól meghatározott 
távolsággal, meghatározott 
irányba eltolva. 

REQUEST OFFSET (specified 
distance) (direction) OF 
ROUTE 

M Y 

3. LATD-2 Kérés, hogy eltérhessen az 
útvonaltól időjárás miatt 
meghatározott távolságra, 
meghatározott irányba. 

REQUEST WEATHER 
DEVIATION UP TO (lateral 
deviation) OF ROUTE 

M Y 

4. LATD-3 Értesítés, hogy a légijármű 
elhagyta a kedvezőtlen 
meteorológiai körülményeket (és 
az engedélyezett repülési 
útvonalhoz való visszatérési 
engedély fogadására készen áll). 

CLEAR OF WEATHER M N 
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5. LATD-4 Jelentés, hogy a légijármű 
visszatért az engedélyezett 
útvonalra. 

BACK ON ROUTE M N 

6. LATD-5 Jelentés, hogy a légijármű 
meghatározott útvonalon 
keresztül eltér egy meghatározott 
hely felé, amely az ATC-vel való 
előzetes koordináció nélkül is 
történhet. 

DIVERTING TO (position) VIA 
(en-route data) (arrival 
approach data[O]) 

M Y 

7. LATD-6 Jelentés, hogy a légijármű az 
engedélyezett útvonallal 
párhuzamos útirányon, attól 
meghatározott távolsággal, 
meghatározott irányba eltolva 
repül. 

OFFSETTING (specified 
distance) (direction) OF 
ROUTE 

M Y 

8. LATD-7 Jelentés, hogy a légijármű 
meghatározott irányba, 
meghatározott távolságra vagy 
fok(ok)ra eltér az engedélyezett 
útvonaltól.  

DEVIATING (specified 
deviation) (direction) OF 
ROUTE 

M Y 

9. LATD-8 Jelentés egy meghatározott hely 
keresztezéséről. 

PASSING (position) M N 

 
 

3. Magassági üzenetelemek 

3.1 ATC egység által kezdeményezett magasságra vonatkozó engedély üzenetek  

Utasítások a kijelölt magasság megváltoztatásához, válaszok a magasság kérelemre, módosítások vagy korlátozások a 
magasság engedélyekre, valamint értesítések a várható magasság engedélyekre vonatkozóan. 

 

 A B C D E 

1. 
Az üzenet 

azonosító száma 
Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. LVLU-1 Értesítés, hogy emelkedés 
megkezdésére vonatkozó utasítás 
várható a légijármű részére egy 
meghatározott időben. 

EXPECT HIGHER AT TIME 
(time) 

M R 

3. LVLU-2 Értesítés, hogy emelkedés 
megkezdésére vonatkozó utasítás 
várható a légijármű részére egy 
meghatározott helyen.  

EXPECT HIGHER AT 
(position) 

M R 
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4. LVLU-3 Értesítés, hogy süllyedés 
megkezdésére vonatkozó utasítás 
várható a légijármű részére egy 
meghatározott időben. 

EXPECT LOWER AT TIME 
(time) 

M R 

5. LVLU-4 Értesítés, hogy süllyedés 
megkezdésére vonatkozó utasítás 
várható a légijármű részére egy 
meghatározott helyen. 

EXPECT LOWER AT (position) M R 

6. LVLU-5 Utasítás meghatározott magasság 
vagy magasságtartomány 
tartására.  

MAINTAIN (level) M W/U 

7. LVLU-6 Utasítás emelkedés megkezdésére 
meghatározott magasságra vagy 
magasságtartományra, és 
elérésekor annak tartására.  

CLIMB TO (level) M W/U 

8. LVLU-7 Utasítás emelkedés megkezdésére 
egy meghatározott időben 
meghatározott magasságra vagy 
magasságtartományra, és 
elérésekor annak tartására. 

AT TIME (time) CLIMB TO 
(level) 

M W/U 

9. LVLU-8 Utasítás emelkedés megkezdésére 
egy meghatározott helyen 
meghatározott magasságra vagy 
magasságtartományra, és 
elérésekor annak tartására. 

AT (position) CLIMB TO 
(level) 

M W/U 

10. LVLU-9 Utasítás süllyedés megkezdésére 
meghatározott magasságra vagy 
magasságtartományra, és 
elérésekor annak tartására. 

DESCEND TO (level) M W/U 

11. LVLU-10 Utasítás süllyedés megkezdésére 
egy meghatározott időben 
meghatározott magasságra vagy 
magasságtartományra, és 
elérésekor annak tartására. 

AT TIME (time) DESCEND TO 
(level) 

M W/U 
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12. LVLU-11 Utasítás süllyedés megkezdésére a 
meghatározott helyen 
meghatározott magasságra vagy 
magasságtartományra, és 
elérésekor annak tartására. 

AT (position) DESCEND TO 
(level) 

M W/U 

13. LVLU-12 Utasítás emelkedés végrehajtására 
úgy, hogy a légijármű a 
meghatározott magasságot a 
meghatározott idő előtt elérje.  

CLIMB TO REACH (level 
single) BEFORE TIME (time) 

M W/U 

14. LVLU-13 Utasítás emelkedés végrehajtására 
úgy, hogy a légijármű a 
meghatározott magasságot a 
meghatározott hely keresztezése 
előtt elérje. 

CLIMB TO REACH (level 
single) BEFORE PASSING 
(position) 

M W/U 

15. LVLU-14 Utasítás süllyedés végrehajtására 
úgy, hogy a légijármű a 
meghatározott magasságot a 
meghatározott idő előtt elérje. 

DESCEND TO REACH (level 
single) BEFORE TIME (time) 

M W/U 

16. LVLU-15 Utasítás süllyedés végrehajtására 
úgy, hogy a légijármű a 
meghatározott magasságot a 
meghatározott hely keresztezése 
előtt elérje. 

DESCEND TO REACH (level 
single) BEFORE PASSING 
(position) 

M W/U 

17. LVLU-16 Utasítás egy korábban kijelölt 
magasságra való emelkedés 
közben, hogy hagyja abba az 
emelkedést egy kijelölt 
magasságon és tartsa azt. A 
meghatározott magasság értéke 
kisebb lesz a korábban kijelöltnél. 
Ezt az utasítást csak akkor ajánlott 
kiadni, ha a légiforgalmi irányító 
meg tud győzödni arról, hogy a 
korábban kijelölt szintet a 
légijármű még nem érte el. 

STOP CLIMB AT (level single)  M W/U 
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18. LVLU-17 Utasítás egy korábban kijelölt 
magasságra való süllyedés közben, 
hogy hagyja abba a süllyedést egy 
kijelölt magasságon és tartsa azt. A 
meghatározott magasság értéke 
nagyobb lesz a korábban 
kijelöltnek. Ezt az utasítást csak 
akkor ajánlott kiadni, ha a 
légiforgalmi irányító meg tud 
győzödni arról, hogy a korábban 
kijelölt szintet a légijármű még 
nem érte el. 

STOP DESCENT AT (level 
single) 

M W/U 

19. LVLU-18 Utasítás, hogy az emelkedés 
meghatározott vagy annál 
nagyobb emelkedési mértékkel 
kerüljön végrehajtásra. 

CLIMB AT (vertical rate) OR 
GREATER 

M W/U 

20. LVLU-19 Utasítás, hogy az emelkedés 
meghatározott, vagy annál kisebb 
emelkedési mértékkel kerüljön 
végrehajtásra. 

CLIMB AT (vertical rate) OR 
LESS 

M W/U 

21. LVLU-20 Utasítás, hogy a süllyedés 
meghatározott, vagy annál 
nagyobb emelkedési mértékkel 
kerüljön végrehajtásra. 

DESCEND AT (vertical rate) 
OR GREATER 

M W/U 

22. LVLU-21 Utasítás, hogy az süllyedés 
meghatározott, vagy annál kisebb 
emelkedési mértékkel kerüljön 
végrehajtásra. 

DESCEND AT (vertical rate) 
OR LESS 

M W/U 

23. LVLU-22 Értesítés, hogy meghatározott 
számú perccel az indulás után 
számítson egy meghatározott 
magasságra való emelkekedés 
megkezdésére szóló engedély 
kiadádára.  

EXPECT (level single) 
(number of minutes) AFTER 
DEPARTURE  

M R 

24. LVLU-23 Utasítás, hogy jelentse, ha a 
légijármű elhagyta a 
meghatározott magasságot. 

REPORT LEAVING (level 
single) 

M W/U 

25. LVLU-24 Utasítás, hogy jelentse, ha a 
légijármű tartja a meghatározott 
magasságot. 

REPORT MAINTAINING (level 
single) 

M W/U 
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26. LVLU-25 Utasítás, hogy jelentse jelenlegi 
magasságát. 

REPORT PRESENT LEVEL M Y 

27. LVLU-26 Utasítás, hogy jelentse, ha a 
légijármű elérte a meghatározott 
magasságtartományt. 

REPORT REACHING BLOCK 
(level single) TO (level single) 

M W/U 

28. LVLU-27 Utasítás, hogy erősítse meg a 
jelenleg kijelölt magasságot. 

CONFIRM ASSIGNED LEVEL M Y 

29. LVLU-28 Utasítás, hogy adja meg az 
előnyben részesített magasságot. 

ADVISE PREFERRED LEVEL M Y 

30. LVLU-29 Utasítás, hogy adja meg az 
érkezéshez tervezett süllyedés 
megkezdésének előnyben 
részesített idejét vagy helyét. 

ADVISE TOP OF DESCENT L Y 

31. LVLU-30 Kérés, hogy jelezze a legkorábbi 
időt vagy helyet, amikor vagy ahol 
a meghatározott magasságot 
képes elfogadni. 

WHEN CAN YOU ACCEPT 
(level single) 

M Y 

32. LVLU-31 Utasítás, hogy jelentse, képes-e 
elfogadni a meghatározott 
magasságot meghatározott 
helyen. 

CAN YOU ACCEPT (level 
single) AT (position) 

M A/N 

33. LVLU-32 Utasítás, hogy jelentse, képes-e 
elfogadni a meghatározott 
magasságot meghatározott 
időben. 

CAN YOU ACCEPT (level 
single) AT TIME (time) 

M A/N 
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3.2. Légijármű személyzete által kezdeményezett magasságváltoztatásra vonatkozó üzenetek 

A kijelölt magasság megváltoztatására vonatkozó kérések és kérdések, amikor magasságváltozás várható. 

 

 A B C D E 

1. 
Az üzenet 

azonosító száma 
Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. LVLD-1 Kérés meghatározott 
magasságon vagy 
magasságtartományban történő 
repülésre. 

REQUEST (level) M Y 

3. LVLD-2 Kérés meghatározott 
magasságra vagy 
magasságtartományba történő 
emelkedésre. 

REQUEST CLIMB TO (level) M Y 

4. LVLD-3 Kérés meghatározott 
magasságra vagy 
magasságtartományba történő 
süllyedésre. 

REQUEST DESCENT TO (level) M Y 

5. LVLD-4 Kérés, hogy engedélyezzék 
meghatározott helyen az 
emelkedés/süllyedés 
megkezdését meghatározott 
magasságra vagy 
magasságtartományba. 

AT (position) REQUEST (level) M Y 

6. LVLD-5 Kérés, hogy engedélyezzék 
meghatározott időben az 
emelkedés/süllyedés 
megkezdését meghatározott 
magasságra vagy 
magasságtartományba. 

AT TIME (time) REQUEST 
(level) 

M Y 

7. LVLD-6 Kérés a legkorábbi időre vagy 
helyre vonatkozóan, amikor 
vagy ahol a süllyedés várható. 

WHEN CAN WE EXPECT 
LOWER LEVEL 

M Y 

8. LVLD-7 Kérés a legkorábbi időre vagy 
helyre vonatkozóan, amikor 
vagy ahol az emelkedés várható. 

WHEN CAN WE EXPECT 
HIGHER LEVEL 

M Y 

9. LVLD-8 Jelentés meghatározott 
magasság elhagyásáról.  

LEAVING (level single) M N 

10. LVLD-9 Jelentés meghatározott 
magasság tartásáról. 

MAINTAINING (level single) M N 
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11. LVLD-10 Jelentés meghatározott 
magasságtartomány eléréséről. 

REACHING BLOCK (level 
single) TO (level single) 

M N 

12. LVLD-11 Megerősítés arról, hogy a kijelölt 
magasság vagy 
magasságtartomány a 
meghatározott magasság vagy 
magasságtartomány. 

ASSIGNED LEVEL (level) M N 

13. LVLD-12 Jelentés arról, hogy a 
meghatározott magasság az 
előnyben részesített magasság  

PREFERRED LEVEL (level 
single) 

M N 

14. LVLD-13 Jelentés a meghatározott 
magasságra való emelkedésről. 

CLIMBING TO (level single) M N 

15. LVLD-14 Jelentés a meghatározott 
magasságra való süllyedésről. 

DESCENDING TO (level 
single) 

M N 

16. LVLD-15 Annak jelzése, hogy a 
meghatározott magasságot egy 
meghatározott időben tudjuk 
elfogadni. 

WE CAN ACCEPT (level single) 
AT TIME (time) 

M N 

17. LVLD-16 Annak jelzése, hogy a 
meghatározott magasságot egy 
meghatározott helyen tudjuk 
elfogadni. 

WE CAN ACCEPT (level single) 
AT (position) 

M N 

18. LVLD-17 Annak, jelzése, hogy a 
meghatározott magasságot nem 
tudjuk elfogadni. 

WE CANNOT ACCEPT (level 
single) 

M N 

19. LVLD-18 Az előnyben részesített idő és 
hely a süllyedés megkezdésére a 
megközelítéshez. 

TOP OF DESCENT (position) 
TIME (time) 

M N 
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4. ATC egység által kezdeményezett magasságkeresztezési megkötés üzenetelemek  

Utasítások meghatározott hely keresztezésére meghatározott magasságon, időben vagy sebességgel, utasítás a 
keresztezési megkötés feloldására.  

 

 A B C D E 

1. 
Az üzenet 

azonosító száma 
Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. CSTU-1 Utasítás, hogy meghatározott 
helyet egy meghatározott 
magasságon vagy 
magasságtartományban 
keresztezzen. 

CROSS (position) AT (level) M W/U 

3. CSTU-2 Utasítás, hogy meghatározott 
helyet egy meghatározott 
magasságon vagy felette 
keresztezzen.  

CROSS (position) AT OR 
ABOVE (level single) 

M W/U 

4. CSTU-3 Utasítás, hogy meghatározott 
helyet egy meghatározott 
magasságon vagy alatta 
keresztezzen. 

CROSS (position) AT OR 
BELOW (level single) 

M W/U 

5. CSTU-4 Utasítás, hogy meghatározott 
helyet egy meghatározott időben 
keresztezzen. 

CROSS (position) AT TIME 
(time) 

M W/U 

6. CSTU-5 Utasítás, hogy meghatározott 
helyet egy meghatározott idő 
előtt keresztezzen. 

CROSS (position) BEFORE 
TIME (time) 

M W/U 

7. CSTU-6 Utasítás, hogy meghatározott 
helyet egy meghatározott idő 
után keresztezzen. 

CROSS (position) AFTER TIME 
(time) 

M W/U 

8. CSTU-7 Utasítás, hogy meghatározott 
helyet meghatározott időpontok 
között keresztezzen. 

CROSS (position) BETWEEN 
TIME (time) AND TIME (time) 

M W/U 

9. CSTU-8 Utasítás, hogy meghatározott 
helyet egy meghatározott 
sebességgel keresztezzen. 

CROSS (position) AT (speed) M W/U 

10. CSTU-9 Utasítás, hogy meghatározott 
helyet meghatározott 
sebességgel vagy kisebb 
sebességgel keresztezzen. 

CROSS (position) AT (speed) 
OR LESS 

M W/U 
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11. CSTU-10 Utasítás, hogy meghatározott 
helyet meghatározott 
sebességgel vagy nagyobb 
sebességgel keresztezzen. 

CROSS (position) AT (speed) 
OR GREATER 

M W/U 

12. CSTU-11 Utasítás, hogy meghatározott 
helyet meghatározott időben és 
meghatározzott magasságon 
vagy magasságtartományban 
keresztezzen.  

CROSS (position) AT TIME 
(time) AT (level) 

M W/U 

13. CSTU-12 Utasítás, hogy meghatározott 
helyet meghatározott idő előtt és 
meghatározott magasságon vagy 
magasságtartományban 
keresztezzen. 

CROSS (position) BEFORE 
TIME(time) AT (level) 

M W/U 

14. CSTU-13 Utasítás, hogy meghatározott 
helyet meghatározott idő után és 
meghatározott magasságon vagy 
magasságtartományban 
keresztezzen. 

CROSS (position) AFTER 
TIME(time) AT (level) 

M W/U 

15. CSTU-14 Utasítás, hogy meghatározott 
helyet, meghatározott 
magasságon vagy 
magasságtartományban és 
meghatározott sebességgel 
keresztezzen. 

CROSS (position) AT (level) AT 
(speed) 

M W/U 

16. CSTU-15 Utasítás, hogy meghatározott 
helyet, meghatározott időben és 
meghatározott magasságon vagy 
magasságtartományban és 
meghatározott sebességgel 
keresztezzen. 

CROSS (position) AT TIME 
(time) AT (level) AT (speed) 

M W/U 
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5. Sebességre vonatkozó üzenetelemek 

5.1. ATC egység által kezdeményezett sebesség változtatások 

 
 A B C D E 

1. 
Az üzenet 

azonosító száma 
Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. SPDU-1 Értesítés, hogy meghatározott 
időben érvényessé váló, 
sebességre vonatkozó utasítás 
kiadására számítson. 

EXPECT SPEED CHANGE AT 
TIME (time) 

M R 

3. SPDU-2 Értesítés, hogy meghatározott 
helyen érvényessé váló, 
sebességre vonatkozó utasítás 
kiadására számítson. 

EXPECT SPEED CHANGE AT 
(position) 

M R 

4. SPDU-3 Értesítés, hogy meghatározott 
magasságon érvényessé váló, 
sebességre vonatkozó utasítás 
kiadására számítson. 

EXPECT SPEED CHANGE AT 
(level single) 

M R 

5. SPDU-4 Utasítás, hogy tartsa a 
meghatározott sebességet. 

MAINTAIN (speed) M W/U 

6. SPDU-5 Utasítás, hogy tartsa jelenlegi 
sebességet.  

MAINTAIN PRESENT SPEED M W/U 

7. SPDU-6 Utasítás, hogy tartsa a 
meghatározott vagy annál 
nagyobb sebességet. 

MAINTAIN (speed) OR 
GREATER 

M W/U 

8. SPDU-7 Utasítás, hogy tartsa a 
meghatározott, vagy annál kisebb 
sebességet. 

MAINTAIN (speed) OR LESS M W/U 

9. SPDU-8 Utasítás, hogy maradjon a 
meghatározott 
sebességtartományon belül. 

MAINTAIN (speed) TO (speed) M W/U 

10. SPDU-9 Utasítás, hogy jelenlegi 
sebességét növelje 
meghatározott sebességre, és azt 
tartsa további utasításig.  

INCREASE SPEED TO (speed) M W/U 
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11. SPDU-10 Utasítás, hogy jelenlegi 
sebességét növelje 
meghatározott vagy annál 
nagyobb sebességre, és azt vagy 
annál nagyobb sebességet 
tartson további utasításig. 

INCREASE SPEED TO (speed) 
OR GREATER 

M W/U 

12. SPDU-11 Utasítás, hogy jelenlegi 
sebességét csökkentse 
meghatározott sebességre, és azt 
tartsa további utasításig. 

REDUCE SPEED TO (speed) M W/U 

13. SPDU-12 Utasítás, hogy jelenlegi 
sebességét csökkentse 
meghatározott vagy annál kisebb 
sebességre, és azt vagy annál 
kisebb sebességet tartson további 
utasításig. 

REDUCE SPEED TO (speed) OR 
LESS 

M W/U 

14. SPDU-13 Értesítés, hogy a továbbiakban 
nem kell betartani az előzőleg 
kiadott sebesség megkötést. 

RESUME NORMAL SPEED M W/U 

15. SPDU-14 Értesítés, hogy a légijármű 
megkötés nélkül tarthatja az 
általa előnyben részesített 
sebességet. 

NO SPEED RESTRICTION M R 

16. SPDU-15 Utasítás, hogy jelentse a 
sebességét a meghatározott 
sebességmértékegység szerint. 

REPORT (speed types) SPEED M Y 

17. SPDU-16 Utasítás, hogy erősítse meg a 
kijelölt sebességet. 

CONFIRM ASSIGNED SPEED M Y 

18. SPDU-17 Utasítás, hogy jelentse a 
legkorábbi időt vagy helyet, 
amikor vagy ahol a 
meghatározott sebességet 
képes elfogadni. 

WHEN CAN YOU ACCEPT 
(speed) 

M Y 
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5.2. Légijármű személyzete által kezdeményezett sebességre vonatkozó kérések 

A sebességgel kapcsolatos kérések és sebességváltozás várható idejére vonatkozó kérdések. 

 

 A B C D E 

1. 
Az üzenet 

azonosító száma 
Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. SPDD-1 Kérés meghatározott sebességre  REQUEST (speed) M Y 

3. SPDD-2 Kérés a legkorábbi időre vagy 
helyre, amikor vagy ahol a 
meghatározott sebesség 
engedélyezésére számíthatunk  

WHEN CAN WE EXPECT 
(speed) 

M Y 

4. SPDD-3 Jelentés arról, hogy a 
meghatározott sebességtípus 
szerinti sebesség a meghatározott 
sebesség. 

(speed types) SPEED (speed) M N 

5. SPDD-4 Megerősítés arról, hogy a kijelölt 
sebesség a meghatározott 
sebesség. 

ASSIGNED SPEED (speed) M N 

6. SPDD-5 El tudjuk fogadni a 
meghatározott sebességet a 
meghatározott időben. 

WE CAN ACCEPT (speed) AT 
TIME (time) 

M N 

7. SPDD-6 Nem tudjuk elfogadni a 
meghatározott sebességet.  

WE CANNOT ACCEPT (speed) M N 

 
6. Légiforgalmi tanácsadói üzenetelemek 

6.1. ATC egység által kezdeményezett légiforgalmi tanácsadói üzenetelemek 

A CPDLC, az ADS-C és a felderítő szolgáltatások használatával kapcsolatos tanácsok 
 

 A B C D E 

1. 
Az üzenet 

azonosító száma 
Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. ADVU-1 Tanácsadás a magasságmérő 
beállításához a megadott 
helyhez (4 betűs ICAO kód) 

(facility Designation) 
ALTIMETER (altimeter 
setting) 

M R 
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3. ADVU-2 Tájékoztatás arról, hogy az ATS 
felderítő szolgáltatás 
befejeződött.  

SURVEILLANCE SERVICE 
TERMINATED 

M R 

4. ADVU-3 Tájékoztatás arról, hogy az ATS 
felderítő szolgáltatás létrejött 
(azonosítás megtörtént). 
Szükség szerint 
helyzetinformáció is adható.  

IDENTIFIED (position[O]) M R 

5. ADVU-4 Tájékoztatás arról, hogy az ATS 
felderítési kapcsolat 
megszakadt. 

IDENTIFICATION LOST M R 

6. ADVU-5 Tájékoztatás az érvényes ATIS 
kódjáról. 

ATIS (ATIS code) M R 

7. ADVU-6 Tanácsadás a következő ATC 
egységgel való ismételt 
kapcsolatfelvételre.  

REQUEST AGAIN WITH 
NEXT ATC UNIT 

M N 

8. ADVU-7 Tanácsadás az adott repülés 
számára jelentősséggel bíró 
forgalomról  

TRAFFIC IS (traffic 
description) 

M R 

9. ADVU-8 Utasítás annak jelentésére, hogy 
a megadott forgalmat vizuálisan 
észlelték és elhagyták. Az 
utasításban jelezhető az 
elhaladás becsült időpontja. 

REPORT SIGHTING AND 
PASSING OPPOSITE 
DIRECTION (aircraft 
type[O]) (traffic location) 
(ETP time[O]) 

M W/U 

10. ADVU-9 Utasítás az adott SSR kód 
kiválasztására.  

SQUAWK (SSR code) M W/U 

11. ADVU-10 Utasítás az SSR 
válaszadás letiltására.  

STOP SQUAWK M W/U 

12. ADVU-11 Utasítás az ADS-B 
sugárzás beszüntetésére.  

STOP ADS-B 
TRANSMISSION 

M W/U 

13. ADVU-12 Utasítás arra, hogy a magasság 
információk legyenek 
belefoglalva az az SSR 
válaszadásokba. 

SQUAWK MODE C M W/U 

14. ADVU-13 Utasítás arra, hogy a magasság 
információk ne legyenek 
belefoglalva az az SSR 
válaszadásokba. 

STOP SQUAWK MODE C M W/U 
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15. ADVU-14 Felkérés a beállított SSR kód 
megerősítésére 

CONFIRM SQUAWK CODE M Y 

16. ADVU-15 Utasítás az SSR transzponder 
„ident” funkciójának aktiválására. 

SQUAWK IDENT M W/U 

17. ADVU-16 Utasítás az ADS-C képesség 
aktíválására.  

ACTIVATE ADS-C M W/U 

18. ADVU-17 Utasítás beszédalapú jelentések 
továbbítására a 
meghatározottak szerint, mivel 
az ADS-C nem működik.  

ADS-C OUT OF SERVICE 
REVERT TO VOICE 
POSITION REPORTS 

M W/U 

19. ADVU-18 Utasítás a közvetítő 
légijárműveknek, hogy a 
megadott üzenetet továbbítsák a 
meghatározott légijárműnek a 
meghatározott frekvencián, ha az 
rendelkezésre áll. 

RELAY TO (aircraft 
identification) (unit name) 
(relay text) (frequency[O]) 

M W/U 

20. ADVU-19 Kérés a légijármű oldalirányú 
helyzetének, magasságának vagy 
sebességének ellenőrzésére, 
mivel az ATC egység az 
engedélytől való eltérést észlelt. 

(deviation type) DEVIATION 
DETECTED. VERIFY AND 
ADVISE 

M W/U 

 

6.2. Légijármű személyzete által kezdeményezett légiforgalmi tanácsadói üzenetelemek 

Közvetítési eljárásokkal kapcsolatos eljárások.  
 

 A B C D E 

1. 
Az üzenet 
azonosító 

Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. ADVD-1 Jelentés, amely jelzi, hogy a 
légijármű a megadott SSR kódot 
állította. 

SQUAWKING (SSR code) M N 

3. ADVD-2 Jelentés, amely jelzi, hogy a 
forgalmat vizuálisan észlelték -e 
vagy sem, és ha igen, akkor 
elhaladt -e. A légijármű leírása 
megadható.  

TRAFFIC (aircraft type[O]) 
(traffic location) (traffic 
visibility) 

M N 
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7. Beszédüzemű összeköttetés üzenetelemek 

7.1. ATC egység által kezdeményezett beszédüzemű összeköttetéssel kapcsolatos utasítások 

Utasítás figyelésre vagy a légiforgalmi szolgálattal való kapcsolatfelvételre beszédüzemű frekvencián, utasítás a beragadt 
mikrofon ellenőrzésére 

 
 A B C D E 

1. 
Az üzenet 

azonosító száma 
Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. COMU-1 Utasítás, hogy térjen át a 
meghatározott ATS egységhez a 
meghatározott frekvenciára. 

CONTACT (unit name) 
(frequency) 

M W/U 

3. COMU-2 Utasítás, hogy meghatározott 
helyen térjen át a meghatározott 
ATS egységhez a meghatározott 
frekvenciára. 

AT (position) CONTACT (unit 
name) (frequency) 

M W/U 

4. COMU-3 Utasítás, hogy meghatározott 
időben térjen át meghatározott 
ATS egységhez a meghatározott 
frekvenciára. 

AT TIME (time) CONTACT 
(unit name) (frequency) 

M W/U 

5. COMU-4 Tájékoztatás a másodlagos 
frekvenciáról. 

SECONDARY FREQUENCY 
(frequency) 

M R 

6. COMU-5 Utasítás, hogy figyelje a 
meghatározott ATS egységet a 
meghatározott frekvencián.A 
légijármű személyzetének nem 
szükséges beszédüzemű 
kapcsolatot létesítenie a 
frekvencián. 

MONITOR (unit name) 
(frequency). 

M W/U 

7. COMU-6 Utasítás, hogy meghatározott 
helyen figyelje a meghatározott 
ATS egységet a meghatározott 
frekvencián. A légijármű 
személyzetének nem szükséges 
beszédüzemű kapcsolatot 
létesítenie. 

AT (position) MONITOR (unit 
name) (frequency) 

M W/U 

8. COMU-7 Utasítás, hogy meghatározott 
időben figyelje a megnevezett 
ATS egységet a meghatározott 
frekvencián. A légijármű 
személyzetének nem szükséges 
beszédüzemű kapcsolatot 
létesítenie. 

AT TIME (time) MONITOR 
(unit name) (frequency) 

M W/U 
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9. COMU-8 Utasítás a mikrofon ellenőrzésére 
az adott frekvencián való 
folyamatos adás észlelése miatt.  

CHECK STUCK MICROPHONE 
(frequency) 

H N 

10. COMU-9 Tájékoztatás - az aktuális ATC 
egység megnevezése. 

CURRENT ATC UNIT (unit 
name) 

M N 

 
7.2. Légijármű személyzete által kezdeményezett beszédüzemű kapcsolatra vonatkozó üzenetek 

A beszédüzemű kapcsolattartással vagy a frekvenciaváltással kapcsolatos kérések. 

 
 A B C D E 

1. Az üzenet 
azonosító száma 

Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. COMD-1 Kérés beszédüzemű kapcsolatra 
való áttérésre a meghatározott 
frekvencián.  

REQUEST VOICE CONTACT 
(frequency) 

M Y 

3. COMD-2 Értesítés a közvetítő légijárműtől a 
megadott légijármű adott 
válaszáról. 

RELAY FROM (aircraft 
identification) (relayed text 
response) 

M N 

 
8. Kényszerhelyzeti és sürgősségi üzenetelemek  

8.1. ATC által kezdeményezett kényszerhelyzeti és sürgősségi közlemények  

A fedélzeti kényszerhelyzettel összefüggő utasítások és tájékoztatások  

 
 A B C D E 

1. Az üzenet 
azonosító száma 

Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. EMGU-1 Utasítás, hogy jelentse a maradék 
üzemanyag mennyiségét (időben) 
és a fedélzeten tartózkodó 
személyek számát. 

REPORT ENDURANCE AND 
PERSONS ON BOARD 

H Y 

3. EMGU-2 Utasítás a vonatkozó utasítások 
azonnali teljesítésére a közvetlen 
(veszély) helyzet elkerülése 
érdekében. 

IMMEDIATELY H N 

4. EMGU-3 Utasítás egy ADS-C 
adatkapcsolaton keresztül jelzett 
kényszerhelyzet megerősítésére.  

CONFIRM ADS-C 
EMERGENCY 

H A/N 
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8.2. Légijármű által kezdeményezett kényszerhelyzeti és sürgősségi közlemények  

   Riasztások jelentése a légiforgalmi irányító szolgálatnak  
 

 A B C D E 

1. 
Az üzenet 

azonosító száma 
Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. EMGD-1 Sürgősség jelzése PAN PAN PAN H Y 

3. EMGD-2 Veszélyállapot jelzése MAYDAY MAYDAY MAYDAY H Y 

4. EMGD-3 Értesítés a maradék üzemanyag 
mennyiségéről (időben), és a 
fedélzeten tartózkodó 
személyek számáról. 

(remaining fuel) 
ENDURANCE AND 
(persons on board) 
PERSONS ON BOARD 

H Y 

5. EMGD-4 Értesítés, hogy a légijárművezető 
törölni kívánja a kényszerhelyzet 
állapotát. 

CANCEL EMERGENCY H Y 

 
9. Szabvány válasz üzenetelemek  

9.1.  Az ATC egység által kezdeményezett válasz és nyugtázó üzenetek  

A légiforgalmi irányítás szabvány válaszai a légijármű személyzet megkereséseire és kéréseire. 
 

 A B C D E 

1. 
Az üzenet 

azonosító száma 
Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. RSPU-1 Jelzés, hogy az üzenet (tartalma) 
nem teljesíthető. 

UNABLE M N 

3. RSPU-2 Jelzés, hogy az üzenet 
hamarosan megválaszolásra 
kerül. 

STANDBY M N 

4. RSPU-3 Jelzés, hogy az üzenet 
megválaszolása csak hosszabb 
idő elteltével várható. 

REQUEST DEFERRED M N 

5. RSPU-4 Annak jelzése, hogy az üzenetet 
vették és megértették. 

ROGER M N 

6. RSPU-5 Annak jelzése, hogy az ATC 
támogatólag reagál az üzenetre.  

AFFIRM M N 
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7. RSPU-6 Annak jelzése, hogy az ATC 
elutasítóan reagál az üzenetre. 

NEGATIVE M N 

8. RSPU-7 Annak jelzése, hogy az ATC vette 
a kérést és továbbította azt a 
szomszédos irányítás felé. 

REQUEST FORWARDED M N 

9. RSPU-8 A kérést nem értették. Tisztázni 
kell, és meg kell ismételni. 

CONFIRM REQUEST M N 

 
9.2 Légijármű által kezdeményezett szabvány válasz és nyugtázó üzenetek  

Légijármű által kezdeményezett, az ATC felé irányuló szabvány válasz és nyugtázó üzenetek. 

 
 A B C D E 

1. 
Az üzenet 

azonosító száma 
Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. RSPD-1 Az utasítást megértettem és 
végrehajtom. 

WILCO M N 

3. RSPD-2 Az utasítást nem tudom 
végrehajtani. 

UNABLE M N 

4. RSPD-3 Várjon a válaszomra. STANDBY M N 

5. RSPD-4 A közleményt vettem és értem. ROGER M N 

6. RSPD-5 Pozitív válasz (Igen) AFFIRM M N 

7. RSPD-6 Negatív válasz (Nem/Nincs). NEGATIVE M N 
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10. Kiegészítő üzenetelemek  
10.1. ATC egység által kezdeményezett kiegészítő közlemények 
Kiegészítés a légiforgalmi irányítási utasításokhoz és a szabvány válaszokhoz. 

 
 A B C D E 

1. 
Az üzenet 

azonosító száma 
Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. SUPU-1 Jelzés arról, hogy a kapcsolódó 
utasítást akkor kell végrehajtani, 
amikor a hajózó személyzet 
készen áll. 

WHEN READY M N 

3. SUPU-2 Annak jelzése, hogy a kapcsolódó 
üzenetet a meghatározott ok 
miatt adták ki. 

DUE TO (specified reason 
uplink) 

M N 

4. SUPU-3 Utasítás arra, hogy a hozzá 
kapcsolódó utasítást az adott 
helyzetben alkalmazható 
legnagyobb légijármű 
teljesítménnyel kell végrehajtani.  

EXPEDITE M N 

5. SUPU-4 Annak jelzése, hogy a kapcsolódó 
utasítás egy korábban kiadott 
utasítás módosítása, vagy eltér a 
kért engedélytől. 

REVISED (revision reason[O]) H N 

 
10.2. Légijármű által kezdeményezett kiegészítő közlemények  
Kiegészítés kérésekhez és szabvány válaszokhoz. 

 
 A B C D E 

1. 
Az üzenet 

azonosító száma 
Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. 

SUPD-1 Annak jelzése, hogy a 
kapcsolódó üzenetet a 
meghatározott ok miatt adták ki. 

DUE TO (specified reason 
downlink) 

N N 
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11.Szabad üzenetelemek 

Szabad üzenetelem alkalmazható, ha jelen mellékletben meghatározott CPDLC üzenet egyik szabványos üzeneteleme sem 
felel meg egy meghatározott rendeltetésszerű használatnak. 

11.1. ATC által kezdeményezett szabad szöveg  
 

 A B C D E 

1. 
Az üzenet 

azonosító száma 
Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. TXTU-1  (free text) M R 

3. TXTU-2  (free text) M N 

4. TXTU-3  (free text) N N 

5. TXTU-4  (free text) M W/U 

6. TXTU-5  (free text) M A/N 
 

11.2 Légijármű által kezdeményezett szabad szöveg 
 

 A B C D E 

1. Az üzenet 
azonosító száma 

Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. TXTD-1  (free text) M Y 
3. TXTD-2  (free text) M N 

 

12. Rendszerüzenet elemek  

12.1. ATC egység által kezdeményezett rendszerüzenetek  

A CPDLC kommunikáció kezelésére –a földi rendszerek által – küldött üzenetek. 

 
 A B C D E 

1. Az üzenet 
azonosító száma 

Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. SYSU-1 Rendszerüzenet, amely a földi 
rendszer által észlelt hibára 
figyelmeztet. 

ERROR (error information) N N 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 127. szám 5385

 

3. SYSU-2 Értesítés a fedélzeti 
berendezésnek, hogy a 
meghatározott adat jogosult a 
soron következő adat jogosult. 
(Ha nincs adatjogosult 
meghatározva, akkor ez azt jelzi, 
hogy bármely előzőleg 
meghatározott soron következő 
adatjogosult többé nem 
érvényes) 

NEXT DATA AUTHORITY 
(facility designation[O]) 

M N 

4. SYSU-3 Rendszerüzenet arról, hogy a 
beérkezett üzenet nem 
támogatott. 

MESSAGE NOT SUPPORTED 
BY THIS ATC UNIT 

M N 

5. SYSU-4 Megerősítés a légijármű fedélzeti 
rendszerének, hogy a földi 
rendszer fogadta azt a 
közleményt, amelyhez a logikai 
nyugtázás tartozik és 
megfelelőnek találta a 
megjelenítésre a felelős személy 
részére. 

LOGICAL 
ACKNOWLEDGEMENT 

N N 

6. SYSU-5 Értesítés, a pilótának, hogy az 
elküldött, logikai nyugtázást 
igénylő közleményeket a földi 
rendszer nem fogadja el. 

USE OF LOGICAL 
ACKNOWLEDGEMENT 
PROHIBITED 

M N 

7. SYSU-6 A maximális egyirányú 
fedélzetre irányuló 
üzenettovábbítás késleltetését 
biztosító érték.  

LATENCY TIME VALUE 
(latency value) 

N N 

8. SYSU-7 Annak jelzése, hogy a fogadott 
üzenet késleltetése nagyobb, 
mint a követelmény. Az üzenet 
újraküldése vagy beszédüzemű 
kapcsolatfelvétel szükséges. 

MESSAGE RECEIVED TOO 
LATE, RESEND MESSAGE OR 
CONTACT BY VOICE 

M N 
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12.2  Légijármű által kezdeményezett rendszerüzenetek  
A CPDLC kommunikáció kezelésére – légijármű-rendszer által – küldött üzenetek. 

 

 A B C D E 

1. 
Az üzenet 

azonosító száma 
Az üzenet célja, használata Üzenet ALRT RESP 

2. SYSD-1 Rendszerüzenet arról, hogy a 
fedélzeti rendszer hibát észlelt. 

ERROR (error information) N N 

3. SYSD-2 Megerősítés a földi rendszernek, 
hogy a fedélzeti rendszer fogadta 
azt a közleményt, amelyhez a 
logikai nyugtázás tartozik és 
megfelelőnek találta a 
megjelenítésre a felelős személy 
részére. 

LOGICAL 
ACKNOWLEDGEMENT 

N N 

4. SYSD-3 Elutasító rendszerüzenet 
bármilyen CPDLC közleményre, 
amelyet nem a jelenlegi 
adatjogosult földi berendezés 
küldött. 

NOT CURRENT DATA 
AUTHORITY 

M N 

5. SYSD-4 Rendszerüzenet, amely arról 
tájékoztatja a földi berendezést, 
hogy ő a jelenlegi adatjogosult. 

CURRENT DATA AUTHORITY M N 

6. SYSD-5 Rendszerüzenet annak a földi 
rendszernek, amely megpróbál 
kapcsolatot létesíteni egy 
légijárművel, de a jelenlegi 
adatjogosult ezt a földi rendszert 
nem jelölte ki soron következő 
adatjogosultnak. 

NOT AUTHORIZED NEXT 
DATA AUTHORITY (facility 
designation) (facility 
designation[O]) 

M N 

7. SYSD-6 Annak jelzése, hogy a fogadott 
üzenet késleltetése nagyobb, 
mint a követelmény. Az üzenet 
újraküldése vagy beszédüzemű 
kapcsolatfelvétel szükséges. 

MESSAGE RECEIVED TOO 
LATE, RESEND MESSAGE OR 
CONTACT BY VOICE 

M N 

8. SYSD-7 Rendszerüzenet arról, hogy a 
légijármű CPDLC működése 
gátolva van. 

AIRCRAFT CPDLC INHIBITED M N 

  
”
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9. melléklet a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelethez
„18. melléklet az 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelethez

BUDAPEST ATS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ EGYSÉGEI ÁLTAL ALKALMAZHATÓ RADARELKÜLÖNÍTÉSI 
MINIMUMOK

 1.  Általános rész
1.1.  A 2. pontban meghatározott elkülönítési minimumokat az illetékes légiközlekedési hatóság által jóváhagyott 

ATS rendszerhez csatlakozó szintetikus radarernyővel felszerelt légiforgalmi irányító egységek alkalmazzák.
1.2.  A  radarállomások műszaki jellemzőit és a  radarjelek megjelenítési módját figyelembe véve, 

a radarelkülönítési minimumokat a radar-helyzetszimbólumok középpontjai között kell alkalmazni.
1.3.  Az  illetékes légiközlekedési hatóság által jóváhagyott közelkörzeti elsődleges és másodlagos radaroktól 

(a  továbbiakban: TAR), valamint a  távolkörzeti elsődleges és másodlagos radaroktól származó 
radarinformációkat Budapest FIR-en belül FL660 (20 100 m STD) és az  alatti ellenőrzött légterekben  
– a  3. és 4.  pontokban meghatározottakat figyelembe véve – lehet légijárművek radarelkülönítésére 
felhasználni.

 2.  Radarelkülönítési minimumok
2.1.  A Budapest CTA-ban a radarelkülönítési minimum 5 NM.
2.2.  Budapest TMA-n belül, a radarelkülönítési minimum

a) TAR információ rendelkezésre állása esetén 3 NM (5,6 km),
b) TAR információ hiányában 5 NM.

2.3.  Budapest CTR-ben a  megközelítést végrehajtó IFR légijárművek között alkalmazandó radarelkülönítési 
minimumokat az illetékes légiforgalmi szolgáltató határozza meg és a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá.

 3.  Radarelkülönítések használatára vonatkozó korlátozások Budapest TMA-ban
3.1.  TAR rendelkezésre állása esetén a  radarinformációk 2000 láb (600 m) AMSL-en és felette használhatók 

radarelkülönítésre.
3.2.  TAR információ hiánya, de a  kőris-hegyi távolkörzeti radarberendezés rendelkezésre állása esetén 

a radarinformációk 2500 láb (750 m) AMSL-n és felette használhatók radarelkülönítésre.
3.3.  Kizárólag a  püspökladányi távolkörzeti radarberendezés rendelkezésre állása esetén a  radarberendezés 

Budapest TMA-nak a Dunától K-re lévő légtereiben 4000 láb (1200 m) AMSL-n és felette, a Dunától Ny-ra lévő 
légterekben pedig 6000 láb (1850 m) AMSL felett használható radarelkülönítésre.

 4.  Radarelkülönítések használatára vonatkozó korlátozások Budapest CTR-ben
4.1.  A  radarelkülönítések meghatározásánál figyelembe kell venni a  radar berendezés paramétereit és a  radar 

információk rendelkezésre állásának területeit.
4.2.  Budapest CTR-ben a TAR-nak az alábbiak szerint kell radarinformációt biztosítania és a TAR radarelkülönítésre 

az alábbi területeken alkalmazható:
a) a futópályák földetérési zónáiban a földig,
b) a futópályák meghosszabbított középvonalában az ILS sávokban és
c) a CTR egyéb területén 1500 láb (450 m) AMSL felett.

4.3.  TAR információ hiánya, de a  kőris-hegyi távolkörzeti radarberendezés rendelkezésre állása esetén 
a radarinformációk 2500 láb (750 m) AMSL-n és felette használhatók radarelkülönítésre.”
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10. melléklet a 7/2022. (VII. 27.) TIM rendelethez

Az egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 2. melléklet 
III. NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTEREK pont 3. Vitorlázó- és siklórepülések céljára kijelölt légterek alpontban foglalt 
táblázat B:27 mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

(B

1. Felső/alsó határa)

(27.)
Koordinált légtér

7500’ (2300 m) AMSL/  
4000’ (1200 m) AMSL

A technológiai és ipari miniszter 8/2022. (VII. 27.) TIM rendelete
a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet módosításáról

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet (a  továbbiakban: R.) a  következő 
4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A  Szövetség a  3.  § (1)  bekezdésében meghatározott készletmérték eléréséhez szükséges mennyiségű 
földgázkészletet a földgáz biztonsági készlet elhelyezésére igénybe vett biztonsági földgáztárolóba való betárolással 
visszapótolja.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti visszapótlási kötelezettségnek a  Szövetség – az  annak teljesítéséhez még szükséges 
földgázmennyiségnek – a kedvezményezettől földgáztárolóban történő megvásárlásával tesz eleget.
(3) A (2) bekezdés szerinti földgázmennyiséghez tartozó betárolási kapacitás 42 224 480 kWh/nap.
(4) A Szövetség az (1) bekezdés szerinti földgázmennyiség
a) 50%-át 2022. október 1-jéig,
b) 50%-át 2022. november 1-jéig
pótolja vissza.
(5) A  kedvezményezett a  Szövetségnek a  földgázt a  szerződéskötés időpontjában érvényes piaci árak alapján 
képzett és legfeljebb a  rendszerhasználati díjakat és a  kapcsolódó fedezeti ügyletek költségeit tartalmazó áron 
értékesíti.
(6) A  betárolás során az  Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a  földgáz biztonsági készlet elhelyezésére 
igénybe vett biztonsági földgáztároló üzletszabályzata az irányadó.”

2. §  Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § A Szövetség és a kedvezményezett a 4/A. § végrehajtásához szükséges szerződést a földgáz biztonsági készlet 
mértékéről szóló 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet módosításáról szóló 8/2022. (VII. 27.) TIM rendelet hatálybalépésétől 
számított 10 munkanapon belül megkötik.”

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

  Dr. Palkovics László s. k.,
  technológiai és ipari miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 222/2022. (VII. 27.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a magyar–kanadai, illetve Ontario és Magyarország közötti kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett elkötelezett 
munkája elismeréseként
Kinga Surma,
Ontario tartomány parlamenti képviselője, infrastrukturális miniszter részére,

a magyar kultúra és hagyományok népszerűsítése, valamint a  magyar–kanadai kapcsolatok fejlesztése érdekében 
végzett sokoldalú és példaértékű munkája elismeréseként
Michael A. Tibollo,
Ontario tartomány parlamenti képviselője, miniszter részére

a MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2022. június 3.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. július 19.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03188-2/2022.
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A köztársasági elnök 223/2022. (VII. 27.) KE határozata
bírák felmentéséről

 1.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 90. § a) pontja alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – 

lemondására tekintettel

dr. Antal Veronikát 2022. augusztus 30-ai hatállyal és
Pócza Róbertet 2022. szeptember 1-jei hatállyal

bírói tisztségéből felmentem.

 2.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 90. § h) pont hb) alpontja alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – 

nyugállományba helyezés iránti kérelmére tekintettel

dr. Rónaszéki Katalint 2022. november 25-ei hatállyal,
Barabásné dr. Birinyi Andreát 2022. december 29-ei hatállyal,
dr. Csabai Gyöngyit,
dr. Pappné dr. Makka Éva Jolánt és
dr. Tóth Erikát 2022. december 30-ai hatállyal

bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2022. július 18.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04293-2/2022.

A köztársasági elnök 224/2022. (VII. 27.) KE határozata
bírák kinevezéséről

 1.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése és 23. § (1) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –

dr. Polyák Emese Zitát és
dr. Tolnai Juditot
a 2022. augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

 2.  Az  Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése és 24. § (3) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –

dr. Balogh Adriennt 2022. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2022. július 18.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/04294-2/2022.
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A Kormány 1368/2022. (VII. 27.) Korm. határozata
a 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló 
Interreg Duna Régió Program kereteinek elfogadásáról

A Kormány
 1. egyetért a  2021–2027 közötti időszakban az  európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló 

Interreg Duna Régió Program (a továbbiakban: Program) részére bemutatott prioritásaival és kereteivel;
 2. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy a Kormány nevében írja alá a Program tartalmával való egyetértésről és 

annak végrehajtásához történő nemzeti hozzájárulás megfizetéséről szóló nyilatkozatot.
Felelős: területfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1369/2022. (VII. 27.) Korm. határozata
a Szeged–Szabadka vasútvonalon a határforgalom ellenőrzés végrehajtása érdekében létrehozott 
ideiglenes infrastruktúra üzemeltetéséhez szükséges forrás 2022. évi biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Kelebia–Subotica (Szabadka) vasúti határátkelőhely teherforgalmának – a  2022. augusztus 1-jétől 

elrendelt teljes vágányzárra tekintettel – a  Röszke–Horgoš (Horgos) vasúti határátkelőhelyre történő korlátozott 
átterelése miatt a  vasúti teherforgalom ellenőrzése céljából kialakított ideiglenes határellenőrzési infrastruktúra 
üzemeltetéséhez szükséges központi költségvetési források biztosításával;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pont szerinti feladat végrehajtása érdekében – a  belügyminiszter 
bevonásával – gondoskodjon a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 
1.  melléklet XIV.  Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím javára egyszeri jelleggel 64 787 649 forint 
többletforrás rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. tudomásul veszi, hogy a  2.  pontban biztosított többletforrásból 42 272 256 forint – az  államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 39.  §-ában foglaltak figyelembevételével  – 
a Rendőrség 2022. évi személyi juttatása eredeti költségvetési kiadási előirányzatának növelésére irányul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1370/2022. (VII. 27.) Korm. határozata
a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében 
megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához 
történő hozzájárulásról

A Kormány
 1.  a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva egyetért
a) a VP-3316268258 azonosító számú, „Szárazárugyár építése” című,
b) a VP-3316334887 azonosító számú, „Élelmiszeripari üzem építése Kisteleken” című,
c) a VP-3324396390 azonosító számú, „Versenyképesség javítása, innovatív technológiákkal” című, valamint
d) a VP-3307402025 azonosító számú, „Feldolgozóüzem fejlesztése Sárváron” című,
hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásával, az 1. melléklet szerint;

 2.  felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon a projektek támogatói okiratainak 1. melléklet szerinti kiadásáról.
Felelős: agrárminiszter
Határidő: a támogatói döntést követő 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1370/2022. (VII. 27.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt 

azonosító száma

Projekt 

megnevezése
Támogatást igénylő neve

Támogatás 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2. VP-3316268258
Szárazárugyár 
építése

GYULAHÚS 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság

4 842 345 416 

Meglévő üzemi épületek bontása és 
szárazáru üzem, iroda és karbantartó 
épületrészek építése. Telken belüli 
infrastruktúra átalakítása, 499 kWp 
teljesítményű napelemrendszer kiépítése.

3. VP-3316334887
Élelmiszeripari 
üzem építése 
Kisteleken

HUNGARO-FOOD 
2009 Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság

3 820 618 924 

Zöldmezős beruházás keretében, 
Kistelek külterületén található logisztikai 
központban egy 7700 m2-es, új építésű, 
könnyűszerkezetes élelmiszeripari 
üzemépület, melyben a technológiai 
üzemrészen és a hűtőházi raktáron  
kívül elhelyezést nyer a szociális és  
a karbantartó-műszaki egység is. A gépészeti 
technológia két önálló műszaki vonalból 
áll: készételgyártó vonal és a tésztás-húsos 
vonal önálló csomagolótechnológiákkal, 
közös fagyasztással és fagyasztva tárolással. 
A megújuló energia felhasználása 
napelemrendszerrel lesz megoldva, 
telepítenek egy 499,8 kWp teljesítményű 
kiserőművet. A fejlesztés része az üzemhez 
kapcsolódó telepi infrastruktúra kiépítése is.
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4. VP-3324396390
Versenyképesség 
javítása, innovatív 
technológiákkal

PROFOOD FLEXUM 
Kereskedelmi és 
Gyártó Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság

3 235 886 452

A sajtgyártással foglalkozó vállalat 
ingatlanvásárlással bővíti telephelyét, 
melyen épületbővítés, építési munkák 
valósulnak meg. A gyártási, raktározási 
tér duplázódik. Telepi infrastruktúra-
fejlesztések történnek. Gyártás, raktározás, 
anyagmozgatás, csomagoláshoz, 
mérésekhez, gyártásközi ellenőrzéshez, 
szállításhoz kapcsolódó eszközök 
kerülnek beszerzésre. Naperőmű létesül. 
Vállalatirányítási rendszer szoftver, hardver 
kerül beszerzésre. Piac és versenyképesség 
javul, a gyártási kapacitás megduplázódik.

5. VP-3307402025
Feldolgozóüzem 
fejlesztése 
Sárváron

TARAVIS Baromfi 
és Élelmiszeripari 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság

3 218 764 072 

Élőállat konténeres beszállításához  
2049 m2 épületbővítés, húsfeldolgozáshoz 
480,58 m2 üzembővítés (kétszintes), 
technológiai korszerűsítésekkel, eszközök 
beszerzésével.

A Kormány 1371/2022. (VII. 27.) Korm. határozata
a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmének  
a GINOP Plusz-3.2.1-21 – „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének 
javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” tárgyú pályázati felhívásra történő benyújtásához való 
hozzájárulásról

A Kormány – a  2021–2027 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 95.  § (2)  bekezdése alapján – hozzájárul ahhoz, 
hogy a GINOP Plusz-3.2.1-21 – „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének 
javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” tárgyú pályázati felhívásra a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság támogatási kérelmet nyújtson be.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1372/2022. (VII. 27.) Korm. határozata
a Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatási kérelmének  
a GINOP Plusz 3.2.1-21 azonosító számú, „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének 
és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” című képzési támogatás pályázati 
felhívásában való részvételéhez szükséges hozzájárulásról

A Kormány a  2021–2027 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 95.  § (2) bekezdésében foglaltak alapján 
hozzájárul, hogy a Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság a GINOP Plusz-3.2.1-21 azonosító 
számú, „A  munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a  munkaerő 
fejlesztésén keresztül” című képzési támogatás pályázati felhívás második szakaszának hirdetményével összhangban 
„Továbbképzés a győri KAEG Zrt.-nél” címmel támogatási kérelmet nyújtson be.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1373/2022. (VII. 27.) Korm. határozata
a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2022. évi biztosításához szükséges fejezeten belüli  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2022.  évi biztosítása érdekében 3 030 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
31.  Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi szakmai támogatások jogcím 
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára, az 1. melléklet 
szerint.

Felelős:  pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1373/2022. (VII. 27.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K1 Személyi juttatások 3 030 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
386317 1 Nemzetiségi szakmai támogatások

K3 Dologi kiadások -3 030 000

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 3 030 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

386317 1 Nemzetiségi szakmai támogatások -3 030 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 3 030 000 3 030 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

B E V É T E L

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

T Á M O G A T Á S 

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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