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A nemzetgazdasági miniszter 6/2015. (III. 18.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5.  § tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (3)  bekezdés 4.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában, 
10. alpont b) pontjában, 13. alpontjában, 16. alpont b) pontjában, 19. alpont a) pontjában, 25. és 26. alpontjában és a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. mellékletébe sorolt olyan központi 
kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait, amelyek a  nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartoznak, 
az 1–7. melléklet tartalmazza.

2. §  Ha az  e  rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az  e  rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok 
vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra 
jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § 2015. április 1-jén lép hatályba.

4. §  Az 5. mellékletben foglalt táblázat
a) 4:J, 5:J, 6:J, 7:J mezőjében a  „Kincstár megyei igazgatóságok” szövegrész helyébe a  „fővárosi és megyei 

kormányhivatal” szöveg,
b) 18:J mezőjében a „Kincstár megyei igazgatóságai” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” 

szöveg,
c) 22:J mezőjében a „területi igazgatóságok” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg
lép.

5. §  A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai 
továbbképzéséről, valamint a  költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer 
témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 3/B. § (2) bekezdésében a „felszólító levél” szövegrész 
helyébe a „felszólítás” szöveg, az „az előzetes tudásszint-felmérésen” szövegrész helyébe az „a szintvizsgán” szöveg, 
a „tudásszint-felmérő” szövegrész helyébe a „szintvizsga” szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti az egyedi támogatások, költségtérítések mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 5/2015. (II. 9.) 
NFM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
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Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  
módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 
2  Pártok támogatása           

3   Országos listán mandátumot 
szerzett pártok támogatása           

4 000187   FIDESZ - Magyar Polgári 
Szövetség  

A pártok működéséről és 
gazdálkodásáról szóló 1989. 
évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Párt tv.) 5. §-a 
alapján a FIDESZ - Magyar 
Polgári Szövetség támogatása 

FIDESZ - Magyar 
Polgári Szövetség.   

A	  Magyar Államkincstár 
(a továbbiakban: 
Kincstár) általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

5 000220   Magyar Szocialista Párt  
A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Magyar Szocialista Párt 
támogatása 

Magyar Szocialista 
Párt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

6 294102   Jobbik Magyarországért 
Mozgalom - Párt  

A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Jobbik Magyarországért 
Mozgalom - Párt támogatása 

Jobbik 
Magyarországért 
Mozgalom - Párt 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

7 294113   Lehet Más a Politika  
A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Lehet Más a Politika 
támogatása 

Lehet Más a 
Politika.   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

8 000208   Kereszténydemokrata 
Néppárt  

A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Kereszténydemokrata Néppárt 
támogatása 

Kereszténydemokra
ta Néppárt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

9 347440   Együtt - A Korszakváltók 
Pártja  

A Párt tv. 5. §-a alapján a 
Együtt - A Korszakváltók 
Pártja támogatása 

Együtt - A 
Korszakváltók 
Pártja 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

10 347451   Demokratikus Koalíció  A Párt tv. 5. §-a alapján, a 
pártok támogatása 

Demokratikus 
Koalíció   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   
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11 347462   Párbeszéd 

Magyarországért Párt  
A Párt tv. 5. §-a alapján, a 
pártok támogatása 

Párbeszéd 
Magyarországért 
Párt 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

12 347473   Magyar Liberális Párt  A Párt tv. 5. §-a alapján, a 
pártok támogatása 

Magyar Liberális 
Párt   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

13  Párt alapítványok támogatása           

14 253967  Szövetség a Polgári 
Magyarországért Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Szövetség a Polgári 
Magyarországért Alapítvány 
támogatása 

Szövetség a Polgári 
Magyarországért 
Alapítvány 

    
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

    Kincstár     

15 253956  Táncsics Mihály Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Táncsics Mihály Alapítvány 
támogatása 

Táncsics Mihály 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

16 301091  Gyarapodó Magyarországért 
Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a 
Gyarapodó Magyarországért 
Alapítvány támogatása 

Gyarapodó 
Magyarországért 
Alapítvány  

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

17 294235  Ökopolisz Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján  
az Ökopolisz Alapítvány 
támogatása 

Ökopolisz 
Alapítvány    

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

18 271745  Barankovics István 
Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján  
a Barankovics István Alapítvány 
támogatása 

Barankovics István 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

19 347851  Együtt Magyarországért 
Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján  
az Együtt Magyarországért 
Alapítvány támogatása 

Együtt 
Magyarországért 
Alapítvány  

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

20 348017  Megújuló Magyarországért 
Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a  
a Megújuló Magyarországért 
Alapítvány támogatása 

Megújuló 
Magyarországért 
Alapítvány  

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

21 348584  Liberális Magyarországért 
Alapítvány  

A Párt tv. 9/A. §-a alapján  
a Liberális Magyarországért 
Alapítvány támogatása 

Liberális 
Magyarországért 
Alapítvány 

  
A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   

22 349528  Új Köztársaságért Alapítvány  
A Párt tv. 9/A. §-a alapján  
az Új Köztársaságért Alapítvány 
támogatása 

Új Köztársaságért 
Alapítvány   

A Kincstár általi utalás a 
Párt tv-ben előírt 
határidőkben. 

  Kincstár   
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23  Közszolgálati 

médiaszolgáltatás támogatása           

24 303580  Közszolgálati hozzájárulás  

A közszolgálati média 
működtetése, valamint a 
médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. 
törvényben (a továbbiakban: 
Média tv.) rögzített 
médiapolitikai célok 
megvalósítása. 

Médiaszolgáltatás-
támogató és 
Vagyonkezelő Alap 

  
A Kincstár által a Média 
tv. 136. § (4) bekezdése 
szerint.  

  Kincstár   
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XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  
módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

2 297102 Rendkívüli kormányzati 
intézkedések  

Év közben meghozott 
kormányzati döntésekből 
követező feladatok 
finanszírozása és az előirányzott, 
de elháríthatatlan ok miatt 
elmaradó költségvetési bevételek 
pótlása 

Költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű 
előirányzatok, központi 
előirányzatok 

  

A Kormány egyedi 
határozata alapján, 
előirányzat 
átcsoportosításként. 

Az 
előirányzat-
átcsoportosí
ásról szóló 
Korm. 
határozatban 
meghatároz
tt időpont 

    

3 271734 Országvédelmi Alap  
Az államháztartási egyenlegcél 
teljesülését veszélyeztető 
kockázatok tompítása 

A Kormány döntése 
alapján   

Esetleges felhasználásról a 
Magyarország 2015. évi 
költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Kttv.) 19.§-
ának (3) bekezdése alapján 
a Kormány dönt. 

     

4  Céltartalékok           

5 329928  
Közszférában 
foglalkoztatottak 
bérkompenzációja  

A költségvetési szerveknél és a 
nevelési-oktatási, felsőoktatási, 
egészségügyi, karitatív, 
szociális, család-, gyermek- és 
ifjúságvédelmi, kulturális vagy 
sporttevékenységet önmaga vagy 
intézménye útján ellátó egyházi 
jogi személynél foglalkoztatottak 
részére a 2015. évben - 
jogszabály alapján - járó többlet 
személyi juttatások és az 
azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok 

Költségvetési szervek, 
egyházi jogi személyek   

A Kormány egyedi 
határozata alapján, 
előirányzat 
átcsoportosításként vagy 
az államháztartásért felelős 
miniszter intézkedése 
alapján. 

Az 
előirányzat
-
átcsoportos
ításról 
szóló 
Korm. 
határozatba
n 
meghatáro
zott 
időpont 
vagy az 

    

2. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez
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és szociális hozzájárulási adó 
kifizetése. 
    

államházta
rtásért 
felelős 
miniszter 
intézkedés
ében 
meghatáro
zottak 
szerint 

6 235149  Különféle kifizetések  A Kttv. 4. § (2) és (3) bekezdése 
szerinti célok 

A Kttv. 4. §  
(2) bekezdése szerinti 
szervek és a Kttv.  
4. § (3) bekezdése 
szerinti előirányzat  

A Kttv. szerint 
a Kormány 
egyedi 
határozata 
vagy az 
államháztartásé
rt felelős 
miniszter 
intézkedése   

 Előirányzat átcsoportosítás 

Előirányzat 
módosításs
al, az 
intézkedés
ben 
meghatáro
zottak 
szerint 

    

7 348739  

Központi költségvetési 
szervek 
tartozásállományának 
csökkentése  

Tartozásállomány csökkentése, 
központi költségvetési szervek 
pénzügyi problémáinak kezelése. 
 

Központi költségvetési 
szervek   

A Kormány egyedi 
határozata alapján, 
előirányzat 
átcsoportosításként. 
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XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

1 Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

C
ím

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  
módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásbó
l finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás 

közre-  
működő  
szerve-  

zete 

2 031194 K-600 hírrendszer 
működtetésére  

Az előirányzat célja a K-600 
távközlési és informatikai rendszer 
fenntartása, működtetésének és 
fejlesztésének biztosítása.  

A kormányzati célú 
hálózatokról szóló 
346/2010.(XII.28.)  
Korm. rendeletben 
kijelölt kormányzati 
célú hírközlési 
szolgáltató 

 

Az utolsó 
részlet 
vonatkozásába
n 
előleg adható 

Közszolgáltatási 
szerződés, 
közvetlen 
kifizetés, 
részletekben  
 

Közszolgáltatási 
Szerződésben 
előírtak szerint az 
előlegszámla és a 
végszámla közötti 
különbözet kerül 
visszafizetésre 
december 31. 
napját követően 

Késedelmi, 
hibás 
teljesítési 
kötbér 

Belügyminisztériu
m   

  

3. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez
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XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

1 Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

C
ím

 
A

lc
ím
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gc
ím
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op
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t 

Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  
módja 

Vissz
a-  

fizeté
s  

határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás 

közre-  
működő  
szerve-  

zete 

2  Vállalkozások folyó 
támogatása           

3   Egyedi támogatások, 
ellentételezések           

4 031260   Bányabezárás  

A Bányavagyon-hasznosító 
Nonprofit Közhasznú Kft. által a 
szénbányászati 
szerkezetátalakításból átvett, 
továbbá a bányászatban jelentkező 
egyéb állami kötelezettségek (pl.: 
az állami tulajdonú meddő 
szénhidrogén kutak kezelése) 
vagyonértékesítésből nem fedezett 
részének, továbbá a Bányavagyon-
hasznosító Nonprofit Közhasznú 
Kft. működési költségének 
finanszírozása.  
Meddő szénhidrogén kutak 
kezelése és a bányaerőmű 
integrációs szerződések 
megkötésekor  még nem ismert 
kötelezettségek vagyon-
értékesítésből nem fedezett 
részének  finanszírozása, továbbá a 
Bányavagyon-hasznosító Non-
profit Kft. működési költségeinek – 
beleértve a mecseki uránbányászok 
baleseti járadékaival és egyéb 
kártérítési kötelezettségeivel 

Bányavagyon-
hasznosító	  Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

Kérelem alapján Igen 

Támogatási 
szerződés útján 
negyedéves 
ütemezésben kerül 
folyósításra. 

  

Nemzeti 
Fejlesztés
i 
Minisztér
ium (a 
továbbiak
ban: 
NFM) 

  

4. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez
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összefüggésben felmerült működési 
költségeit – finanszírozása. 

5 303868   
A vasúti pályahálózat 
működtetésének 
költségtérítése  

A vasúti pályahálózat 
működtetéséhez kapcsolódó 
tevékenység bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségeinek, 
továbbá az ágazatban szokásos 
ésszerű nyereség megtérítésének 
finanszírozása.  

MÁV Magyar 
Államvasutak 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság; 
Győr-Sopron-Ebenfurti 
Vasút Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

A közlekedésért 
felelős miniszter által a 
tárgyhónapot 
megelőző második 
hónapra vonatkozóan 
kiállított 
teljesítésigazolás 
alapján.  

 

A költségtérítés 
folyósítása a vasúti 
pályaműködtetési 
közszolgáltatási 
tevékenységet érintő, 
várható gazdasági 
folyamatokon 
alapuló pénzforgalmi 
terv alapján havonta, 
a kifizetésben 
részesülő igényeihez 
igazított mértékben 
történik, a havonta 
folyósítandó 
mértékét a 
közlekedésért felelős 
miniszter az 
államháztartásért 
felelős miniszterrel 
egyetértésben a 
pályaműködtetési 
szerződés 
záradékában 
határozza meg. A 
költségtérítést a 
kedvezményezettnek 
a tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől, 
számított 15 napon 
belül Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal (a 
továbbiakban: NAV) 
folyósítja 

  NFM   

6 348273   

Vasúti 
személyszállítási 
közszolgáltatások 
költségtérítése  

A vasúti személyszállítási 
közszolgáltatás bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségeinek, 
továbbá az ágazatban szokásos 
ésszerű nyereségnek a megtérítése. 

MÁV-START Vasúti 
Személyszállító 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság; 
Győr-Sopron-Ebenfurti 
Vasút Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

A költségtérítés 50%-
át feltétel nélkül, 
további 50 %-át a 
közlekedésért felelős 
miniszter által kiállított 
teljesítésigazolás 
alapján a NAV-tól 
igényli. 

Igen 

A költségtérítés 
folyósítása a vasúti 
személyszállítási 
közszolgáltatási 
tevékenységet érintő, 
várható gazdasági 
folyamatokon 
alapuló pénzforgalmi 
terv alapján havonta, 
a kifizetésben 
részesülő igényeihez 
igazított mértékben 
történik, a havonta 

  NFM   
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folyósítandó 
mértékét a 
közlekedésért felelős 
miniszter az 
államháztartásért 
felelős miniszterrel 
egyetértésben a 
vasúti 
személyszállítási 
közszolgáltatási 
szerződés 
záradékában 
határozza meg.  
A költségtérítést a 
kedvezményezettnek 
a tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől, 
számított 15 napon 
belül NAV 
folyósítja. 

7 348284   

Autóbusszal végzett 
személyszállítási 
közszolgáltatások 
költségtérítése  

Az autóbusszal végzett helyközi 
személyszállítási közszolgáltatás 
bevételekkel nem fedezett indokolt 
költségeinek és az ágazatban 
szokásos, ésszerű nyereségnek a 
megtérítése. 

A személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 
2012. évi XLI. törvény 
(a továbbiakban: Sztv.) 
25. §-a szerinti 
szerződéssel 
rendelkező, 
autóbusszal helyközi 
személyszállítási 
közszolgáltatást végző 
társaság. 

A költségtérítés 
folyósítandó mértékét 
a közlekedésért felelős 
miniszter - az 
államháztartásért 
felelős miniszterrel 
egyetértésben - az 
autóbusszal 
személyszállítási 
közszolgáltatást végző 
társasággal kötött 
közszolgáltatási 
szerződés záradékában 
határozza meg.  A 
költségtérítés az 
autóbusszal 
szolgáltatást végző 
társaságok között a 
várható gazdasági és 
pénzforgalmi 
folyamatok alapján, a 
várható bevételekkel 
nem fedezett indokolt 
költségek arányában 
kerül felosztásra. 
    

 

A NAV a 
közlekedésért felelős 
miniszter által 
megküldött záradék 
NAV-hoz történő 
érkezésétől vagy - ha 
ez későbbi időpontra 
esik - az adózó 
támogatási 
igényének 
benyújtásától 
számított 15 napon 
belül folyósítja.  

  NFM   
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8 348295   

Vasúti 
személyszállítás 
korábbi 
költségtérítéseinek 
elszámolása  

A vasúti személyszállítási 
közszolgáltatóknak a korábbi 
költségtérítések elszámolásából 
adódó költségtérítési igényeinek 
megtérítése. 

MÁV-START Vasúti 
Személyszállító 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság; 
Győr-Sopron-Ebenfurti 
Vasút Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

A költségtérítés 
folyósításáról a 
közlekedésért felelős 
miniszter és az 
államháztartásért 
felelős miniszter 
együttesen a vasúti 
személyszállítási 
közszolgáltatási 
szerződés záradékában 
rendelkezik. 

 

A NAV a 
tárgyhónap első 
napjától benyújtható 
igénylésétől 
számított 15 napon 
belül folyósítja. 

  NFM   

9 348306   

Autóbusszal végzett 
személyszállítás 
korábbi 
költségtérítéseinek 
elszámolása  

Az autóbusszal helyközi 
személyszállítási közszolgáltatást 
végző társaságoknak a korábbi 
költségtérítések elszámolásából 
adódó költségtérítési igényeinek 
megtérítése 

Az Sztv. 25. §-a 
szerinti szerződéssel 
rendelkező, 
autóbusszal helyközi 
személyszállítási 
közszolgáltatást végző 
társaság 

A költségtérítés 
folyósítandó mértékét 
a közlekedésért felelős 
miniszter - az 
államháztartásért 
felelős miniszterrel 
egyetértésben - az 
autóbusszal 
személyszállítási 
közszolgáltatást végző 
társasággal kötött 
közszolgáltatási 
szerződés záradékában 
határozza meg. A 
költségtérítés az 
autóbusszal 
szolgáltatást végző 
társaságok között a 
korábbi évekre 
fennálló költségtérítési 
igény arányában kerül 
felosztásra. 
 

 

A NAV a 
közlekedésért felelős 
miniszter által 
megküldött záradék 
NAV-hoz történő 
érkezésétől vagy - ha 
ez későbbi időpontra 
esik - az adózó 
támogatási 
igényének 
benyújtásától 
számított 15 napon 
belül folyósítja. 

  NFM   

10 295980 Peres ügyek  

A magyarországi jogerős bírósági 
ítéleten, végzésen, illetve a bíróság 
jogerős végzésével jóváhagyott 
egyezségen alapuló, az államot 
terhelő kifizetések finanszírozása. 
A stabil vérkészítménytől HCV-
vírussal megfertőződött 
veleszületett vérzékenységben 
szenvedő állampolgárok egységes 
állami kártalanításáról szóló 
1093/2000. (XI. 24.) Korm. 
határozatból (a továbbiakban: H1.) 
eredő kötelezettség, valamint az 
ehhez kapcsolódó szakértői 
tevékenység költségeinek 

jogerős határozatban 
foglaltak szerint 
megjelöltek, stabil 
vérkészítménytől 
HCV-vírussal 
megfertőződött 
veleszületett 
vérzékenységben 
szenvedő 
állampolgárok, 
ügyvédek, ügyvédi 
irodák, 
választottbíróságok, 
bíróságok. 

  

A kártalanításról 
szóló megállapodás, 
jogerős bírósági 
ítélet, eljárási 
díjfizetési 
kötelezettséget 
megállapító 
határozat, ügyvédi 
megbízási 
szerződések alapján.  

  NFM   
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teljesítését szolgálja. 
Az állam polgári jogviszonyokban 
történő képviselete ügyvédi és 
bírósági költségeinek biztosítása. 
Az állammal szemben 
kezdeményezett valamennyi 
választottbírósági eljárás 
költségeire, illetve az államot 
bármely nemzetközi 
választottbíróság vagy külföldi 
rendes bíróság kötelező erejű 
határozatából eredően terhelő 
kifizetési kötelezettségre, továbbá 
az állam adós elleni végrehajtási 
eljárásban az államot terhelő, 
bírósági határozaton vagy a 
végrehajtó felhívásán alapuló 
fizetési kötelezettségekből eredő 
kifizetések finanszírozása. 
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XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  
módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás 

közre-  
működő  
szerve-  

zete 

2  Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Alap           

3   Családi támogatások           

4 003539   Családi pótlék  

A családok támogatásáról szóló 
1998. évi LXXXIV. törvényben (a 
továbbiakban: Cstv.) meghatározott 
célok megvalósítása. 

A Cstv-ben 
meghatározott 
jogosulti kör. 

  

Az előirányzatok folyósítása - 
a Kincstár megyei 
igazgatóságok 
adatszolgáltatásai /pénzellátási 
tervei alapján - a támogatások 
teljesítéséhez igazodóan 
történik. 

  Kincstár   

5 018911   Anyasági támogatás  A Cstv-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 

A Cstv-ben 
meghatározott 
jogosulti kör. 

  

Az előirányzatok folyósítása - 
a Kincstár megyei 
igazgatóságok 
adatszolgáltatásai /pénzellátási 
tervei alapján - a támogatások 
teljesítéséhez igazodóan 
történik. 

  Kincstár   

6 011462   Gyermekgondozási 
segély  

A Cstv-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 

A Cstv-ben 
meghatározott 
jogosulti kör. 

  

Az előirányzatok folyósítása - 
a Kincstár megyei 
igazgatóságok 
adatszolgáltatásai /pénzellátási 
tervei alapján - a támogatások 
teljesítéséhez igazodóan 
történik. 

  Kincstár   

5. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez
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7 226099   Gyermeknevelési 
támogatás 

A Cstv-ben meghatározott célok 
megvalósítása. 
 

A Cstv-ben 
meghatározott 
jogosulti kör. 

  

Az előirányzatok folyósítása - 
a Kincstár megyei 
igazgatóságok 
adatszolgáltatásai /pénzellátási 
tervei alapján - a támogatások 
teljesítéséhez igazodóan 
történik. 

  Kincstár   

8 245623   

Gyermekek 
születésével 
kapcsolatos 
szabadság 
megtérítése  

A gyermek születése esetén az apát 
megillető pótszabadság 
igénybevételéről és a 
pótszabadsággal összefüggő 
költségek megtérítéséről szóló 
350/2014. (XII. 29.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: R1.) 
meghatározott cél. 

Az R1. 
meghatározott 
jogosulti kör. 

  

Az előirányzatok folyósítása - 
a Kincstár megyei 
igazgatóságok 
adatszolgáltatásai /pénzellátási 
tervei alapján - a támogatások 
teljesítéséhez igazodóan 
történik. 

  Kincstár   

9 267434   Életkezdési 
támogatás  

A fiatalok életkezdési támogatásáról 
szóló 2005. évi CLXXIV. 
törvényben (a továbbiakban: Fétám. 
tv.) meghatározott cél. 

A Fétám. tv-ben 
meghatározott 
jogosulti kör. 

  A Kincstár  a kifizetéseket a 
Fétám. tv. alapján teljesíti.   Kincstár   

10 265990   

Pénzbeli és 
természetbeni 
gyermekvédelmi 
támogatások  

A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényben (a 
továbbiakban: Gyvt.) meghatározott 
cél. 

A Gyvt-ben 
meghatározott 
jogosulti kör. 

  

A Kincstár az előirányzat 
folyósítását a 
gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 
10.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Gyer.) 68. §-a, 
68/B. §-a és 68/D-E. §-a 
alapján, továbbá a támogatások 
teljesítéséhez igazodóan végzi. 

  Kincstár   

11 329851   Gyermektartásdíjak 
megelőlegezése  A Gyvt-ben meghatározott cél. 

A Gyvt-ben 
meghatározott 
jogosulti kör. 

  
A Kincstár az előirányzat 
folyósítását a Gyer. 69-76. §-a 
alapján végzi. 

  Kincstár   

12   Korhatár alatti 
ellátások           

13 329817   Szolgálati járandóság  

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak 
megszüntetéséről, a korhatár előtti 
ellátásról és a szolgálati 
járandóságról szóló 2011. évi 
CLXVII. törvényben (a 
továbbiakban: T1.) meghatározott 
cél.  

A T1-ben 
megahatározott 
jogosulti kör. 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   

14 329839   

Korhatár előtti 
ellátás, 
balettművészeti 
életjáradék  

A T1-ben meghatározott cél. 
A T1-ben 
megahatározott 
jogosulti kör. 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   
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Jövedelempótló és 
jövedelem kiegészítő 
szociális támogatások 

          

16 003595   

Átmeneti 
bányászjáradék, 
szénjárandóság 
kiegészítése és 
kereset-kiegészítése  

A bányászatról szóló 1993. évi 
XLVIII. törvényben (a továbbiakban: 
Bt.), a nyugdíjas bányászok 
szénjárandóságának pénzbeli 
megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 
4.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: R2.) és a mecseki 
bányászatban munkát végzők 
bányászati keresetkiegészítéséről 
szóló 6/1994. (II. 18.) IKM-PM-NM 
együttes rendeletben (a 
továbbiakban: R3.) meghatározott 
cél. 

A Bt.-ben, az 
R2-ben, és az 
R3-ban 
meghatározott 
jogosulti kör. 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   

17 016939   Mezőgazdasági 
járadék  

A mezőgazdasági 
termelőszövetkezeti tagok öregségi 
és munkaképtelenségi járadékáról 
szóló 6/1960. (II. 14.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: R4.) 
meghatározott cél. 

Az R4-ben 
meghatározott 
jogosulti kör. 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   

18 011374   

Fogyatékossági 
támogatás és a 
vakok személyi 
járadéka  

A fogyatékosok személyek jogairól 
és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló 1998. évi XXVI. törvényben (a 
továbbiakban: Fot.) meghatározott 
cél. 

A Fot-ban 
meghatározott 
jogosulti kör. 

  

Az előirányzat folyósítását a 
Kincstár megyei igazgatóságai 
adatszolgáltatása/pénzellátási 
terve alapján - a támogatások 
teljesítéséhez igazodóan – a 
Kincstár végzi. 

  Kincstár   

19 003584   

Politikai 
rehabilitációs és más 
nyugdíj-
kiegészítések  

A honvédek jogállásáról szóló 2012. 
évi CCV. törvényben (a 
továbbiakban: Hjt.), 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. rendeletben 
(a továbbiakban: R5.), az egyes 
nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg 
egyes nyugdíjkiegészítések 
megszüntetéséről szóló 1991. évi 
XII. törvényben (a továbbiakban: 
T2.), a Magyar Tudományos 

A Hjt-ben, az 
R5-ben, a T2-
ben, az R6-ben, 
az Ngtv-ben, az 
Nhpr-ban, az R7-
ben, a T3-ben, az 
R8-ben, a Pttv-
ben és az R9-
ban. 
meghatározott 
jogosulti kör. 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   
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Akadémia hazai tagjai és a Magyar 
Tudományos Akadémia Doktora 
címmel rendelkező személyek 
tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus 
elhalálozása esetén megállapítható 
hozzátartozói ellátásokról szóló 
4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: R6.), a nemzeti 
gondozásról szóló 1992. évi LII. 
törvényben (a továbbiakban: Ngtv.), 
a nemzeti helytállásért elnevezésű 
pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. 
(XII. 27.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: Nhpr.), az egyes 
nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről 
szóló 141/1992. (X. 22.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: R7.), a 
Kiváló Művész, az Érdemes Művész 
és a Népművészet Mestere 
járadékáról szóló 2004. évi CVI. 
törvényben (a továbbiakban: T3.), az 
egyes, tartós időtartamú 
szabadságelvonást elszenvedettek 
részére járó juttatásról szóló 
267/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: R8.), a 
polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvényben (a továbbiakban: Pttv.) és 
a szépkorúak jubileumi 
köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 
21.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: R9.) meghatározott 
cél. 

20 003616   Házastársi pótlék  

A társadalombiztosításról szóló 
1975. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 89/1990. (V. 1.) MT 
rendeletben (a továbbiakban: R10.) 
meghatározott cél. 

Az R10-ben 
meghatározott 
jogosulti kör. 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   

21 243878   

Egyéb támogatások 
(Cukorbetegek 
támogatása, 
Lakbértámogatás)  

Az R10-ben és a cukorbetegek 
anyagi támogatásáról szóló 18/1987. 
(XII. 24.) EüM rendeletben (a 
továbbiakban: R11.) meghatározott 
cél. 

Az R10-ben és 
az R11-ben 
meghatározott 
jogosulti kör. 

  

Az előirányzat folyósítása a 
folyósító szerv által benyújtott 
elszámolás alapján, 
teljesítéshez igazodóan a 
Kincstár rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   
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22 030614   
Megváltozott 
munkaképességűek 
kereset-kiegészítése 

Az egyes bányászati dolgozók 
társadalombiztosítási 
kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 
9.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: R12.) meghatározott 
cél. 

Az R12-ben 
meghatározott 
jogosulti kör. 

  

Az előirányzat folyósítását - a 
területi igazgatóságok 
adatszolgáltatásai, pénzellátási 
tervei alapján - a támogatások 
teljesítéséhez igazodóan a 
Kincstár végzi. 

  Kincstár   

23 348562   Járási szociális 
feladatok ellátása 

A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben (a továbbiakban: Szoc. 
tv.) meghatározott cél. 
 

A Szoc. tv-ben 
meghatározott 
jogosulti kör. 

  

Az előirányzat folyósítása az 
egyes pénzbeli szociális 
ellátások elszámolásának 
szabályairól szóló 62/2006. 
(III. 27.) Korm. rendelet. 1. §-
ában foglaltak szerint végzi a 
Kincstár. 

  Kincstár   

24 030559  Különféle jogcímen 
adott térítések            

25 030560   Közgyógyellátás  A Szoc. tv-ben meghatározott cél. 
A Szoc. tv-ben 
meghatározott 
jogosulti kör. 

  

A kiadás teljesítését a folyósító 
szerv által benyújtott és a 
nemzetgazdasági miniszter 
által jóváhagyott finanszírozási 
terv alapján végzi a Kincstár az 
államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.). 139. § (1b) bekezdés 
szerint. 

  Kincstár   

26 030571   

Egészségügyi 
feladatok ellátásával 
kapcsolatos 
hozzájárulás  

Az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvényben és a magzati élet 
védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 
törvényben meghatározott cél 

Egészségbiztosít
ási Alap   

Az előirányzat folyósítása a 
nemzetgazdasági miniszter 
által jóváhagyott finanszírozási 
terv alapján havonta végzi a 
Kincstár az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 82. § (1) bekezdése 
alapján. 

  Kincstár   

27 030603   Folyósított ellátások 
utáni térítés 

A folyósított ellátások utáni térítés a 
jövedelempótló és 
jövedelemkiegészítő szociális 
támogatásokkal összefüggő 
igazgatási feladatok elvégzésével 
kapcsolatos költségek fedezetéül 
szolgál. 

Ellátást folyósító 
szerv   

A kiadások teljesítését a 
folyósító szerv által benyújtott 
és a nemzetgazdasági miniszter 
által jóváhagyott finanszírozási 
terv alapján végzi a Kincstár. 

  Kincstár   

28 285012 
Települési és területi 
nemzetiségi 
önkormányzatok támogatása  

Helyi nemzetiségi önkormányzatok 
működésének és feladatainak 
támogatása.  

Helyi 
nemzetiségi 
önkormányzatok 

Jogszabály alapján. Igen Vissza nem térítendő 
támogatás formájában.   

Emberi 
Erőforrá
s 
Támoga
táskezel
ő 
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XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

1 Á
ht

.  
az

on
os

ító
 

C
ím

 

A
lc

ím
 

Jo
gc

ím
cs

op
or

t 

Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  
módja 

Vissz
a-  

fizeté
s  

határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan-  

szírozott 
költség-  
vetési  

támoga-  
tás közre-  
működő  
szerve-  

zete 

2  Devizában fennálló adósság és 
követelések kamatelszámolásai           

3   Devizahitelek 
kamatelszámolásai           

4    

Nemzetközi pénzügyi 
szervezetektől és külföldi 
pénzintézetektől felvett 
hitelek kamatelszámolásai 

          

5 233288    EBB hitelek 
kamatelszámolása  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Magyarország 
gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény (a 
továbbiakban: Gst.) 
13.§-a alapján az 
államháztartásért 
felelős miniszter az 
Államadósság Kezelő 
Központ Zrt. (a 
továbbiakban: ÁKK. 
Zrt.) útján jár el. Az 
ÁKK Zrt. az Magyar 
Nemzeti Banknál (a 
továbbiakban: MNB) 
és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK. Zrt.   

6. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez
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6 017574    KfW hitelek 
kamatelszámolásai  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

7 233309    
ET Fejlesztési Bank 
hiteleinek 
kamatelszámolásai  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

8 241956    

MÁV-tól és a 
GySEV-től 2002-ben 
átvállalt hitelek 
kamatelszámolásai  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

9 245912    

ÁAK Rt-től 2002-
ben átvállalt 
devizahitelek 
kamatelszámolásai  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

10 342984    EB/IMF hitelek 
kamatelszámolásai  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   
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11 334273    

Önkormányzatoktól 
2011-ben átvállalt 
devizahitelek kamata 
(külföldi bank felé)  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

12 338351    

Önkormányzatoktól 
2013-ban átvállalt 
devizahitelek 
kamatkiadásai  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

13 346784    

Önkormányzatoktól 
2014-ben átvállalt 
devizahitelek 
kamatkiadásai  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

14    Belföldi devizahitelek 
kamata           

15 334284    
Önkormányzatoktól 
2011-ben átvállalt 
devizahitelek kamata  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

16 346795    
Önkormányzatoktól 
2014-ben átvállalt 
devizahitelek kamata  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   
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17   Devizakötvények 

kamatelszámolásai           

18    Külföld felé           

19 223229    
1999-től kibocsátott 
devizakötvények 
kamatelszámolása  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

20 338362    

Az 
önkormányzatoktól 
2013-ban átvállalt 
devizakötvények 
kamatkiadásai  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

21  A forintban fennálló adósság és 
követelések kamatelszámolásai           

22   Forinthitelek kamatelszámolásai           

23    Egyéb hitelek 
kamatelszámolásai           

24 276645    EBB forint hitelek 
kamatelszámolásai  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

25 284101    
ET Fejlesztési Bank 
Hiteleinek 
kamatelszámolásai  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   
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26 245956    
MÁV-tól 2011-ben 
átvállalt forint hitelek 
kamata  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

27 338373    

Az 
önkormányzatoktól 
2013-ban átvállalt 
forint hitelek 
kamatkiadásai  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

28 346806    
Önkormányzatoktól 
2014-ben átvállalt 
forinthitelek kamata  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

29   Államkötvények 
kamatelszámolása           

30    
Piaci értékesítésű 
államkötvények 
kamatelszámolásai 

          

31 007537    

Hiányt finanszírozó 
és adósságmegújító 
államkötvények 
kamatelszámolásai  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

32    
Nem piaci értékesítésű 
államkötvények 
kamatelszámolása 

          

33 016863    
Lakással kapcsolatos 
államkötvények 
kamatelszámolásai 

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 

  ÁKK Zrt.   
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Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

34 016874    

Konszolidációval 
kapcsolatos 
államkötvények 
kamatelszámolásai  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

35 016896    

Kamatmentes 
adósság 
kötvényesítésével 
kapcsolatos 
államkötvények 
kamatelszámolásai  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

36   Kincstárjegyek 
kamatelszámolásai           

37 233563   Diszkont kincstárjegyek 
kamatelszámolása  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

38 233574   Lakossági kincstárjegyek 
kamatelszámolása  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   
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39  Adósság és követeléskezelés 

egyéb kiadásai           

40   Jutalékok és egyéb költségek           
41    Deviza elszámolások           

42 282412    

Piaci kibocsátások, 
hitelfelvételek, 
átvállalások 
elszámolásai  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

43 234384   Forint elszámolások  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

44 014803  
Állampapírok értékesítését 
támogató kommunikációs 
kiadások  

Az adósságszolgálathoz 
kapcsolódóan az előirányzatban 
nevesített fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A fizetési 
kötelezettség 
kedvezményezettje 

  

A Gst. 13.§-a alapján 
az államháztartásért 
felelős miniszter az 
ÁKK Zrt. útján jár el. 
Az ÁKK Zrt. az MNB-
nél és a Kincstárnál 
vezetett fizetési 
számláiról közvetlenül 
teljesít kifizetést. 

  ÁKK Zrt.   

45 233321  Adósságkezelés költségei  Adósságkezelés költségeinek 
fedezése. ÁKK Zrt.   

Az összeget a Kincstár 
az ÁKK Zrt. által 
kibocsátott számla 
alapján minden hónap 
5-éig  folyósítja 
egyenlő részletekben. 

  Kincstár   
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XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai 
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

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

2 Á
ht

.  
az
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C
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t 

Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetés- 
ben  

részesülők  
köre 

Támo-  
gatás  
bizto-  

sításának  
módja 

Támo-  
gatási  
előleg 

Rendel-  
kezésre  
bocsátás  
módja 

Vissza-  
fizetés  
határ-  
ideje 

Biztosíték Kezelő  
szerv 

Lebonyo-  
lító szerv 

Európa
i uniós 
forrásb

ól 
finan-  

szírozo
tt 

költség
-  

vetési  
támoga

-  
tás 

közre-  
működ
ő  

szerve-  
zete 

3 334262 Diákhitel 2 konstrukció 
kamattámogatása  

Diákhitel konstrukció 
kamattámogatása 

A hallgatói 
hitelrendszerről szóló 
1/2012. (I. 20.) Korm. 
rendeletben (a 
továbbiakban: R13.) 
meghatározott kör. 

  

A támogatás 
folyósítása az R13. 
29. §-a alapján 
történik 

  Kincstár   

4  Lakástámogatások           

5 005137  Egyéb lakástámogatások  Lakástámogatási rendszer 
kiadásai 

A lakáscélú állami 
támogatásokról szóló 
12/2001. (I. 31.) Korm. 
rendeletben (a 
továbbiakban: R14.), a 
fiatalok, valamint a 
többgyermekes családok 
lakáscélú kölcsöneinek 
állami támogatásáról 
szóló 134/2009. (VI. 23.) 
Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: R15.), a 
lakásépítési támogatásról 
szóló 256/2011. (XII. 6.) 
Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: R16.), az 
otthonteremtési 
kamattámogatásról szóló 

  

Az R14., az R15., 
az R16., az R17., az 
R18.,és  az R19. 
alapján a Kincstár 
végzi. 

  Kincstár   

7. melléklet a 6/2015. (III. 18.) NGM rendelethez
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341/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: R17.), a 
devizakölcsönök 
törlesztési árfolyamának 
rögzítését érintő 
megtérítésről és a 
közszférában dolgozók 
támogatásáról szóló 
57/2012. (III. 30.) Korm. 
rendeletben (a 
továbbiakban: R18.) ,és a 
lakáselőtakarékosság 
állami támogatásáról 
szóló 215/1996. (XII. 
23.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: R19.) 
meghatározott jogosulti 
kör.  

6  Vállalkozások folyó támogatása           
7   Egyéb vállalati támogatások           
8    Termelési támogatás           

9 059262    

Mecseki 
uránbányászok 
baleseti járadékainak 
és egyéb kártérítési 
kötelezettségeinek 
átvállalása  

A költségvetési támogatás 
a Bányavagyon-hasznosító 
Nonprofit Közhasznú Kft. 
által kifizetett, az 
uránbányászatban 1993. 
december 31-ig keletkezett 
baleseti járadékokat és a 
munkavégzéssel 
kapcsolatos egyéb 
kártérítési 
kötelezettségeket téríti 
meg. 

Bányavagyon-hasznosító 
Nonprofit Közhasznú 
Kft. 

Utólagos 
utalványozás 
havonta 

 

A folyósításról havi 
elszámolás alapján 
a NAV 
gondoskodik. 

  NFM   

10 206158    
Egyéb megszűnt 
jogcímek miatt járó 
támogatás  

A korábbi évek során a 
vállalkozások folyó 
támogatásai között 
szerepelt, de azóta már 
megszűnt egyes 
támogatások előre nem 
látható kötelezettségeinek 
teljesítése. 

korábbi jogosultak   A folyósításról a 
NAV gondoskodik.    NAV   
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11   Normatív támogatások           

12 019051   Eximbank Zrt. 
kamatkiegyenlítése  

A Magyar Export-Import 
Bank Részvénytársaság 
kamatkiegyenlítési 
rendszeréről szóló 
85/1998. (V. 6.) Korm. 
rendelet és a Magyar 
Export-Import Bank 
Részvénytársaság és a 
Magyar Exporthitel 
Biztosító Részvénytársaság 
központi költségvetéssel 
történő elszámolásának 
részletes szabályairól szóló 
16/1998. (V.20.) PM 
rendelet (a továbbiakban: 
R20.) alapján az Eximbank 
Zrt. hitelnyújtásait és 
követelésvásárlásait  
támogató 
kamatkiegyenlítési 
rendszerből eredő 
kifizetések teljesítése. 

Eximbank Zrt Az R20. alapján.  

Az R20. alapján.   
A támogatást a 
Kincstár  utalványa 
alapján a NAV 
folyósítja.   

  Kincstár   

13 341739  Fuvarozók kamattámogatása  

A KAVOSZ 
Vállalkozásfejlesztési Zrt. 
autópályák, autóutak és 
főutak használatáért 
fizetendő, megtett úttal 
arányos díj fizetését 
szolgáló programjához 
kapcsolódó állami 
kezességvállalásról és 
kamattámogatásról szóló 
232/2013. (VI. 30.) Korm. 
rendelet alapján az Útdíj 
Hitelprogramhoz 
kapcsolódó 
hitelszerződéseken 
alapuló, a KAVOSZ 
Vállalkozásfejlesztési Zrt. 
által nyújtott kölcsönökhöz 
kapcsolódó 
kamattámogatás kifizetése. 

KAVOSZ 
Vállalkozásfejlesztési 
Zrt. 

A KAVOSZ 
Vállalkozásfejlesz
tési Zrt. 
autópályák, 
autóutak és főutak 
használatáért 
fizetendő, megtett 
úttal arányos díj 
fizetését szolgáló 
programjához 
kapcsolódó állami 
kezességvállalásró
l és 
kamattámogatásró
l szóló 232/2013. 
(VI. 30.) Korm. 
rendelet alapján. 

 Időarányosan 
történik.    Kincstár   

14 196835 Szociálpolitikai menetdíj 
támogatás  

A közszolgáltatási utazási 
kedvezményekből 
származó  bevételkiesés 
ellentételezése. 

közlekedési szolgáltató, 
ha a személyszállítási 
közszolgáltatási 
tevékenységet 
közszolgáltatási 
szerződés alapján 

Az Sztv. 
felhatalmazása 
alapján  
a szociálpolitikai 
menetdíj-
támogatás 

 

A támogatás 
folyósításával 
kapcsolatban az 
Sztv.-ben és az 
R21-ben 
nem szabályozott 

  NAV   
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nyújtja, vagy a 
közlekedésszervező, ha a 
közszolgáltatással 
összefüggő díjakból 
származó bevételek 
beszedését végzi 

megállapításának 
és 
igénybevételének 
szabályairól szóló 
121/2012. (VI. 
26.) Korm. 
rendelet (a 
továbbiakban: 
R21.) alapján. 

kérdésekben a NAV 
az adózás rendjéről 
szóló törvény 
költségvetési 
támogatásokra 
vonatkozó 
rendelkezései 
alapján jár el. 

15  Egyéb költségvetési kiadások           
16   Vegyes kiadások           

17 031006   Felszámolásokkal 
kapcsolatos kiadások  

A felszámolási eljárásról 
szóló 1986. évi 11. 
törvényerejű rendeletből (a 
továbbiakban: Tvr.), a 
csődeljárásról és a 
felszámolási eljárásról 
szóló 1991. évi XLIX. 
törvényből (a 
továbbiakban: Cstv.), a 
cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvényből (a 
továbbiakban: Ctv.),  
valamint az egyesülési 
jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. 
törvényből eredő fizetési 
kötelezettségek 
kiegyenlítése. 

Felszámolók, 
végelszámolók, 
járadékos hitelezők, 
bérgarancia biztosok. 
 

  

A Tvr.-ben, a Cstv-
ben és a Ctv-ben 
meghatározott 
módon. 

     

18 031017   Szanálással kapcsolatos 
kiadások  

Az állami szanálási eljárás 
megszűnésével kapcsolatos 
feladatokról szóló 28/1992. 
(XII.4.) PM rendeletben (a 
továbbiakban: R22.) 
rögzített fizetési 
kötelezettségekből adódó 
feladatok elvégzése. 

Felszámoló 
   

Az R22-ben 
meghatározott 
módon. 

     

19 031028   Magán- és egyéb jogi 
személyek kártérítése  

A nemzetgazdasági 
miniszter által képviselt 
állam számára fizetési 
kötelezettség alapját 
képező jogerős bírósági 
ítéletben, végzésben vagy 

Az egyes bírósági 
határozatok, peren kívüli 
egyezséget jóváhagyó 
iratok alapján az állam 
által kártérítésben 
részesülő 

  

A jogerős bírósági 
határozatok, 
ítéletek, peren 
kívüli egyezséget 
jóváhagyó iratok 
alapján. 
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peren kívüli egyezséget 
jóváhagyó iratban 
meghatározott 
kártérítések, illetve a 
peres eljárással 
kapcsolatos költségek 
megtérítése.  
A Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság által fizetett 
járadék megtérítése. 
Emellett az állami vezetői 
mulasztások, illetve az 
állam nevében elkövetett 
jogsértések áldozatait 
megillető kártérítésekről 
szóló 33/2010, (VI. 11.) 
OGY határozat III. 1. 
pontja szerinti igények 
forrásbiztosítása is ezen 
előirányzatról történik.  
Az Emberi Jogok Európai 
Bírósága és az Európai 
Unió Bírósága által hozott 
ítéletek, illetve határozatok 
és az ezekre tekintettel 
kötött megállapodások 
alapján az államot terhelő 
fizetési kötelezettségek 
megtérítésével kapcsolatos 
kifizetések 
forrásbiztosítása.  

magánszemélyek.  
Emberi Jogok Európai 
Bírósága és az Európai 
Unió Bírósága által 
hozott ítéletek, illetve 
határozatok alapján 
meghatározott 
jogosultak. 

20    Védelmi felkészítés 
előirányzatai           

21 265767    
Honvédelmi- és 
gazdasági felkészülés 
központi kiadásai 

Az előirányzat a 
honvédelmi igazgatási 
feladatok támogatására, a 
fővárosi- és megyei 
védelmi bizottságok 
működésének 
támogatására, a területi- és 
helyi védelmi igazgatás 
feladatainak támogatására, 
honvédelmi igazgatási 
képzések finanszírozására, 
a gazdaságfelkészítés 
feladatainak támogatására, 

költségvetési szervek, 
fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

  

A honvédelmi 
miniszter által 
előkészített 
kormányhatározatal
apján történő 
végleges 
átcsoportosítás 

  

Honvédel
mi 
Minisztéri
um (a 
továbbiak
ban: HM) 
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és a közszolgálati média 
különleges jogrendi 
időszaki működésre 
történő felkészítésére, a 
honvédelmi feladatok (pl. 
állami céltartalék készletek 
fenntartása, védőeszköz 
készletek karbantartása) 
támogatására szolgál. 

22 265778    

Honvédelmi Tanács és 
a Kormány speciális 
működési feltételeinek 
biztosítása  

Az előirányzat a speciális 
objektumok 
üzemeltetésére, a védelmi 
igazgatás 
infokommunikációs 
rendszerének 
működtetésére, 
fenntartására, 
fejlesztésére, a NATO 
Válságreagálási 
Rendszerrel összhangban 
álló Nemzeti Intézkedési 
Rendszer működtetésére, 
és a különleges 
jogrendben történő 
vezetési feltételek 
biztosítására szolgál. 

Költségvetési szervek, a 
fejezeti kezelésű 
előirányzatok és 
központi kezelésű 
előirányzatok. 

  

A honvédelmi 
miniszter által 
előkészített 
kormányhatározatal
apján történő 
végleges 
átcsoportosítás 

  HM   

23 031039   Egyéb vegyes kiadások  

Az előirányzat a volt 
nyugati hadifoglyok 
hitelutalványainak 
rendezése, a külföldiek 
földmegváltási ügyeinek 
rendezése, illetve az 
ismeretlen helyen 
tartózkodók forint 
követeléseinek rendezése 
szolgál.  
Az előirányzat a kárpótlási 
jegyek Központi 
Elszámolóház és Értéktár 
(Budapest) Zrt.-be történő 
beszállításához kapcsolódó 
feladatok ellátására 
szolgál. 
Az Országos 
Betétbiztosítási Alappal a 
hitelintézetekről és 
pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 

A kifizetésre jogosult 
magánszemélyek      Kincstár   
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alapján kötött megbízási 
szerződésből eredő, 
megbízás ellátásával 
összefüggésben felmerült 
költségek megtérítése. 
Az előirányzat a 
szerencsejáték 
szervezéséről szóló 1991. 
évi XXXIV. törvény 
alapján a koncessziós 
szerződések 
összefüggésében felmerülő 
kiadások fedezetéül 
szolgál.  
Az előirányzat nyújt 
fedezetet a központi 
költségvetés közvetlen 
kiadásainak és 
bevételeinek 
pénzforgalmához 
kapcsolódóan felmerült 
kiadásokra, ideértve a 
postaköltségeket, a GIRO 
és a VIBER költségeit,	  
Elektronikus Fizetési és 
Elszámolási Rendszer 
díjszámla teljesítésével 
kapcsolatos költségeket, a 
devizaköltségeket, illetve 
az MNB negatív 
kamatelszámolásait. 
Fedezetül szolgál továbbá 
az országgyűlési 
képviselők választása 
kampányköltségeinek 
átláthatóvá tételéről szóló 
2013. évi LXXXVII. 
törvény szerint folyósított 
támogatásoknak. 

24 202996   1% SZJA közcélú 
felhasználása  

A személyi 
jövedelemadóról szóló 
törvény lehetővé teszi a 
magánszemélyeknek, hogy 
befizetett adója 
meghatározott részének 

A személyi 
jövedelemadó 
meghatározott részének 
az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról 
szóló 

  

A Kincstár a NAV 
adatszolgáltatása 
alapján az e célra 
megnyitott 
lebonyolítási 
számláról – az Szf. 
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felhasználásáról az adóévet 
követő évben külön 
törvényben rögzített 
mértékben, megjelölt 
kedvezményezett(ek) 
javára és eljárás szerint 
nyilatkozatban 
rendelkezzék. A 
magánszemély e jogának 
megvalósulását szolgálja 
az előirányzat. 

1996. évi CXXVI. 
törvényben (a 
továbbiakban: Szf. tv.) 
meghatározott 
kedvezményezetti kör 

tv. 3. §-a előírásainak 
figyelembevételével 
– a támogatást 
folyósítja. 

25 220822   Mehib és Eximbank 
behajtási jutaléka  

A Magyar Export-Import 
Bank Részvénytársaságról 
és a Magyar Exporthitel 
Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 
1994. évi XLII. törvény 
8/A. § (2) bekezdése és az 
R20. alapján az Eximbank 
Zrt.-t és a MEHIB Zrt.-t 
megillető, az állam részére 
behajtott követelések után 
járó jutalék kifizetése. 

Eximbank Zrt. és 
MEHIB Zrt.   Az R20. alapján.   Kincstár   

26 249601   
Ügyfélnek visszajáró 
vámbiztosíték, egyéb 
vámvisszatérítések 

A vámeljárások során a 
vám és nem közösségi 
adók és díjak megfizetése 
céljából az ügyfél által 
nyújtott és fel nem 
használt vámbiztosíték 
visszafizetése, valamint a 
behozatali és kiviteli 
vámok kérelemre történő 
visszafizetése az ügyfél 
részére. 

A vámeljárások alanyai.   
A NAV lehívása 
alapján a Kincstár 
folyósít. 

  NAV   

27 331173   
Gazdálkodó szervezetek 
által befizetett termékdíj-
visszaigénylés  

A gazdálkodó szervezetek 
által befizetett termékdíj-
visszaigénylésekkel 
kapcsolatos kiadások 
teljesítése. 

A környezetvédelmi 
termékdíjról szóló  
2011. évi LXXXV. 
törvényben 
meghatározott jogosulti 
kör 

  

Visszaigénylési 
eljárást követően a 
NAV lehívása 
alapján a Kincstár a 
gazdálkodó 
szervezetek által 
befizetett termékdíj-
visszaigénylés 
céljából nyitott 
számláról folyósítja. 

  NAV   

28 348551   
Átmeneti hulladék-
közszolgáltatással 
kapcsolatos kiadások  

Az egyes 
közszolgáltatások 
ellátásáról és az ezzel 
összefüggő 
törvénymódosításokról 

A katasztrófavédelem 
által kijelölt közérdekű 
közszolgáltató. 

  

A 
katasztrófavédelem 
által kijelölt 
közérdekű 
közszolgáltató 
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szóló 2013. évi CXXXIV. 
törvény alapján a 
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ideiglenes 
ellátásának 2015. évi 
finanszírozása. 

átmeneti ellátásért 
járó közszolgáltatási 
díjból nem fedezhető, 
indokolt költségeit a 
központi költségvetés 
az ellátásért felelős 
önkormányzat útján 
téríti meg. 

29  Állam által vállalt kezesség és 
viszontgarancia érvényesítése           

30 016412  
Eximbank Zrt. által vállalt 
garanciaügyletekből eredő 
fizetési kötelezettség  

Az Eximbank Zrt. által, 
állami készfizető kezesség 
mellett vállalt 
garanciaügyletekből eredő 
fizetési kötelezettség 
teljesítése az R20. alapján. 

az Eximbank Zrt-n 
keresztül a garancia 
jogosultja 

  
Az R20-ban 
meghatározottak 
szerint. 

  Kincstár   

31 016423  
MEHIB Zrt. általi biztosítási 
tevékenységből eredő fizetési 
kötelezettség  

A MEHIB Zrt. által, állami 
készfizető kezesség mellett 
vállalt biztosítási 
ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettség teljesítése az 
R20. alapján. 

a MEHIB Zrt.-n 
keresztül a biztosítás 
jogosultja 

  
Az R20-ban 
meghatározottak 
szerint. 

  Kincstár   

32 031183  
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
garanciaügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettség  

A Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt. garanciaügyleteihez 
kapcsolódó állami 
viszontgaranciából eredő 
fizetési kötelezettség 
teljesítése a költségvetési 
viszontgarancia 
vállalásának és 
érvényesítésének részletes 
szabályairól szóló 48/2002. 
(XII. 28.) PM rendelet (a 
továbbiakban: R23.) 
alapján.  

Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt.   

Az R23-ben 
meghatározottak 
szerint. 

  Kincstár   

33 208471  

Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány 
garanciaügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettség  

Az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány 
garanciaügyleteihez 
kapcsolódó állami 
viszontgaranciából eredő 
fizetési kötelezettség 
teljesítése az R23. alapján 

Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány   

Az R23-ben 
meghatározottak 
szerint. 

  Kincstár   

34 256067  

A közszférában dolgozók 
lakáshiteleihez vállalt 
kezességből eredő fizetési 
kötelezettség 

A közszférában dolgozók 
lakáshiteleihez vállalt 
állami készfizető 
kezességből eredő fizetési 
kötelezettség teljesítése. 

hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

Az állam által vállalt 
kezesség 
előkészítésének és a 
kezesség 
beváltásának eljárási 
rendjéről szóló 

  NAV   
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110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendeletben 
meghatározottak 
szerint.  

35 257934  
Agrárhitelekhez vállalt 
kezességekből eredő fizetési 
kötelezettség  

Agrárhitelekhez vállalt 
állami készfizető 
kezességekből eredő 
fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

 Az állam által vállalt 
kezesség 
előkészítésének és a 
kezesség 
beváltásának eljárási 
rendjéről szóló 
110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendeletben 
meghatározottak 
szerint. 

  NAV   

36 265834  
A "fészekrakó" programhoz 
vállalt kezességből eredő 
fizetési kötelezettség 

a fiatalok 
lakáskölcsönéhez 
kapcsolódó állami 
készfizető kezességekből 
eredő fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

A fiatalok 
lakáskölcsönéhez 
kapcsolódó állami 
kezesség 
vállalásának és 
érvényesítésének 
részletes szabályairól 
szóló 4/2005. (I. 12.) 
Korm. rendelet 
alapján. 

  NAV   

37 254012  

MFB Zrt. által nyújtott 
hitelekből és vállalt 
garanciaügyletekből eredő 
fizetési kötelezettség  

A Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt. által állami készfizető 
kezesség mellett nyújtott 
hitelekből és vállalt 
garanciaügyletekből eredő 
fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

Magyar Fejlesztési Bank 
Zrt.   

Az állam által vállalt 
kezesség 
előkészítésének és a 
kezesség 
beváltásának eljárási 
rendjéről szóló 
110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendeletben 
meghatározottak 
szerint.  

  NAV   

38 294179  
Áthidaló hitelprogramra 
vállalt kezességekből eredő 
fizetési kötelezettség  

A lakáscélú kölcsönnel 
rendelkező természetes 
személyek áthidaló 
kölcsönére vállalt állami 
kezességekből eredő 
fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

Az állam által vállalt 
kezesség 
előkészítésének és a 
kezesség 
beváltásának eljárási 
rendjéről szóló 
110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendeletben 
meghatározottak 
szerint.  

  NAV   

39 343017  
Gyűjtőszámla hitelprogramra 
vállalt kezességekből eredő 
fizetési kötelezettség  

A devizakölcsönnel 
rendelkező természetes 
személyek 
gyűjtőszámlahitelére 

hitelnyújtó pénzügyi 
intézmények   

 A lakáscélú 
kölcsönökre 
vonatkozó állami 
készfizető kezesség 

  NAV   
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vállalt állami 
kezességekből eredő 
fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

igénybevételének és 
beváltásának 
részletes szabályairól 
szóló 154/2009. (VII. 
23.) Korm. 
rendeletben 
meghatározottak 
szerint. 

40 343028  

E-útdíj fizetési célú 
hitelprogramhoz vállalat 
kezességekből eredő fizetési 
kötelezettség  

Az E-útdíj fizetési célú 
hitelprogramhoz vállalat 
kezességekből eredő 
fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

KAVOSZ Pénzügyi 
Szolgáltatásokat 
Közvetítő Zrt. 

  

A KAVOSZ 
Vállalkozásfejlesztés
i Zrt. autópályák, 
autóutak és főutak 
használatáért 
fizetendő, megtett 
úttal arányos díj 
fizetését szolgáló 
programjához 
kapcsolódó állami 
kezességvállalásról 
és kamattámogatásról 
szóló 232/2013. (VI. 
30.) Korm. rendelet 
szerint.  

  NAV   

41   

Takarékbetétek 
visszafizetésért vállalt állami 
kezességekből eredő fizetési 
kötelezettség 

Az 1993. június 30. előtt 
kötött betétszerződések 
alapján elhelyezett 
pénzeszközök 
megfizetésére vállalt 
állami kezességből eredő 
fizetési kötelezettség 
teljesítése. 

A takarékbetétek 
jogosultjai   

A folyósítás az NGM 
utalványa alapján a 
hitelintézetekről és 
pénzügyi 
vállalkozásokról 
szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 
216. §-a alapján az 
Országos 
Betétbiztosítási Alap 
megbízáson alapuló 
részvételével 
történik.  

     

42  Kormányzati rendkívüli 
kiadások           

43   Pénzbeli kárpótlás           

44 001436   Pénzbeli kárpótlás  

Az életüktől és 
szabadságuktól politikai 
okból jogtalanul 
megfosztottak 
kárpótlásáról szóló 1992. 
évi XXXII. törvényben (a 
továbbiakban: T4.) 
foglaltak végrehajtása. 

A T4-ben meghatározott 
jogosulti kör   

Az előirányzat 
folyósítása a 
folyósító szerv által 
benyújtott elszámolás 
alapján, teljesítéshez 
igazodóan, a Kincstár 
rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   
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45 196934   
Az 1947-es párizsi 
békeszerződésből eredő 
kárpótlás 

A Párizsi 
Békeszerződésről szóló 
1947. évi XVIII. törvény 
27. Cikke 2. pontjában 
foglaltak végrehajtásáról 
szóló 1997. évi X. törvény 
(a továbbiakban: T5.) 
végrehajtása. 

A T5-ben meghatározott 
jogosulti kör   

Az előirányzat 
folyósítása a 
folyósító szerv által 
benyújtott elszámolás 
alapján, teljesítéshez 
igazodóan, a Kincstár 
rendelkezése alapján 
történik. 

  Kincstár   

46 209511   Pénzbeli kárpótlás 
folyósítási költségei 

Az előirányzat a pénzbeli 
kárpótlási előirányzatokkal 
összefüggő igazgatási 
feladatok elvégzésével 
kapcsolatos költségek 
fedezetéül szolgál. 

A folyósítást végző szerv 
folyósítási 
költségtérítésben 
részesül. 

  

Az előirányzat 
folyósítását 
a  folyósító szerv 
által benyújtott és a 
nemzetgazdasági 
miniszter által 
jóváhagyott 
finanszírozási terv 
alapján végzi a 
Kincstár. 

  Kincstár   

47  
Garancia és hozzájárulás a 
társadalombiztosítási 
ellátásokhoz 

          

48   Egészségbiztosítási Alap 
támogatása           

49 266101   Járulék címen átadott 
pénzeszköz  

A társadalombiztosítás 
ellátásaira és a 
magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. 
törvényben meghatározott 
személyek után a központi 
költségvetés által fizetendő 
egészségügyi szolgáltatási 
járulék fedezetét biztosítja 
az előirányzat. 

Egészségbiztosítási Alap   

Az átutalást a 
Kincstár 
finanszírozási terv 
alapján végzi az Ávr. 
136. § (2) bekezdése 
szerint. 

  Kincstár   

50 329895   

Rokkantsági, 
rehabilitációs ellátások 
részbeni fedezetére átadott 
pénzeszköz  

Az előirányzat a 
rokkantsági, rehabilitációs 
ellátások részbeni 
fedezetéül szolgál. 

Egészségbiztosítási Alap   

Az átutalást a 
Kincstár 
finanszírozási terv 
alapján végzi az Ávr. 
139. § (1b) 
bekezdése szerint. 

  Kincstár   

51 338439   Kiadások támogatására 
pénzeszköz-átadás  

Az előirányzat az 
Egészségbiztosítási Alap 
bevételeként szolgál. 

Egészségbiztosítási Alap   

Az átutalást a 
Kincstár az Ávr.  
139. § (1a) 
bekezdésben 
meghatározottak 
szerint végzi. 

  Kincstár   
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52  Nemzetközi kiadások 

elszámolásai           

53   Nemzetközi tagdíjak           

54 295991   IBRD alaptőkeemelés  

A Világbankban fennálló 
tulajdoni részarányunk 
szinten tartását szolgáló 
tőkeemelés teljesítése.   

Világbank   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 
utalványa alapján.  

     

55 029241   
IBRD alaptőke 
értékállóságának 
biztosítása 

A Világbank felé 
Magyarország által a 
korábbi években, nemzeti 
valutában vállalt 
kötelezettségek USD 
összegre történő 
átalakítását célzó kiadás 
teljesítése. 

 

Világbank   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 
utalványa alapján. 

     

56 208987   CEB tagdíj  

Magyarországnak az 
Európa Tanács Fejlesztési 
Bankjában lévő tagsága 
fenntartását szolgáló tagdíj 
fizetése. 

Európa Tanács 
Fejlesztési Bankja   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 
utalványa alapján. 

     

57 257978   Bruegel tagdíj  

Magyarországnak a 
brüsszeli Európai 
Nemzetközi Gazdasági 
Kutatóközpontban lévő 
tagsága fenntartását 
szolgáló tagdíj fizetése 

Európai Nemzetközi 
Gazdasági 
Kutatóközpont 

  

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 
utalványa alapján. 

     

58 338440   EIB tőkeemelés  

Magyarországnak az 
Európai Beruházási 
Bankban fennálló 
részesedésének növelését 
szolgáló kifizetés 
teljesítése.   

Európai Beruházási 
Bank   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 
utalványa alapján. 

     

59 346739   IFC tőkeemelés  

A Világbankhoz tartozó 
Nemzetközi Pénzügyi 
Társaságban 
végrehajtandó, a 
Világbankban kialakuló új 
tulajdonosi részarányok 
követését szolgáló 
tőkeemelés teljesítése. 

Nemzetközi Pénzügyi 
Társaság   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 
utalványa alapján. 

     

60 348106   NBB alaptőke 
hozzájárulás  

Magyarországnak a 
moszkvai székhelyű 
Nemzetközi Beruházási 
Bankban fennálló 
részesedésének növelését 
szolgáló kifizetés 
teljesítése. 

Nemzetközi Beruházási 
Bank   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 
utalványa alapján. 
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61   Nemzetközi multilaterális 

segélyezési tevékenység           

62 010795   IDA alaptőke-hozzájárulás  

A Világbankhoz tartozó 
Nemzetközi Fejlesztési 
Társulás alapfeltöltéséhez 
vállalt hozzájárulás 
teljesítése. 

Nemzetközi Fejlesztési 
Társulás   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 
utalványa alapján 

     

63 235534   
IMF HIPC 
segélyprogramban való 
részvétel kamattámogatása  

A világ legkevésbé fejlett, 
súlyosan eladósodott 
(HIPC) országok 
adósságainak rendezésére 
a Nemzetközi Valutaalap 
által kidolgozott 
nemzetközi programhoz 
kapcsolódó 
kamattámogatás teljesítése. 

Nemzetközi Valutaalap   

A kifizetéseket a 
Magyar Nemzeti 
Bank intézkedése 
alapján teljesíti a 
Kincstár. 

     

64 277789   
Hozzájárulás az EBRD 
által kezelt Nyugat-
Balkáni Alaphoz  

Az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank által 
kezelt Nyugat-Balkáni 
Alaphoz való magyar 
hozzájárulás teljesítése. 

Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 
utalványa alapján.  

     

65 282090   EU Szomszédsági 
Beruházási Eszköz  

Az Európai Unió 
Szomszédsági Beruházási 
Eszköz programjához 
történő csatlakozásból 
adódó fizetési 
kötelezettség teljesítése. 

Európai Bizottság   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 
utalványa alapján  

     

66 010849  Egyéb kiadások  

Magyarország nemzetközi 
pénzügyi szervezetekben 
vállalt tagságaihoz 
kapcsolódó járulékos 
jellegű kiadások teljesítése. 

nemzetközi pénzügyi 
szervezetek   

A Kincstár folyósít a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium 
utalványa alapján . 

     

67  Hozzájárulás az EU 
költségvetéséhez           

68 269945  ÁFA alapú hozzájárulás  
Az EU költségvetéséhez 
való áfa-alapú befizetési 
kötelezettség teljesítése. 

Európai Bizottság 

Havonta az 
Európai Bizottság 
fizetési felhívása 
alapján 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlára. 

     

69 269956  GNI alapú hozzájárulás  
Az EU költségvetéséhez 
való GNI-alapú befizetési 
kötelezettség teljesítése. 

Európai Bizottság 

Havonta az 
Európai Bizottság 
fizetési felhívása 
alapján 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlára. 

     

70 269967  Brit korrekció 

Az EU költségvetéséhez 
való, ún. brit korrekciós 
befizetési kötelezettség 
teljesítése. 

Európai Bizottság 

Havonta az 
Európai Bizottság 
fizetési felhívása 
alapján 

 

A Kincstár utal az 
Európai Bizottság 
MNB-nél vezetett 
számlára. 
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71 340573 
A települési önkormányzatok 
adósságkonszolidációjához 
kapcsolódó állami támogatások  

Az adósságkonszolidáció 
időpontjában 
adósságrendezési eljárás 
alatt álló települési 
önkormányzatok eljárás 
lezárását követő 60 napon 
belüli konszolidációja. 

Települési 
önkormányzatok 

A Magyarország 
2014. évi központi 
költségvetéséről 
szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény 
(a továbbiakban: 
2014. évi Kttv.) 
67-68. §-a szerint. 

van rá 
lehetőség 

Vissza nem térítendő 
támogatás melyet 
a   2014. évi Kttv. 
67- 68. §-a alapján a 
Kincstár utal át. 

   Kincstár  

72 209533 Követeléskezelés költségei  

Az állam külföldi és 
belföldi követeléseinek 
rendezése során felmerülő 
járulékos jellegű kiadások 
teljesítése. 

A fizetési kötelezettség 
kedvezményezettje   Részletekben 

történik.      

73  Alapok támogatása           

74   Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
támogatása           

75 335006   Költségvetési támogatás 
Elkülönített állami 
pénzalap részére központi 
támogatás biztosítása. 

Nemzeti Foglalkoztatási 
Alap   

Az Ávr.133. § (4) 
bekezdése szerint, 
előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   

76 335017   
Munkahelyvédelmi 
akciótervvel összefüggő 
hozzájárulás NFA-nak  

Elkülönített állami 
pénzalap részére központi 
támogatás biztosítása. 

Nemzeti Foglalkoztatási 
Alap   

Az Ávr. 133. § (4) 
bekezdése szerint, 
előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   

77 263478  Bethlen Gábor Alap 
támogatása  

Elkülönített állami 
pénzalap részére központi 
támogatás biztosítása. 

Bethlen Gábor Alap   

Az Ávr. 133. § (4) 
bekezdése  
szerint, előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   

78 226165  Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alap támogatása 

Elkülönített állami 
pénzalap részére központi 
támogatás biztosítása. 

Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap   

Az Ávr. 133. § (4) 
bekezdése szerint, 
előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   

79 251001  
Wesselényi Miklós Ár- és 
Belvízvédelmi Kártalanítási 
Alap támogatása 

Elkülönített állami 
pénzalap részére központi 
támogatás biztosítása. 

Wesselényi Miklós Ár- 
és Belvízvédelmi 
Kártalanítási Alap 

  

Az Ávr. 133. § (4) 
bekezdése szerint, 
előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   

80 349139  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Alap támogatása  

Elkülönített állami 
pénzalap részére központi 
támogatás biztosítása. 

Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs 
Alap 

  

Az Ávr. 133. § (4) 
bekezdése szerint, 
előirányzat-
felhasználási terv 
alapján. 

  Kincstár   
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2015. évi XV. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról*

1. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
(Költségvetési szerv alapítására jogosult)
„c) nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén a  nemzetiségi önkormányzat vagy a  nemzetiségi 
önkormányzatok társulása,
d) köztestületi költségvetési szerv esetén a köztestület”

2. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt 
nem éri el,
a) az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy
b) az  irányító szerv döntése alapján az  irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más 
költségvetési szerv
látja el. E  rendelkezést nem kell alkalmazni – kormányrendeletben meghatározott eltéréssel – az  irányító szervre, 
az  önkormányzati hivatalra, az  országos nemzetiségi önkormányzat hivatalára, a  nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szervre, az  alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott 
költségvetési szervre és az  olyan költségvetési szervre, amely törvény, kormányrendelet alapján vagy az  állam 
nemzetközi kötelezettségére tekintettel gazdasági szervezettel rendelkezik.”

3. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
a) 8. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „a)–e)” szövegrész helyébe az „a)–d)” szöveg,
b) 8. § (2) bekezdésében a „b)–d)” szövegrész helyébe a „b) és c)” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés e) pontja.

5. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Jakab István s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2015. évi XVI. törvény
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról**

1. §  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:
„(1a) Az az üzlet, amely kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos helyen és időben folytat, a kiskereskedelmi 
szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazása során 
kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősül.
(1b) Az az üzemanyagtöltő állomás területén működő üzlet, amely nem értékesít üzemanyagot, a kiskereskedelmi 
szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazása során 
kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősül.”

  * A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.
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2. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Jakab István s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2015. évi XVII. törvény
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben  
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról*

1. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 101.  § (1)  bekezdés i)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Vasárnapra rendes munkaidő)
„i) a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) hatálya alá tartozó, kereskedelmi 
tevékenységet, a  kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási 
tevékenységet folytató munkáltatónál”
(foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.)

2. §  Az Mt. 140. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„140. § (1) Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár,
a) ha a  munkavállaló a  rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag a  101.  § (1)  bekezdés d), e) vagy 
i) pontjában meghatározottak szerint osztható be, továbbá
b) a rendkívüli munkaidőre
ba) a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontjában meghatározott munkavállalónak,
bb) ha a munkavállaló számára a 101. § (1) bekezdése alapján rendes munkaidő nem osztható be.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően további ötven százalék vasárnapi pótlék jár annak a munkavállalónak, 
akit, vagy akinek a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény 
(a továbbiakban: Kszvmtv.) 4. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti vasárnapon, – a Kszvmtv. 5–6. §-a szerinti üzletek 
kivételével – a Kszvmtv. hatálya alá tartozó
a) kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletben, vagy
b) a Kertv. 6. § (1a)–(1b) bekezdése szerinti üzletben
a munkáltató rendes munkaidőben történő munkavégzésre oszt be, vagy rendkívüli munkavégzést rendel el.
(3) A  (2)  bekezdés szerint jár a  vasárnapi pótlék, ha a  munkavállaló a  (2)  bekezdés szerinti üzletben a  Kszvmtv. 
4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti napon vasárnap végez munkát.
(4) A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék illeti meg.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti bérpótlék jár a  húsvét- vagy a  pünkösdvasárnap, vagy a  vasárnapra eső munkaszüneti 
napon történő munkavégzés esetén.”

3. §  Hatályát veszti az Mt. 101. § (1) bekezdés j) pontja.

4. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Jakab István s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 82/2015. (III. 31.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 
51. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 2007–2013 közötti programozási időszak operatív programjainak 2015. évi eredményes zárásával összefüggő 
feladatok végrehajtásában részt vevő olyan költségvetési szerv, amely
a) központi koordinatív, irányító hatósági, vagy közreműködő szervezeti feladatokat lát el,
b) az a) pont szerinti szervek irányítása vagy felügyelete alatt áll, és projekt-végrehajtási feladatokat lát el,
c) európai uniós költségvetési tagállami kapcsolatokkal összefüggő államháztartási vonatkozású feladatokat lát el,
d) ellenőrző hatósági, igazoló hatósági feladatokat lát el, vagy
e) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű uniós támogatásból finanszírozott környezetvédelmi projektet 
valósít meg,
az egységes rovatrend K1103. Céljuttatás, projektprémium rovata elsősorban európai uniós forrásból fedezett 
költségvetési kiadási előirányzata terhére az (1) bekezdésben meghatározott mértéknél nagyobb kötelezettséget is 
vállalhat.”

2. §  Az Ávr. 75. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha valamely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerezhető 
be, a (2) bekezdés h) pontja alapján csak a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyek 
meglétéről kell nyilatkozni, a  további hatósági engedélyek meglétét a  támogató a  támogatott tevékenység 
megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi.”

3. §  Az Ávr. 87. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„87. § (1) A költségvetési támogatás a beszámoló vagy a részbeszámoló elfogadását megelőzően is – a költségvetési 
támogatás céljához, a  támogatott tevékenység megvalósítási időszakának hosszához, a  kedvezményezett saját 
forrásának mértékéhez igazodó módon – folyósítható (a továbbiakban: támogatási előleg).
(2) A támogatási előleg nyújtásának a lehetőségét és a támogatási előleg összegét a pályázati kiírás vagy a támogatási 
szerződés határozza meg.
(3) A 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti költségterv szerint részletekben kell folyósítani azt a támogatási előleget, 
amely az ötmillió forintot meghaladja. E rendelkezést nem kell alkalmazni
a) az olyan költségvetési támogatásokra, amelyek esetén a támogatott tevékenység időtartama a hatvan napot nem 
haladja meg,
b) a kincstári körbe tartozó kedvezményezettek részére nyújtott költségvetési támogatásokra, valamint a Kincstárnál 
vezetett fizetési számlára folyósított költségvetési támogatásokra,
c) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési támogatásokra.
(4) A támogatási előleget vagy annak első részletét a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül kell 
folyósítani.”

4. §  Az Ávr. a következő 183. §-sal egészül ki:
„183.  § Az  államháztartás központi alrendszerében a  2015. január és február hónapokról készített időközi 
költségvetési jelentést a  Kincstár abban az  esetben is elfogadja, ha ahhoz az  5.  mellékletében foglalt táblázat  
E:21 mezőjétől eltérően az adatszolgáltató főkönyvi kivonatot nem mellékelt.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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2015. évi XXXI. törvény
a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről*

1. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

1. §  A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) a következő 159/A. §-sal egészül ki:
„159/A. § (1) Az ötvenmillió forintot meghaladó értékre elkövetett, az ötvenmillió forintot meghaladó kárt okozó, vagy 
az ötvenmillió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó bűncselekmény – ideértve azt is, ha a bűnhalmazatban 
lévő bűncselekmények vonatkozásában az érték, a kár és a vagyoni hátrány együttes összege a bűnhalmazat egészét 
tekintve az ötvenmillió forintot meghaladja – miatt indult büntetőeljárásban e törvénynek a zár alá vételre vonatkozó 
rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha megalapozottan feltehető, hogy a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény XXXVI. Fejezetében 
(a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XVIII. Fejezetében) meghatározott vagyon elleni bűncselekményt, 
vagy a csődbűncselekményt, illetve a tartozás fedezetének elvonását
a) pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, vagy
b) befektetési szolgáltatási, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatási, árutőzsdei 
szolgáltatási, befektetési alapkezelési, kockázati tőkealap-kezelési, tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy 
központi szerződő fél, vagy
c) biztosítási, viszontbiztosítási vagy független biztosításközvetítési, vagy
d) önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, magán-nyugdíjpénztári vagy foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási
tevékenységet végző szervezet ezen tevékenységi körében követték el, a bíróság az ügyész indítványa alapján, a Be. 
159. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában is elrendelheti az a)–d) pontok szerinti tevékenységet 
végző szervezet teljes vagyonának, vagyona meghatározott részének vagy egyes vagyontárgyainak zár alá vételét.
(3) Bármely szervezet vagyonának zár alá vételét el lehet rendelni, amelyet a  bűncselekmény elkövetéséhez 
felhasználtak, vagy amely javára a bűncselekmény elkövetése előny szerzését eredményezte.
(4) A (2)–(3) bekezdés szerinti szervezet kapcsolt vállalkozása vagyonának zár alá vételét is el lehet rendelni.
(5) A  bíróság az  ügyész indítványa alapján, a  Be. 159.  § (2)  bekezdésében meghatározott feltételek hiányában is 
elrendelheti a (2)–(3) bekezdésben meghatározott szervezetben befolyásoló részesedéssel vagy ellenőrző befolyással 
rendelkező személy, a  szervezet vezető tisztségviselője, képviseletre feljogosított tagja, képviseletre feljogosított 
alkalmazottja, a  szervezet nevében eljáró személy, illetve a  szervezet tisztségviselője, cégvezetője, valamint 
felügyelőbizottságának tagja, illetve ezek megbízottja, továbbá a  könyvvizsgálója teljes vagyonának, vagyona 
meghatározott részének vagy egyes vagyontárgyainak zár alá vételét. A zár alá vétel elrendelésének nem akadálya, ha 
a felsoroltaknak a (2)–(3) bekezdésben meghatározott szervezettel való kapcsolata a bűncselekmény elkövetésének 
megkezdését követően megszűnt.
(6) A bíróság az ügyész indítványa alapján, a Be. 159. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában is zár 
alá vételét rendelheti el annak a  dolognak, vagyoni értékű jognak, követelésnek, illetve szerződés alapján kezelt 
pénzeszköznek, amelyet a  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott szervezet, vagy az  (5)  bekezdésben meghatározott 
személy valószínűsíthetően a büntetőeljárás, vagy a büntetőeljárás megindításának alapjául szolgáló hatósági eljárás 
megindulását követően,
a) feltűnő értékaránytalansággal,
b) ingyenesen, vagy
c) hozzátartozó javára
ruházott át, úgyszintén arra a dologra, vagyoni értékű jogra, követelésre, illetve szerződés alapján kezelt pénzeszközre, 
amely ezek helyébe lépett.
(7) A (2)–(6) bekezdés alkalmazásában
a) befolyásoló részesedés alatt a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben 
meghatározott fogalmat kell érteni,
b) ellenőrző befolyás alatt a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.  törvényben 
meghatározott fogalmat kell érteni,

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 31-i ülésnapján fogadta el.
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c) nem minősül szervezetnek a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény 
szerinti hitelintézet és a  hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozása, amennyiben a  pénzintézet tulajdoni 
aránya a szoros kapcsolatban álló vállalkozásban eléri az 50%-ot,
d) előnyön bármely dolgot, vagyoni értékű jogot, követelést, kedvezményt – függetlenül attól, hogy a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény szerint nyilvántartásba vették-e – is érteni kell, úgyszintén azt is, ha a (2)–(5) bekezdésben 
meghatározottak valamely jogszabályból vagy szerződésből eredő kötelezettség vagy az  ésszerű gazdálkodás 
szabályai szerint szükséges ráfordítás alól mentesülnek,
e) kapcsolt vállalkozás alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott fogalmat kell érteni.
(8) Zár alá vétel rendelhető el azon vagyonelemre, amelyet a (2)–(6) bekezdés alapján zár alá vehető vagyon terhére 
a büntetőeljárás vagy a büntetőeljárást megalapozó hatósági eljárás megindulását megelőző egy évben szereztek 
vagy amely e vagyonelem helyébe lépett.
(9) A zár alá vétellel összefüggésben a kényszerintézkedés alkalmazásával érintett szervezetek képviseletére a  jogi 
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 9. §-ának rendelkezései 
megfelelően irányadók.”

2. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

2. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 202. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Ha a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) szerint a büntetőügyben eljáró bíróság, 
ügyész, nyomozó hatóság a  terhelt egész vagyonának vagy egyes vagyontárgyainak a  zár alá vételét rendelte el 
(a továbbiakban: bűnügyi zárlat), ennek elvégzése a végrehajtó hatáskörébe tartozik.”

 (2) A Vht. a következő 202/A. §-sal egészül ki:
„202/A. § (1) Ha a bűnügyi zárlatot a Be. 159/A. §-a alapján rendelték el, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 
CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdés a), c), f ), h), i), k), l), m) és n) pontja szerinti törvényekben meghatározott felszámolói 
feladatokat ellátó szervezetet, egyéb vállalkozások esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX.  törvény 66.  § (2)  bekezdése szerinti állami felszámoló szervezetet a  zár alá vételt elrendelő határozatban 
zárgondnokként ki kell jelölni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti zárgondnok a  bűnügyi zárlat foganatosítása során a  külön kormányrendeletben 
meghatározottak szerint köteles a vagyon megőrzéséről a rendes gazdálkodás szabályai szerint gondoskodni.
(3) A bűnügyi zárlat elrendelésétől a bűnügyi zárlattal érintett jogi személyek tulajdonosai és vezető tisztségviselői 
nem hozhatnak a bűnügyi zárlat foganatosításával és céljával ellentétes döntéseket.”

 (3) A Vht. a következő 306/F. §-sal egészül ki.
„306/F.  § E  törvénynek a  brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről 
szóló 2015. évi XXXI. törvénnyel megállapított 202/A. §-ában foglaltakat az ötvenmillió forintot meghaladó értékre 
elkövetett, az ötvenmillió forintot meghaladó kárt okozó, vagy az ötvenmillió forintot meghaladó vagyoni hátrányt 
okozó bűncselekmény – ideértve azt is, ha a  bűnhalmazatban lévő bűncselekmények vonatkozásában az  érték, 
a kár és a vagyoni hátrány együttes összege a bűnhalmazat egészét tekintve az ötvenmillió forintot meghaladja – 
miatt indult, a törvény hatályba lépésekor folyamatban lévő büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel alapján indult 
végrehajtási ügyekben is alkalmazni kell. Ezekben az ügyekben a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló 
vagyon biztonságba helyezéséről szóló 2015. évi XXXI. törvény hatályba lépésétől számított 8 napon belül a zár alá 
vételt elrendelő bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság köteles a 202/A. § (1) bekezdése szerinti zárgondnokot 
kijelölni és a kijelölésről a zárgondnokot, valamint a bűnügyi zárlat alá vont személyt vagy szervezetet értesíteni.”

 (4) A Vht. 307. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„d) a 202/A. § szerint kirendelt zárgondnok vagyonmegőrzési feladatait és eljárása szabályait.”

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

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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A nemzetgazdasági miniszter 13/2015. (IV. 13.) NGM rendelete
az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének 
módosításáról szóló 53/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról

Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről 
szóló 2014. évi LXXVII. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói kölcsönszerződés futamidejének módosításáról 
szóló 53/2014. (XII. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A pénzügyi intézmény a fogyasztói kölcsönszerződés futamidejét – az (1) bekezdéstől eltérően – a forintosítási 
törvény 18. § (4) bekezdésében meghatározott szabály alkalmazásával a rögzített árfolyam alkalmazási időszakának 
kezdő időpontjától számított hatvanadik hónap végén vagy – ha az korábbi időpontra esik – az eredeti futamidő 
lejáratakor, az akkor fennálló tartozás figyelembevételével is meghatározhatja.”

2. §  Az NGM rendelet
a) 1.  §-ában az  „azon fogyasztói kölcsönszerződésekre terjednek ki, amely kölcsönek” szövegrész helyébe 

az „azokra a  pénzügyi intézmény és a  fogyasztó között létrejött hitel- és kölcsönszerződésekre, pénzügyi 
lízingszerződésekre (a továbbiakban együtt: fogyasztói kölcsönszerződés) terjednek ki, amelyek” szöveg,

b) 2.  § 4.  pontjában az  „a  pénzügyi intézménnyel kötött fogyasztói kölcsönszerződése vagy pénzügyi 
lízingszerződése” szövegrész helyébe az „a fogyasztói kölcsönszerződése” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében a „BUBOR-ral” szövegrész helyébe a „BUBOR-ral és kamatfelárral” szöveg,
d) 3. § (3) bekezdésében az „az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (1) és az (1a) bekezdésben” szöveg
lép.

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

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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HIRDETMÉNYEK

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá sukat a 
következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy faxon:

Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny Szerkesztősége

1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 795-0295.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.

Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet 
szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat) érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék, 
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelőlevél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi a valós 
helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendeléseket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett kéziratol-
dalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvénytelenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést követően kiszámláz.

(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített irat

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. bejelentése:

5666371–5666400

sorszámú nyugtatömb használata 2015. március 26-tól 
érvénytelen.

HELYESBÍTÉS

A Nemzetgazdasági Közlöny 3. számában megjelent, Nagy 
Zoltán (1174 Budapest, Csillagmotor köz 7/5.) őstermelő 
hirdetményében az eltulajdonított számlatömbnek az utolsó 
felhasznált számlának a száma hibásan került a szerkesz-
tőség számára megküldésre. A számla száma helyesen: VL1SA 
1509858.
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A Kormány 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelete
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás 
engedélyezésének feltételeiről

A Kormány a  kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014.  évi CII.  törvény 8.  §-ában és 
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nyitva tartási tilalom alóli mentesülés engedélyezésével kapcsolatos eljárás

1. § (1) A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: 
Kszvmtv.) által meghatározottaktól eltérően, a  mentességi feltételeknek való megfelelés esetében az  e  rendelet 
által meghatározott mentesülési engedélyezési eljárásnak megfelelő nyitva tartást az üzlet helye szerinti település, 
Budapesten a  kerületi önkormányzat jegyzője, a  Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 
tekintetében a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője (a továbbiakban együtt: jegyző) engedélyezi.

 (2) Az engedély iránti kérelmet a tevékenység végzésének megkezdése előtt 5 nappal kell a jegyzőhöz benyújtani.
 (3) A  kérelemnek tartalmaznia kell az  üzlet nevét, címét, cégjegyzékszámát (egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási 

számát) és a mentességi feltételeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozatot.
 (4) A jegyző a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül jelzi a (7) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság hiányát, ha 

a nyitva tartáshoz szükséges mentességi feltételek nem állnak fenn a kérelem vonatkozásában. Ha a jegyző 5 napon 
belül nem jelzi a jogosultság hiányát, akkor a tevékenység megkezdhető vagy folytatható.

 (5) A  kérelmező kereskedő köteles – a  módosulásra okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 8 napon belül  – 
bejelenteni a jegyzőnek, ha a kérelem alapjául szolgáló körülmények megváltoztak. Ha a kérelmező kereskedő már 
nem felel meg a mentességi feltételeknek, e módosulás bejelentését követően a tevékenység nem folytatható.

 (6) A kérelmező kereskedő köteles a kérelmet évente ismételten benyújtani.
 (7) A tevékenység

a) megszüntetésének a kérelmező kereskedő általi bejelentéséig,
b) a  kereskedő – a  mentességi feltételek alapján megállapítható – kivételes nyitva tartási időben való nyitva 

tartásra való jogosultsága hiányának jegyző általi jogerős megállapításáig, vagy
c) a megkezdésére vagy a folytatására jogosultság (4) bekezdés szerinti kezdetétől számított egy év elteltéig
folytatható.

 (8) A  jegyző a  kérelem vagy a  bejelentés részére való kézbesítésétől számított 15 napon belül hivatalból tájékoztatja 
a fogyasztóvédelmi hatóságot a kérelem benyújtásáról, a tevékenység folytatásáról és arról, ha a tevékenység már 
nem folytatható.

 (9) A  fogyasztóvédelmi hatóság az  általa a  Kszvmtv. alapján alkalmazott ellenőrzési intézkedések okáról, típusáról és 
az ellenőrzést elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjáról hivatalból tájékoztatja a jegyzőt a tájékoztatásra 
okot adó körülmény bekövetkezésének napjától számított 15 napon belül.

2. A nyitva tartási tilalom alóli mentesülésre vonatkozó kérelmek és engedélyek nyilvántartásának 
rendje

2. § (1) A jegyző a kérelmező kereskedők kérelmeinek, bejelentéseinek, és az azokban foglalt adatoknak a felkutathatósága, 
valamint azokról a nyilvánosság tájékoztatása, továbbá a kereskedők feletti ellenőrzés segítése céljából nyilvántartást 
vezet az 1. § szerinti tevékenységek folytatásáról.

 (2) A jegyző a kérelmező kereskedő (3) bekezdésben foglalt adatait bejegyzi a nyitva tartási tilalom alóli mentesülésre 
vonatkozó kérelmek és engedélyek nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás).

 (3) A nyilvántartás tartalmazza:
a) a kérelmező kereskedő

aa) nevét, cégnevét,
ab) cégjegyzékszámát, ennek hiányában regisztrációs számát,

b) a kérelem, bejelentés benyújtásának napját,
c) a kérelemmel, bejelentéssel érintett üzlet címét,
d) az üzlet nyitva tartására vonatkozó jogalapot,
e) ha a tevékenység már nem folytatható, ennek okát, beálltának napját,
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f ) az alkalmazott ellenőrzési intézkedés okát, típusát és az ellenőrzést elrendelő határozat jogerőre emelkedésének 
napját.

 (4) A  (3)  bekezdésben foglalt adatok – a  (3)  bekezdés f )  pontjában foglalt adatok kivételével – nyilvánosak, a  jegyző 
a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

 (5) A nyilvántartás a (3) bekezdés b)–f ) pontjában foglalt adatokat közhitelesen tanúsítja, azok tekintetében közhiteles 
hatósági nyilvántartásnak minősül.

3. § (1) A  kérelmező kereskedő köteles – a  módosulásra okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 8 napon belül  – 
bejelenteni a jegyzőnek a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását.

 (2) A jegyző az adatváltozást bejegyzi a nyilvántartásba.

4. §  A jegyző a törlésre okot adó körülmény bekövetkezésének évét követő második év végén törli a kérelmező kereskedő 
adatait a nyilvántartásból, ha
a) a tevékenység már nem folytatható, vagy
b) a kérelmező kereskedő tevékenységével felhagyott, illetve az üzlet megszűnt.

5. §  A  jegyző a  nyilvántartásba bejegyzett adatokat a  kérelmező kereskedő adatainak a  nyilvántartásból való törlését 
követően négy évig tárolja, azt követően megsemmisíti azokat.

3. Záró rendelkezések

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

7. §  Ez a  rendelet akkor alkalmazható, ha a Kormány – a Kszvmtv. 8. §-ában kapott felhatalmazás alapján – az üzletek 
Kszvmtv. 3. §-ától eltérő nyitva tartására vonatkozó mentességi feltételeket határoz meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 79/2015. (III. 31.) Korm. rendelete
a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) 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 lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő 
12–15. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„12. bővítés: az OTÉK fogalom-meghatározásának keretein belül − ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó 
tetőtér-beépítést is − a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett 
építési tevékenység, a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével;
13. lakás: az  OTÉK rendelkezéseinek megfelelő, az  ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel 
nyilvántartott vagy – új lakás építése esetén − ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel;
14. komfortos lakás: a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 3. pontjában foglaltaknak megfelelő lakás;
15. összkomfortos lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 2. pontjában foglaltaknak megfelelő lakás.”
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2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatás 
(a továbbiakban: családok otthonteremtési kedvezménye) vehető igénybe Magyarország területén,
a) 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott
aa) építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez, vagy
ab) − a kérelem benyújtásának időpontjában − használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét 
igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, új lakás vásárlásához,
amennyiben építés esetén az  általános forgalmi adó nélkül, a  lakóépület nettó alapterületére számított, egy 
négyzetméterre jutó bekerülési költség vagy vásárlás esetén az általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott, 
a  lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a  300  000 Ft-ot, 
alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 000 Ft-ot,
b) legfeljebb 350 000 Ft/m2 – a lakás nettó alapterülete alapján számított − vételárú, legalább komfortos, használt 
lakás vásárlásához vagy
c) meglévő, használt lakás kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítéséhez, ha
ca) a bővíteni kívánt lakás legalább komfortos vagy a bővítéssel egyidejűleg komfortossá válik, és
cb) a  bővíteni kívánt lakás a  kérelem benyújtásának időpontjában az  igénylő és mindazon személyek lakóhelye, 
hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel az  igénylő a  családok otthonteremtési 
kedvezményére jogosult.”

 (2) Az R. 2. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az 1. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontja szerinti gyermek után igényelt családok otthonteremtési kedvezménye 
esetén a kedvezmény igénybevételére irányuló szerződés tartalmazza a támogatott személy
a) hozzájárulását ahhoz, hogy az 1. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontja szerinti gyermek születését a lakásgazdálkodásért 
és lakáspolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) − a  családtámogatási adatbázist magában foglaló 
egységes szociális nyilvántartásban már rendelkezésre álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve 
– megállapítsa,
b) nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy
ba) amennyiben a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási ellátást, akkor a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát,
bb) a gyermek halva születése esetén annak tényét igazoló dokumentumot
a gyermek születését követő legfeljebb 60 napon belül a hitelintézet részére bemutatja.
(3b) Amennyiben a  támogatott személy a  (3a)  bekezdés b)  pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, 
az 1. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontja szerinti gyermek után igénybe vett családok otthonteremtési kedvezménye 
összegét a határidő lejártát követő 60 napon belül a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére visszafizeti.”

3. §  Az R. 3. § (1) bekezdés c) pontja a következő cg) ponttal egészül ki:
(A családok otthonteremtési kedvezménye akkor igényelhető, ha
az igénylő és az együtt költöző a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére használja fel a családok otthonteremtési 
kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni 
hányadnak az eladási árát is, amely csökkenthető)
„cg) az e bekezdés szerint értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árából öt éven belül vásárolt és 
bővíteni kívánt lakás vételárával;”

4. § (1) Az R. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Bővítés esetén
a) a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakás hasznos alapterülete alatt a lakás bővítési munkálatok 
megvalósításával elért hasznos alapterületét kell érteni,
b) a családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelem benyújtásakor igazolt energetikai minősítési osztályt kell 
a családok otthonteremtési kedvezménye összegének számításánál figyelembe venni.”

 (2) Az R. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Lakás építése esetén, ha a  felépült lakás energetikai minősítési osztálya nem éri el a  3.  § (1)  bekezdés 
f )  pont fa)  alpontja szerinti nyilatkozatban vállalt energetikai minősítési osztályt, akkor a  támogatott személy 
az energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési osztály szerinti családok otthonteremtési kedvezményére 
jogosult. Amennyiben a  felépült lakás energiatanúsítványában szereplő energetikai minősítési osztály nem éri 
el a „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályt, akkor a  támogatott személy 
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a már folyósított családok otthonteremtési kedvezményét az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. szerint számított 
kamatokkal együtt – a használatbavételi engedély kiadásától vagy a használatbavétel tudomásulvételétől számított 
30 napon belül – köteles a  hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a  támogatott személy visszafizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt és megküldi az ügy iratait.
(6) Új lakás építése esetén, ha a  felépült lakás energetikai minősítési osztálya kedvezőbb a  3.  § (1)  bekezdés 
f )  pont fa)  alpontja szerinti nyilatkozatban vállalt energetikai minősítési osztálynál, a  támogatott személy 
az energiatanúsítványban szereplő energetikai minősítési osztály szerinti családok otthonteremtési kedvezményére 
jogosult.”

 (3) Az R. 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az  (5) és a  (6)  bekezdésben meghatározott esetben a  hitelintézet a  családok otthonteremtési kedvezménye 
igénybevételéről szóló szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, írásban módosítja, melyről a támogatott személyt és 
a kormányhivatalt írásban értesíti. A kormányhivatal határozatban intézkedik a 3. § (1) bekezdés f ) pont fa) alpontja 
meghatározott energetikai számítás szerinti, tervezett energetikai minősítési osztálynak megfelelő családok 
otthonteremtési kedvezménye összege visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési 
tilalomnak a  töröltetése iránt, továbbá az  (5) vagy a  (6)  bekezdés szerinti családok otthonteremtési kedvezménye 
összegének megfelelő, államot megillető jelzálogjog, valamint az  azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom 
támogatott lakásra a törölt jelzálogjog ranghelyén történő bejegyeztetése iránt.”

5. §  Az R. 5. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § (1) Amennyiben a  fiatal házaspár a  2.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerinti gyermekvállalását nem teljesíti, de 
az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal 
való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 
(a továbbiakban: NM rendelet) szerinti egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár
a) a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) 
NM rendelet szerinti maximális alkalommal emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: 
reprodukciós eljárás) részt vett, vagy
b) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy 
a reprodukciós eljárás közben az NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel,
− ha a  (4)  bekezdésben foglaltak is megvalósultak − kizárólag a  megelőlegezett családok otthonteremtési 
kedvezménye összegét kell a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet − az ügy iratainak megküldésével egyidejűleg − tájékoztatja 
erről a kormányhivatalt.
(2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti igazolás kiállítása során az  egészségügyi szolgáltató az  igazoláson feltünteti 
a  kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az  igazoláson a  kizáró ok tényén és időpontján kívül 
egészségügyi adat nem tüntethető fel.
(3) Az igazolást a reprodukciós eljárást végző intézmény által kiállított igazolás keltétől számított 60 napon belül, de 
legfeljebb a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani. Ha a fiatal házaspár az igazolást annak 
keltétől számított 60 napon túl nyújtja be, úgy a bejelentéstől számított 60 napon belül a hitelintézeten keresztül 
köteles visszafizetni az igazolás kiállítása és a bejelentés időpontja közötti időszakra számított Ptk. szerinti kamatot.
(4) A hitelintézet csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett családok 
otthonteremtési kedvezménye igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a  kizáró ok 
megállapításának első időpontját.”

6. §  Az R. 13. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a családok otthonteremtési kedvezményén 
és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét az új lakás építésére vagy a bővítésre már felhasználta.
(4) A hitelintézet új lakás építése vagy bővítés esetén a családok otthonteremtési kedvezménye készültségi fokkal 
arányos folyósítását megelőzően a készültségi fok feltételeinek teljesítését a helyszínen, valamint a 3. § (1) bekezdés 
h) pont ha) alpontja szerinti számlabemutatással ellenőrzi.
(5) Ha
a) a  családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételének alapját képező építési vagy bővítési munkák 
a szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb öt éven belül vagy az ezt indokolt esetben − amennyiben 
építési engedélyhez kötött munkálatok esetén az  építtető támogatott személy az  építésügyi hatósági engedély 
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hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja − legfeljebb egy évvel meghosszabbított határidőig nem 
készülnek el,
b) az építtető támogatott személy az építési vagy bővítési szándékától eláll, vagy
c) a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele előtt, vagy építési engedélyhez 
nem kötött bővítés esetén a  munkálatok befejezése előtt a  szerződés teljesítése más, az  építtető támogatott 
személynek felróható okból hiúsul meg,
a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés alapján a  kedvezményt a  folyósító 
hitelintézet visszavonja, és az igénybevevő a már folyósított kedvezményt az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. 
szerint számított kamatokkal együtt köteles a  hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a  támogatott 
személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a kormányhivatalt és 
megküldi az ügy iratait.”

7. §  Az R. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  (4)  bekezdés esetében a  kormányhivatal határozatban intézkedik az  igénybe vett családok otthonteremtési 
kedvezménye összege visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak 
a  töröltetése iránt, továbbá a  visszafizetési kötelezettség alá nem eső családok otthonteremtési kedvezménye 
összegének megfelelő, az  államot megillető jelzálogjog, illetve az  azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom 
a családok otthonteremtési kedvezményével érintett lakásra történő bejegyeztetése iránt.”

8. §  Az R.
a) 2. § (3) bekezdés a) pontjában az „a felépített vagy megvásárolt új lakásba” szövegrész helyébe az „a felépített, 

bővített vagy megvásárolt lakásba” szöveg,
b) 4. § (3) és (4) bekezdésében az „épített vagy vásárolt” szövegrész helyébe az „épített, vásárolt vagy bővített” 

szöveg,
c) 6. § (2) bekezdésében az „új lakás építésénél” szövegrész helyébe az „új lakás építésénél, vagy bővítésnél”, az „új 

lakás vásárlása” szövegrész helyébe a „lakás vásárlása” szöveg,
d) 8. § (4) bekezdésében a „vagy építés” szövegrész helyébe az „építés vagy bővítés” szöveg,
e) 9. § (3) bekezdésében az „a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” 

szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az R. 3. § (1) bekezdés i) pont ie) alpontja.

10. §  Nem lép hatályba a  családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az  egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése, 18. § (1) és (3) bekezdése, 20. § (2) bekezdése, 
23. §-a, 27. § (2) bekezdése, 28. § (3) bekezdése, valamint 32. § (2) bekezdés k) pontja.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. június 30-án lép hatályba.
 (2) Az 1–9. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A nemzetgazdasági miniszter 9/2015. (III. 31.) NGM rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter 
hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 2. alcím, valamint a  2.  melléklet tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés a)  pont 
ad) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (8) bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  foglakoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 20.  § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím, valamint a 3–5. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont 
ds) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dg)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 7. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dh)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 8. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dk)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 10. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dp)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 11. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím, valamint a  6.  melléklet tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont 
di) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 13. alcím, valamint a 7. melléklet tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 
IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés b), c), e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
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a 16. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dc)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 17. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 18. alcím, valamint a  8.  melléklet tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont 
dd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 19. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 20. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 21. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a), c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 22. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 23. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 24. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont de)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 25. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 26. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont de)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 27. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés d)  pont dj)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva − a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben −,
a 28. alcím tekintetében a  műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a  Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11.  § a), c) és 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 29. alcím tekintetében a  műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a  Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11.  § a), c) és 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 30. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § 
(2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 1., 2. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere 
véleményének kikérésével −,
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a 31. alcím tekintetében a  műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a  Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11.  § a), c) és 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 32. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. és 3. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 33. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (8) bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 34. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 35. alcím, valamint a 9. és 10. melléklet tekintetében az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CLVI. törvény 462. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 36. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. és 4. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 37. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 39/A.  § 
(13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 38. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § 
(2)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 1., 2. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere 
véleményének kikérésével −,
a 39. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 40. alcím tekintetében a  műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a  Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 41. alcím tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2003.  évi XCII.  törvény 175.  § (32)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
az 59. § a) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
az 59. § b)–d) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

1. §  A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet (a továbbiakban: 6/1987. EüM rendelet) 3. §-ában a „fővárosi 
és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve felügyelősége” szövegrész helyébe 
a „fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság” szöveg lép.

2. §  A 6/1987. EüM rendelet melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosítása

3. §  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM 
rendelet (a továbbiakban: 5/1993. MüM rendelet)
a) 7.  § (1)  bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási 

szerve munkavédelmi felügyelősége (a  továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség)” szövegrész helyébe 
a  „munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: 
munkavédelmi hatóság)” szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóság” szöveg,
c) 9.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „munkavédelmi felügyelőségnek, illetve a  Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatal (a  továbbiakban: MBFH) munkabaleset helyszíne szerint illetékes területi szervének” szövegrész 
helyébe a „munkavédelmi hatóságnak, illetve bányafelügyeletnek” szöveg,

d) 9. § (1) bekezdés c) pontjában a „munkavédelmi felügyelőségnek, illetve az MBFH munkáltató székhelye szerint 
illetékes területi szervének” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóságnak, illetve bányafelügyeletnek” 
szöveg,

e) 9. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „munkavédelmi felügyelőséghez” szövegrész helyébe a „munkavédelmi 
hatósághoz” szöveg

lép.

4. §  Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet módosítása

5. §  A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja 

(a  továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész helyébe az  „Az állami foglalkoztatási szervként eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,

b) 1.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 3.  § (2)  bekezdésében a  „munkaügyi központ” szövegrész helyébe 
a „kormányhivatal” szöveg,

c) 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának” szövegrész 
helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg

lép.

4. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996.(VII.16.) MüM rendelet módosítása

6. § (1) A  foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a  Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 
kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet (a továbbiakban: 6/1996. MüM rendelet) 
4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kormányhivatal a 3. § szerinti képzést szervező intézménnyel – amennyiben van olyan személy, aki a képző 
intézmény által nyújtott képzésben részt fog venni, és ehhez a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatalától mint állami foglalkoztatási szervtől (a  továbbiakban: járási hivatal) támogatásban részesül – 
együttműködési megállapodást köt. Az együttműködési megállapodás tartalmazza:
a) az  intézmény által nyújtott, a  3.  § (2)  bekezdése szerinti képzések időtartamát, a  képzési költség átvállalt része 
átutalásának feltételeit és ütemezését;
b) a képző intézmény kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy
1. a képzési programot a kormányhivatal által kért időszak alatt lebonyolítja, a megvalósításhoz szükséges személyi, 
tárgyi és technikai feltételeket biztosítja, a  megváltozott munkaképességű hallgatók számára a  képzésben való 
eredményes részvételhez szükséges környezeti és kommunikációs akadálymentesítést biztosítja,
2. a képzés megkezdését megelőzően − külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével − gondoskodik a képzésre 
jelentkezők szakmai alkalmassági vizsgálatáról,
3. a képzésben résztvevőket vizsgára felkészíti, gondoskodik a vizsga megszervezéséről és lebonyolításáról,
4. a hallgatók részvételéről jelenléti ívet vezet, és azt havonta megküldi a kormányhivatal részére,
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5. a képzési program végrehajtásáról, valamint a képzési programban tételesen felsorolt, a résztvevőkhöz közvetlenül 
kapcsolódó felszerelésekről, eszközökről elkülönített nyilvántartást vezet, és erről tájékoztatja a kormányhivatalt,
6. hozzájárul a képzés ellenőrzéséhez, továbbá
7. a  képzésre jelentkezett, a  megállapodás szerint hosszú ideje nem foglalkoztatott személyek számára biztosítja 
a szintfelmérés előtt az előzetes felzárkózást elősegítő képzésben történő részvételt (tanulástechnikai tréning);
c) a kormányhivatal kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy
1. a képzésre jelentkezők tájékoztatást kapnak az intézmény programjairól,
2. a képzési költség általa átvállalt részét számla alapján közvetlenül átutalja a képzést szervező intézménynek;
d) a megállapodás megszegésének következményeit, továbbá
e) egyéb, a felek által fontosnak tartott feltételeket.”

 (2) A 6/1996. MüM rendelet 26/A. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A program költségei közül)
„b) a  járási hivatal által nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások, valamint a  program működtetésének 
a kormányhivatalnál és járási hivatalnál felmerült költségeit – kivéve az Flt. 39. § (4) bekezdésében meghatározott 
költségeket – az intézményi költségvetés terhére,”
(kell elszámolni.)

7. §  A 6/1996. MüM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja 

(a  továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész helyébe az  „Az állami foglalkoztatási szervként eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a „munkaügyi központnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg,
c) 2. § (3) bekezdésében, 3. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 18. § (4) bekezdés d) pontjában, 

21/A.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 26/C.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, valamint (3)  bekezdésében, 26/G.  § 
(1) és (3) bekezdésében, 27. § (17) bekezdés nyitó szövegrészében, 27/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében 
a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

d) 3.  § (2)  bekezdés h)  pontjában, 21/A.  § (2)  bekezdés d)  pontjában és 27/B.  § (1)  bekezdés c)  pontjában 
a „munkaügyi központtal” szövegrész helyébe a „kormányhivatallal” szöveg,

e) 3. § (4) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a „munkaügyi központ” szövegrészek helyébe a „kormányhivatal” 
szöveg,

f ) 3. § (4) bekezdésében a „munkaügyi központtal” szövegrészek helyébe a „kormányhivatallal” szöveg,
g) 5.  § (1), (3)  bekezdésében, (4)  bekezdés d)  pontjában, 7.  § (1)  bekezdésében és 8.  § (1)  bekezdésében 

a „kirendeltség” szövegrészek helyébe a „járási hivatal” szöveg,
h) 5. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § (3) bekezdésében, 8/A. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés 

a) pontjában, 11. § (2) bekezdés a) pont aa) alpont 4. pontjában, 11. § (6) bekezdésében, 21/A. § (3) bekezdésében, 
21/B.  § (2) és (4)  bekezdésében, 27.  § (17)  bekezdés nyitó szövegrészében, 27/B.  § (1)  bekezdés nyitó 
szövegrészében a „kirendeltség” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,

i) 9. § (3) bekezdésében, 11. § (5) bekezdésében, 21/A. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „kirendeltséghez” 
szövegrész helyébe a „járási hivatalhoz” szöveg,

j) 18. § (9) bekezdésében a „munkaügyi központhoz” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” szöveg,
k) 26/C. § (2) bekezdés b) pontjában a „munkaügyi központok” szövegrész helyébe a „kormányhivatalok” szöveg,
l) 27/B. § (1) bekezdés c) pontjában a „kirendeltséggel” szövegrész helyébe a „járási hivatallal” szöveg
lép.

5. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

8. §  A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) 
NM rendelet (a továbbiakban: 27/1996. NM rendelet) 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés kivizsgálásába a  munkavédelmi hatóság  
az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl bevonja
a) növényvédő szer vagy termésnövelő anyag okozta megbetegedés esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében 
eljáró megyei kormányhivatalt;
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b) a biológiai kóroki tényező okozta megbetegedés esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatalát;
c) állatról emberre terjedő fertőzés okozta megbetegedés esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt;
d) a bányászatban észlelt megbetegedés esetén a bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt.”

9. §  A 27/1996. NM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási 

szervének munkavédelmi felügyelőségéhez (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség)” szövegrész helyébe 
a „fővárosi és megyei kormányhivatalhoz mint munkavédelmi hatósághoz (a  továbbiakban: munkavédelmi 
hatóság)” szöveg,

b) 3.  § (1)  bekezdésében, 4.  § (3)  bekezdésében, 5.  § (1), (7)  bekezdésében, (8)  bekezdés c)  pontjában,  
(9) és (10)  bekezdésében a  „munkavédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a  „munkavédelmi hatóság” 
szöveg,

c) 4. § (1) és (2) bekezdésében és 5. § (9) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőséget” szövegrész helyébe 
az „a munkavédelmi hatóságot” szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőséghez” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatósághoz” 
szöveg,

e) 4. § (3) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőségéhez” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatósághoz” 
szöveg,

f ) 5. § (1) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőségnél” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóságnál” 
szöveg,

g) 5. § (1) bekezdésében a „járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézeténél 
(a  továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)” szövegrész helyébe a „népegészségügyi feladatkörében 
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a  továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében eljáró járási 
hivatal)” szöveg,

h) 5. § (9) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőségnek” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóságnak” 
szöveg,

i) 5. § (9) bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó 
szakigazgatási szervét” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatalt” szöveg,

j) 5. § (10) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási 
pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

k) 6. §-ában a „munkavédelmi felügyelőség” szövegrészek helyébe a „munkavédelmi hatóság” szöveg,
l) 6.  §-ában a „járási népegészségügyi intézetet” szövegrész helyébe „népegészségügyi feladatkörében eljáró 

járási hivatalt” szöveg
lép.

10. § (1) A 27/1996. NM rendelet 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (2) A 27/1996. NM rendelet 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (3) A 27/1996. NM rendelet 6. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

6. Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági 
követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

11. §  Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 
szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 5. §-ában a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége” 
szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság” szöveg lép.
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7. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosítása

12. §  A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM 
rendelet 9. §-ában a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége” szövegrész helyébe a „fővárosi 
és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság” szöveg lép.

8. A gépjármű gumiabroncsnyomás-mérők műszaki követelményeire, forgalomba hozatalára és 
üzembe helyezésére vonatkozó előírásokról szóló 51/1999. (IX. 10.) GM rendelet módosítása

13. §  A gépjármű gumiabroncsnyomás-mérők műszaki követelményeire, forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére 
vonatkozó előírásokról szóló 51/1999. (IX. 10.) GM rendelet 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) hitelesítésre jogosult szerv: a hitelesítési engedély, illetve a hitelesítési bizonyítvány kiadására jogosult szerv;”

9. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló  
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosítása

14. § (1) A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 
(a továbbiakban: 61/1999. EüM rendelet) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A munkáltató haladéktalanul tájékoztatja a munkavédelmi hatóságot, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal 
népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a  továbbiakban: népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatal) minden olyan balesetről, technológiai, illetve üzemzavarról, amely a 3. vagy 4. 
csoportba tartozó biológiai tényezők szétterjedését okozhatja vagy okozhatta.”

 (2) A 61/1999. EüM rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  biológiai tényezővel történt expozíció következtében akár egyetlen munkavállaló is fertőződött 
vagy megbetegedett, a  foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának kezdeményezésére, szükség szerint 
a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal véleményének figyelembevételével a munkavédelmi hatóság 
a  foglalkozás-egészségügyi szolgálat bevonásával kijelöli azon munkavállalók körét, akiket – az  azonos expozíció 
miatt – megfigyelés alá kell vonni, és kezdeményezi a 3. § szerinti becslés újraértékelését.”

15. §  A 61/1999. EüM rendelet
a) 3. § (4) bekezdés b) pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási 

szerve munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség)” szövegrész helyébe 
a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak (a  továbbiakban: munkavédelmi 
hatóság)” szöveg,

b) 7. §-át megelőző alcím címében az „A munkavédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe az „A munkavédelmi 
hatóság” szöveg,

c) 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 11. § (3) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében 
és (3) bekezdés b) pontjában a „munkavédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóság” 
szöveg,

d) 7.  § (3)  bekezdésében, 11.  § (2)  bekezdés záró szövegrészében, 12.  §-át megelőző alcím címében, 12.  § 
(1)  bekezdésében, 13.  § (6) és (7)  bekezdésében a  „munkavédelmi felügyelőségnek” szövegrész helyébe 
a „munkavédelmi hatóságnak” szöveg,

e) 13. § (6) és (7) bekezdésében a „járási népegészségügyi intézetnek” szövegrész helyébe a „népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatalnak” szöveg,

f ) 16.  § (2)  bekezdésében a  „járási népegészségügyi intézet” szövegrész helyébe a  „népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatal” szöveg

lép.
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10. A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és 
egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

16. §  A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A rendeletben foglaltak megtartásának ellenőrzéséről a fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi 
hatóság gondoskodik.”

11. Az egyes átlag feletti pontosságú súlyok műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és 
hitelesítéséről szóló 65/1999. (XII. 13.) GM rendelet módosítása

17. §  Az egyes átlag feletti pontosságú súlyok műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről 
szóló 65/1999. (XII. 13.) GM rendelet 2. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„n) hitelesítésre jogosult szerv: a hitelesítési engedély, illetve a hitelesítési bizonyítvány kiadására jogosult szerv;”

12. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

18. §  A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 
szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: 26/2000. EüM rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) A munkáltató – amennyiben a fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság (a továbbiakban: 
munkavédelmi hatóság) indokolt esetben nem ír elő nagyobb gyakoriságot – a  kockázatbecslést legalább 
kétévenként megismételteti. A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) és 
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) alárendeltségébe tartozó katonai szervezeteknél az MH szakhatóságai 
– a munkavédelmi hatóság tájékoztatása mellett – jogosultak a kockázatbecslés elrendelésére.”

19. §  A 26/2000. EüM rendelet
a) 4. § (5) és (6) bekezdésében, 5. § (13) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 17. §-ában, 18. §-át megelőző 

alcím címében, 18. § (3) és (4) bekezdésében, 21. § (1) és (2) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőség” 
szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóság” szöveg,

b) 5. § (10) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „munkavédelmi felügyelőségnek” szövegrész 
helyébe a „munkavédelmi hatóságnak” szöveg,

c) 15.  § (3)  bekezdésében és 16.  § (5)  bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőség felügyelője” szövegrész 
helyébe a „munkavédelmi hatóság kormánytisztviselője” szöveg,

d) 16. § (3) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőség felügyelőjének” szövegrész helyébe a „munkavédelmi 
hatóság kormánytisztviselőjének” szöveg,

e) 18.  § (2)  bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőséget” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóságot” 
szöveg,

f ) 21.  § (2)  bekezdésében a  „környezetvédelmi felügyelőséggel” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal” szöveg

lép.

20. §  A 26/2000. EüM rendelet 3. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

13. A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 
szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosítása

21. § (1) A  munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az  azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. 
(IX. 15.) GM rendelet (a továbbiakban: 30/2000. GM rendelet) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A járási hivatal a közvetítést kérő személy részére munkaközvetítést akkor végez, ha
a) rendelkezik a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel, és
b) a járási hivatallal kapcsolatot tart.”
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 (2) A 30/2000. GM rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkaadó köteles bejelenteni)
„b) a  harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás 
alapján történő engedélyezéséről, az  engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, 
valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a  munkabér megtérítéséről szóló jogszabályban meghatározott körben 
–  az  a)  pontban foglaltakon túlmenően – az  olyan álláshelyet, amelyben a  foglalkoztatás munkaviszonyon kívüli 
egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony [29. § c) pont] keretében történik.”

 (3) A 30/2000. GM rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások nyújtásának további feltétele, hogy a támogatást kérő
a) a  pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytassa azt a  szolgáltatási tevékenységet, amelynek 
támogatására a pályázatot benyújtotta,
b) vállalja, hogy a  pályázati felhívásban meghatározott dologi feltételeket a  támogatott szolgáltatás nyújtásának 
teljes időtartama alatt biztosítja,
c) vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel,
d) a  kormányhivatal által támogatott szolgáltatást nyújtó személyek rendelkeznek a  mellékletben meghatározott 
feltételekkel, továbbá
e) a  támogatott szolgáltatást igénybe vevő személyeket a  kormányhivatallal kötött megállapodásban rögzített 
azonosításra alkalmas módon nyilvántartja,
f ) megfelel a  rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendeletben meghatározott feltételeinek, és azok fennállását igazolja.”

22. §  A 30/2000. GM rendelet
a) 1.  § a)  pontjában a  „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi 

kirendeltségének (a  továbbiakban: kirendeltség)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal 
járási (fővárosi kerületi) hivatalának mint állami foglalkoztatási szervnek (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

b) 1.  § b)  pontjában a „fővárosi (megyei) kormányhivatal munkaügyi központja (a  továbbiakban: munkaügyi 
központ)” szövegrész helyébe a  „fővárosi és megyei kormányhivatal mint állami foglalkoztatási szerv 
(a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,

c) 1. § c) pontjában, 2. §-ában, 12. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 13. § (3) bekezdésében, 14. § (2) bekezdés 
b) pontjában, 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 17. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 18. § (1) bekezdés 
nyitó szövegrészében és c), e) pontjában, (2) bekezdésében, 20. § (1) és (3) bekezdésében, 21. § (1) bekezdés 
b) és c) pontjában, 24. § (2) bekezdésében és 28. §-ában a „kirendeltség” szövegrész helyébe a „járási hivatal” 
szöveg,

d) 2.  §-ában, 21.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 22.  §-ában, 24.  § (3)  bekezdésében, 26.  §-ában, 27.  § 
(2) bekezdésében, 29/A. § nyitó szövegrészében a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” 
szöveg,

e) 9/A. §-ában a „kirendeltségtől” szövegrész helyébe a „járási hivataltól” szöveg,
f ) 9/A. §-ában, és 26. §-ában a „kirendeltség” szövegrészek helyébe a „járási hivatal” szöveg,
g) 12. § (1) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának foglalkoztatási, munkaerő-piaci 

feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerve (a  továbbiakban: kirendeltség)” szövegrész helyébe a „járási 
hivatal” szöveg,

h) 13. § (2) bekezdésében a „kirendeltségnek” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg,
i) 14. § (2) bekezdés a) pontjában, 16. § (2) bekezdésében a „kirendeltséget” szövegrész helyébe a „járási hivatalt” 

szöveg,
j) 14. § (2) bekezdés b) pontjában, 17. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a), b) pontjában a „kirendeltségnél” 

szövegrész helyébe a „járási hivatalnál” szöveg,
k) 16. § (2) bekezdésében a „kirendeltséggel” szövegrész helyébe a „járási hivatallal” szöveg,
l) 21. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság” szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozó vagy jogi személy” szöveg,
m) 25.  § (2)  bekezdésében, és 29/A.  § c)  pontjában a  „munkaügyi központtal” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatallal” szöveg,
n) 25. § (3) bekezdésében a „munkaügyi központot” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt” szöveg
lép.
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23. §  A 30/2000. GM rendelet melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

14. A szeszfokmérők, valamint az alkohol-sűrűségmérők műszaki és metrológiai követelményeiről, 
vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 35/2000. (X. 18.) GM rendelet módosítása

24. §  A szeszfokmérők, valamint az  alkohol-sűrűségmérők műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és 
hitelesítéséről szóló 35/2000. (X. 18.) GM rendelet 2. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„g) hitelesítésre jogosult szerv: a hitelesítési engedély, illetve a hitelesítési bizonyítvány kiadására jogosult szerv;”

15. A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló  
8/2001. (III. 30.) GM rendelet módosítása

25. §  A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet 
3.  §-ában a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szövegrész helyébe 
a „mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

16. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló  
3/2002. (II. 8.) SZCSM–EÜM együttes rendelet módosítása

26. §  A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EÜM együttes 
rendelet 6. § (6) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének” szövegrész 
helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak” szöveg lép.

17. A háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló  
4/2002. (II. 15.) GM rendelet módosítása

27. §  A háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 4/2002. (II. 15.) GM rendelet 
10. §-ában a „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek ellenőrzik” szövegrész helyébe a „Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság és a fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzi” 
szöveg lép.

18. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EÜM együttes rendelet módosítása

28. §  Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EÜM együttes rendelet (a továbbiakban: 4/2002. SZCSM–EÜM együttes rendelet) 5. § 
(1) bekezdés nyitó szövegrészében a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez” szövegrész 
helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi 
hatóság)” szöveg lép.

29. §  A 4/2002. SZCSM–EÜM együttes rendelet 4. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

19. A háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó 
energia-hatásfok követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet 
módosítása

30. §  A háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energia-
hatásfok követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet 2.  § c)  pontjában 
a  „fogyasztóvédelmi felügyelőségek” szövegrész helyébe a  „fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatal” szöveg lép.
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20. A háztartási kombinált mosó-szárító gépek energiafelhasználásának ismérveiről való 
tájékoztatásról szóló 6/2002. (II. 15.) GM rendelet módosítása

31. §  A háztartási kombinált mosó-szárító gépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 6/2002. 
(II. 15.) GM rendelet 10. §-ában a „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek ellenőrzik” szövegrész 
helyébe a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a  fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal ellenőrzi” szöveg lép.

21. A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet módosítása

32. §  A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
a) 9. § (1) bekezdésében a „területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „területileg 

illetékes, fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
b) 9.  § (3)  bekezdésében a  „területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek” szövegrész helyébe 

a „területileg illetékes, fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg
lép.

22. A háztartási villamos sütők energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 
87/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosítása

33. §  A háztartási villamos sütők energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 87/2003. (XII. 16.) GKM 
rendelet 10. §-ában a „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek ellenőrzik” szövegrész helyébe 
a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
ellenőrzi” szöveg lép.

23. A háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveiről való 
tájékoztatásról szóló 88/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosítása

34. §  A háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 88/2003. 
(XII. 16.) GKM rendelet 10.  §-ában a  „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a  területi felügyelőségek ellenőrzik” 
szövegrész helyébe a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatal ellenőrzi” szöveg lép.

24. A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági 
követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

35. §  A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről 
szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet
a) 4. § (3) bekezdés d) pontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat 

ellátó szakigazgatási szerve” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

b) 4.  § (6)  bekezdés i)  pontjában a  „munkavédelmi felügyelőségtől” szövegrész helyébe a  „munkavédelmi 
hatóságtól” szöveg,

c) 7. § (3) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóság” szöveg
lép.

25. A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes 
bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet módosítása

36. §  A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési 
kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet
a) 1. § (4) bekezdés b) pontjában és 9. § (2) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és 

műszaki biztonsági hatósága” szövegrész helyébe a „mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
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b) 3. §-ában a „fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve” szövegrész helyébe 
az „a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

c) 7.  § (1)  bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósággal” 
szövegrész helyébe a  „mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatallal” szöveg

lép.

26. A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági 
követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

37. §  A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 
66/2005.  (XII. 22.) EüM rendelet (a  továbbiakban: 66/2005. EüM rendelet) 6.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) Ha az  5.  § (4)  bekezdésében foglalt intézkedések keretében a  munkavédelmi képviselő vagy a  foglalkozás-
egészségügyi szolgálat orvosa megállapítja, hogy
a) a hallásvizsgálatok eredménye és a jegyzőkönyv között ellentmondás van, vagy
b) a zajmérés nem az üzemszerű működésnek megfelelően történt,
a jegyzőkönyvet észrevételeivel a  munkavédelmi hatóságnak megküldi. A  munkavédelmi hatóság az  Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) véleményének figyelembevételével határozattal intézkedik a zajmérés 
megismétléséről.”

38. §  A 66/2005. EüM rendelet 6. § (2) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi 
szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelőségének (a  továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség)” szövegrész 
helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi 
hatóság)” szöveg lép.

27. Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló  
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet módosítása

39. §  Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: 

munkavédelmi felügyelőség)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi 
hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság)” szöveg,

b) 4. § (7) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőség” szövegrészek helyébe a „munkavédelmi hatóság” szöveg,
c) 16. § (3) bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóság” szöveg
lép.

28. Az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló  
26/2006. (V. 5.) GKM rendelet módosítása

40. § (1) Az  autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet 
(a  továbbiakban: 26/2006. GKM rendelet) 4.  § (1)  bekezdésében a „Hatóság” szövegrész helyébe a „mérésügyi és 
műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság)” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a 26/2006. GKM rendelet 2. §-a.

29. Az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosítása

41. §  Az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „fővárosi és 
megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságainál” szövegrész helyébe a „mérésügyi és műszaki 
biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál” szöveg lép.
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30. A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes 
szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet módosítása

42. §  A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 
15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet
a) 26.  § (2)  bekezdésében az  „a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központját” szövegrész 

helyébe az „az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt (a  továbbiakban: 
kormányhivatal)” szöveg,

b) 27.  § (4)  bekezdésében a  „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a  továbbiakban: 
munkaügyi központ)” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

c) 27. § (4) bekezdésében a „munkaügyi központok” szövegrész helyébe a „kormányhivatalok” szöveg,
d) 28. § (1) bekezdésében a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg
lép.

31. A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, 
javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának 
műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet módosítása

43. §  A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, 
a  belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági 
követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet 2.  §-ában a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi 
és műszaki biztonsági hatóságai (a  továbbiakban: területi hatóság) gyakorolják” szövegrész helyébe a „mérésügyi 
és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: területi hatóság) 
gyakorolja” szöveg lép.

32. A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 
módosítása

44. §  A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 2.  § (1)  bekezdésében 
a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szövegrész helyébe a „mérésügyi és 
műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

33. Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 
2/2011. (I. 14.) NGM rendelet módosítása

45. §  Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a  nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) 
NGM rendelet (a továbbiakban: 2/2011. NGM rendelet) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„b) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára 
(a továbbiakban: járási hivatal).”

46. §  A 2/2011. NGM rendelet
a) 2. § (1), (2), és (5) bekezdésében, valamint 3. §-ában a „kirendeltség” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,
b) 3. §-ában a „kirendeltséggel való együttműködési kötelezettsége” szövegrész helyébe a „járási hivatallal az Flt. 

54. § (9) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettsége” szöveg
lép.

34. A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-
tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosítása

47. §  A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 
29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 2.  § 17.  pontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal;” szövegrész helyébe 
a „bányafelügyelet;” szöveg lép.
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35. A Karrier Híd programban való részvétel további feltételeiről, valamint a szociális hozzájárulási 
adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról szóló 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet 
módosítása

48. §  A  Karrier Híd programban való részvétel további feltételeiről, valamint a  szociális hozzájárulási adókedvezmény 
igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról szóló 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet (a  továbbiakban: 2/2012. 
NGM rendelet) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya kiterjed)
„a) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára 
(a továbbiakban: járási hivatal),”

49. §  A 2/2012. NGM rendelet
a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában, 3. § (1) bekezdés c) és e) pontjában, 3. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 

5. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében a „kirendeltség” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában, 5. § (2) bekezdésében és 6. § (2) bekezdésében a „kirendeltséghez” szövegrész 

helyébe a „járási hivatalhoz” szöveg,
c) 2. § (2) bekezdésében a „kirendeltség” szövegrészek helyébe a „járási hivatal” szöveg,
d) 2. § (3) bekezdésében a „kirendeltségnek” szövegrészek helyébe a „járási hivatalnak” szöveg,
e) 3.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „a munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási 

szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
f ) 4. § (1) bekezdésében a „kirendeltségtől” szövegrész helyébe a „járási hivataltól” szöveg,
g) 6. § (1) bekezdésében a „kirendeltségnél” szövegrész helyébe a „járási hivatalnál” szöveg
lép.

50. § (1) A 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
 (2) A 2/2012. (II.7) NGM rendelet 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

36. A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre  
vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló  
11/2013. (III. 21.) NGM rendelet módosítása

51. §  A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági 
előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” 

szövegrész helyébe a  „mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal” szöveg,

b) 2.  melléklet 2.1.  pont 82.  alpontjában az  „az illetékes bányakapitányságtól” szövegrész helyébe  
az „a bányafelügyelettől” szöveg,

c) 2. melléklet 7.9. pontjának „A felhasználó képviselőjének nyilatkozata” alcímének 3. pontjában a „területileg 
illetékes mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság” szövegrész helyébe a „mérésügyi és műszaki biztonsági 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg

lép.

37. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló  
18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet módosítása

52. § (1) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
18/2013. NGM rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  miniszter határozza meg az  NFA előirányzatainak azon részét, amely felett az  állami foglalkoztatási szerv 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 9.  § (8)  bekezdése szerint 
rendelkezik (a továbbiakban: megyei NFA keret). A kormányhivatal Ávr. 9. § (8) bekezdése szerinti szervezeti egysége 
vagy a  fővárosi és megyei kormányhivatal alkalmazásában álló személy (a  továbbiakban együtt: kormányhivatal 
megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége) a megyei NFA kerettel önállóan gazdálkodik.”
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 (2) A 18/2013. NGM rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége által beszedett, az Flt. 39/C. § (1) bekezdés 
i) pontja szerinti bevétel (a továbbiakban: területi egyéb bevétel) azt az alaprészt illeti meg, amely javára jogszabály 
a befizetést előírja vagy amelynek jogcímén a kifizetés megtörtént.
(2) Az NFA-t illető, a tervezettet meghaladóan befolyt területi egyéb bevételt a kormányhivatal megyei NFA kerettel 
gazdálkodó szervezeti egysége az alaprész kiadásainak forrásául nem használhatja fel.”

53. §  A 18/2013. NGM rendelet
a) 2. § (2) és (3) bekezdésében, 4. §-ában, 5. § (3) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a „munkaügyi központ” 

szövegrész helyébe a „kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége” szöveg,
b) 2. § (5) bekezdésében az „az Ávr. 13. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Ávr. 13. § (2) és (3) bekezdése” 

szöveg,
c) 3. §-ában az „A munkaügyi központ vezetője” szövegrész helyébe az „A kormányhivatal megyei NFA kerettel 

gazdálkodó szervezeti egység vezetője” szöveg,
d) 3. §-ában az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási munkaügyi kirendeltsége 

(a továbbiakban: kirendeltség)” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatal NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,

e) 4.  §-ában a „kirendeltség” szövegrész helyébe a „járási hivatal NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége” 
szöveg,

f ) 5.  § (3)  bekezdésében a  „munkaügyi központ igazgatója és a  kirendeltség vezetője” szövegrész helyébe 
a „kormánymegbízott és a járási hivatal vezetője” szöveg

lép.

38. A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére  
szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló  
21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet módosítása

54. §  A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek 
a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi 

központ)” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a „munkaügyi központ” szövegrészek helyébe a „kormányhivatal” 
szöveg,

c) 7. § (1) és (2) bekezdésében a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
d) 7. § (3) bekezdésében az „a munkaügyi központnak” szövegrész helyébe az „a kormányhivatalnak” szöveg
lép.

39. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 
szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása

55. §  A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) 
NGM rendelet 2.  melléklet 4. alcímében foglalt táblázat C:28. mezőjében a „munkaügyi kirendeltség” szövegrész 
helyébe a „járási hivatal” szöveg lép.

40. Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos  
műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló  
35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet módosítása

56. § (1) Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és 
a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: 35/2014. NGM rendelet) 
4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei forgalmazására szolgáló szállítható nyomástartó berendezések 
vonatkozásában a műszaki biztonsági hatósági jogkört a bányafelügyelet gyakorolja.”
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 (2) A 35/2014. NGM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” 

szövegrész helyébe a  „mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal” szöveg,

b) 17. § (1) bekezdésében az „az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatóságai állapítják” szövegrész helyébe az „a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal állapítja meg” szöveg

lép.

41. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló  
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosítása

57. §  Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 3.  § 
(4)  bekezdésében a  „kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” szövegrészek helyébe a  „földművelésügyi 
feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal” szöveg lép.

42. Záró rendelkezések

58. §  Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

59. §  Hatályát veszti
a) a műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet egyes munkaköreinek betöltéséhez szükséges szakképesítési 

és szakmai gyakorlati követelményekről szóló 63/2005. (VII. 29.) GKM rendelet,
b) a 2004–2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. 1 intézkedése: a munkanélküliség megelőzése 

és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2006. (VIII. 11.) 
MeHVM–SZMM együttes rendelet,

c) a  regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a  Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén 
belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) 
munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet módosításáról szóló 22/2007. 
(V. 23.) SZMM rendelet,

d) a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

A 6/1987. EüM rendelet mellékletének 1.3.  pontjában a  „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és 
munkaügyi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelősége” szövegrész helyébe a  „fővárosi és megyei 
kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság” szöveg lép.

2. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklet „A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója” címét követő második 
bekezdésében a „munkavédelmi felügyelőség, illetve a  bányakapitányság” szövegrész helyébe a „munkavédelmi 
hatóság, illetve a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” szöveg lép.

3. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

A 27/1996. NM rendelet 3. számú melléklet I. alcím 3. és 4. pontjában, II. alcím 1. és 2. pontjában a „munkavédelmi 
felügyelőség” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóság” szöveg lép.

4. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

A 27/1996. NM rendelet 4. számú melléklet „Bejelentés foglalkozási megbetegedésről (mérgezésről), fokozott 
expozícióról” című nyomtatványban a „munkavédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóság” 
szöveg lép.

5. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

A 27/1996. NM rendelet 6. számú melléklet „Értesítés” alcímét megelőzően a  „Kormányhivatal Munkavédelmi 
és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv Munkavédelmi Felügyelősége” szövegrész helyébe a  „Kormányhivatal mint 
munkavédelmi hatóság” szöveg lép.
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6. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

 1. A  26/2000. EüM rendelet 3. számú melléklet címében az  „A fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi 
felügyelősége” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság” szöveg lép.

 2. A  26/2000. EüM rendelet 3. számú melléklet „IGAZOLÁS” alcímében a „munkavédelmi felügyelőség” szövegrészek 
helyébe a „munkavédelmi hatóság” szöveg lép.

7. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

A 30/2000. GM rendelet melléklet „A szolgáltatás nyújtásának személyi feltételei” címét követően az „A munkaügyi 
központ” szövegrész helyébe az „A kormányhivatal” szöveg lép.

8. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

A 4/2002. SZCSM–EÜM együttes rendelet 4. számú melléklet I. Általános követelmények rész 5. Szellőztetés 
alcím 5.6.  pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének” szövegrész helyébe 
a „munkavédelmi hatóságnak” szöveg lép.

9. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

A 2/2012. NGM rendelet 1. melléklet „Belépési nyilatkozat” alcímében
 1. a „Munkaügyi Központ” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal” szöveg,
 2. az „a munkaügyi központ kirendeltsége” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az állami 

foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,
 3. a „munkaügyi központ kirendeltségén” szövegrész helyébe a „járási hivatalnál” szöveg,
 4. a „munkaügyi központ kirendeltségének” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg,
 5. az „azon a kirendeltségen” szövegrész helyébe az „annál a járási hivatalnál” szöveg

lép.
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10. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez
„4. melléklet a 2/2012. (II. 7.) NGM rendelethez

Hatósági bizonyítvány
járulékkedvezmény igénybevételéhez a Karrier Híd Programban részt vett személy részére

Hatósági bizonyítvány száma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
családi és utónév:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
születési családi és utónév:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
születési hely, idő (év, hónap, nap):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
anyja neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
lakóhely/tartózkodási hely/értesítési cím:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
adóazonosító jel:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
A járulékkedvezmény igénybevételének érvényessége:
.....................................................-tól (kiállítás dátuma)
.....................................................-ig (a kiállítás hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napja)
A Karrier Híd Programban résztvevő személy foglalkoztatása esetén a  költségvetési szervnek nem minősülő 
foglalkoztatónál munkaviszony keretében történő foglalkoztatás esetén a  foglalkoztató jogosult az  egyes 
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 462. § (1) bekezdésben 
meghatározott adókedvezményre. Az adókedvezmény a hatósági bizonyítványon szereplő érvényességi időtartam 
alatt vehető igénybe.
Ismételt kiadás esetén:
A ......................... napon kiadott ........................ számú hatósági bizonyítvány .............................................. naptól érvénytelen.
A kiállítás dátuma: .................................................

  .................................................................................... 
  járási hivatal vezető 
  /kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintéző”

A nemzetgazdasági miniszter közleménye
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés 
alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által  
2015. március 1. és 2015. március 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók 
jegyzékéről

2015. március 1. és március 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett 
és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások 

AGROTOURIST KERESKEDELMI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLG. BT.
9700 SZOMBATHELY, SZÖLLÖSI SÉTÁNY 8/A
tel.: + 36-94-510-114
fax: + 36-94-510-113
eng. szám: U-001618
Bejegyzés dátuma: 2015. 03. 16.
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BH Tours Utazásközvetítő Kft.
1182 Budapest, Esze Tamás utca 64/B tetőtér 6. 
tel.: + 36-1-385-3219
fax: + 36-1-386-6224
eng. szám: U-001623
Bejegyzés dátuma: 2015. 03. 24.

Bordás Euro Trans Kft.
5123 Jászárokszállás, József A. u. 12.
tel.: + 36-70-431-4047
fax: –
eng. szám: U-001613
Bejegyzés dátuma: 2015. 03. 03.

BS Hunting Kft.
2890 Tata, József Attila u. 65. 
tel.: + 36-30-645-7455
fax: –
eng. szám: U-001622
Bejegyzés dátuma: 2015. 03. 23.

Change Travel Kft.
1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 3.
tel.: +36-1-267-7013
fax: +36-1-267-7014
eng. szám: U-001616
Bejegyzés dátuma: 2015. 03. 09.

DANU-TRAVEL Utazásszervező Betéti Társaság 
1173 Budapest, Szürkebegy u. 42. 
tel.: + 36-1-253-5824
fax: + 36-1-253-5824
eng. szám: U-001621
Bejegyzés dátuma: 2015. 03. 23.

D’Orion Direckt Kft. 
2890 Tata, Kossuth tér 12. 
tel.: +36-34-597-290
fax: –
eng. szám: U-001620
Bejegyzés dátuma: 2015. 03. 26.

Egertourist Kft. 
4030 Debrecen, Fillér u. 5. 
tel.: +36-70-466-5130
fax: –
eng. szám: U-001614
Bejegyzés dátuma: 2015. 03. 04.
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Flight Center Kft.
1032 Budapest, Kiscelli utca 18. 9/49. 
tel.: +36-30-274-5400
fax: –
eng. szám: U-001617
Bejegyzés dátuma: 2015. 03. 12.

Kroza-Tex Idegenforgalmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
8360 Keszthely, Fodor u. 22. 3/12.
tel.: +36-83-380-069
fax: +36-83-950-018
eng. szám: U-001625
Bejegyzés dátuma: 2015. 03. 31.

Mouzenidis Hungary Travel Agency Kft.
1125 Budapest, Zirzen Janka u. 44.
tel.: +36-1-226-0646
fax: +36-1-226-0646
eng. szám: U-001615
Bejegyzés dátuma: 2015. 03. 06.

Next-Consulting Személyzeti Tanácsadó Kft. 
1024 Budapest, Lövőház u. 7–9. 1. em. 12. 
tel.: +36-1-202-1008
fax: +36-1-202-1009
eng. szám: U-001619
Bejegyzés dátuma: 2015. 03. 17.

2015. március 1. és március 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása szerint 
utazásszervező tevékenységet utazásközvetítésre módosítottak az alábbi vállalkozások

A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.

2015. március 1. és március 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása szerint 
utazásközvetítő tevékenységet utazásszervezésre módosítottak az alábbi vállalkozások

Menta Travel Kft. 
1039 Budapest, Madzsar József u. 5. 13/133.
tel.: +36-20-588-1232
fax: –
eng. szám: U-001593
Változás bejegyzése: 2015. 03. 03.
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ORVI-TRANS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
2111 Szada, Székely Bertalan u. 53/A
tel.: + 36-30-370-0557
fax: +36-28-418-887
eng. szám: U-000851
Változás bejegyzése: 2015. 03. 02.

2015. március 1. és március 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából 
kérelemre visszavont engedélyek

MCOnet International Kft.
1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 4.
tel.: +36-1-486-1800
fax: +36-1-266-6564
eng. szám: U001251
Törölve: 2015. 03. 17.

2015. március 1. és március 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából  
– jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű vállalkozások

A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.

2015. március 1. és március 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából 
– jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű és a tevékenység folytatásától 1 évre 
eltiltott vállalkozások

A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.
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III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGYIII. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

JOGSZABÁLYOK 8/2015. (III. 30.)  
NGM rendelet

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint 
a  Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM 
rendelet, valamint a  munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint 
az  azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról  ...................................... 696

12/2015. (IV. 10.)  
NGM rendelet

A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározá-
sáról  ..................................................................................................................... 703
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A nemzetgazdasági miniszter 8/2015. (III. 30.) NGM rendelete
a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, valamint 
a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (4) bekezdésében,
a 17. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés 
f ) pontjában,
a 18. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a  Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a  továbbiakban: R.) 2.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkaügyi központ, az országos és a regionális programok esetén – a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter 
véleményének figyelembevételével – a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) 
meghatározhatja azokat a képzéseket, amelyeket az állami felnőttképzési intézmény nyújt a támogatásban részesülők 
számára.”

2. §  Az R. 3. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A munkaügyi központ – a (4) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével − a jegyzékre olyan intézményt 
vehet fel, amely]
„f ) képzési ajánlatai nem haladják meg a minisztérium hivatalos lapjában közzétett költségnormák kereteit,”

3. §  Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képzési költség megállapítása szempontjából – a 8/A. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – az 1. számú 
mellékletben foglaltakat lehet figyelembe venni.”

4. § (1) Az R. 8/A. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a kirendeltség munkaadóval az Flt. 14/A. §-ában meghatározott megállapodás alapján, a közúti közlekedés C, D és 
E járműkategóriájára érvényes vezetői engedély és gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzését biztosító képzésben 
történő részvételhez nyújt képzési támogatást, és a munkaadó a támogatás alapját képező képzést megelőzően, vagy a képzés 
alatt a képzésben részt vevő személlyel munkaviszonyt létesít, az így nyújtott képzési támogatás kizárólag a 651/2014/EU 
bizottsági rendelet I–II. fejezetében, valamint 31. cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Ha a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet I–II. fejezetében, valamint 31. cikkében foglaltak nem teljesülnek, a támogatás a munkaadó tekintetében csekély 
összegű (de minimis) támogatásként nyújtható a 27. § (3) bekezdése szerint.
(2) Nem nyújtható támogatás olyan képzéshez, amelyről a munkaadónak jogszabály alapján gondoskodnia kell.”

 (2) Az R. 8/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás keretében elszámolható költségeket a 2. számú melléklet tartalmazza.”

 (3) Az R. 8/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás tekintetében a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 70 
százalékának megfelelő támogatási intenzitás mértékig
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés 
esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
növelhető.”

5. § (1) Az R. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a  támogatást kérő 
az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg és a kérelem benyújtását megelőző 
két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.”
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 (2) Az R. 10. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás folyósításának kezdő napja:]
„b) mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának napja,”

6. § (1) Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Flt. 16.  §-ában meghatározott támogatás (a  továbbiakban: bértámogatás) hátrányos helyzetű, súlyosan 
hátrányos helyzetű személy, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához állapítható meg.”

 (2) Az R. 11. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a következő 8. ponttal egészül ki:
[A bértámogatás megállapításakor
a) hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki
aa) álláskereső és]
„8. nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres fizetett alkalmazásban;”

 (3) Az R. 11. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A (2) bekezdés a) pont aa) alpont 8. pontjának alkalmazásában rendszeres fizetett alkalmazásnak minősül, ha 
az álláskereső a nappali tagozatos tanulmányok befejezését követő két év alatt legalább 240 napig munkaviszonyban 
állt.”

 (4) Az R. 11. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában súlyosan hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt a  személyt, aki 
legalább 24 hónapja álláskereső, vagy a (2) bekezdés a) pont aa) alpont 4. pontja kivételével azt a hátrányos helyzetű 
személyt, aki legalább 12 hónapja álláskereső.”

 (5) Az R. 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  bértámogatás kizárólag a  651/2014/EU bizottsági rendelet I–II. fejezetében és 32–33.  cikkében foglaltakkal 
összhangban nyújtható. Az igényelhető támogatás összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a 651/2014/
EU bizottsági rendelet 8.  cikk (6)  bekezdésében foglalt rendelkezéseket. Az  összeg kiszámításánál figyelembe kell 
venni az Mt. 36. § (1) bekezdése szerinti munkaadó esetében az átadó munkaadó részére nyújtott támogatást is.”

 (6) Az R. 11. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A  hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű, továbbá a  súlyosan hátrányos helyzetű személy 
felvételéhez nyújtott bértámogatás esetében a  munkavállaló felvételének az  érintett vállalkozás munkavállalói 
létszámának nettó növekedését kell eredményeznie az  előző 12 hónap átlagához viszonyítva. A  foglalkoztatottak 
számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely 
a munkaviszonynak a munkavállaló részéről történő megszüntetése, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, 
a munkáltató azonnali hatályú felmondása miatt történik.”

7. § (1) Az R. 18. §-a a következő (5a)–(5c) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését 
megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a  kedvezményezett által vagy a  kedvezményezettől 
független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy 
beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.
(5b) Ha az  összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az  adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás 
jelenértéken kisebb, mint az  (5a)  bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez  a  kisebb összeg 
az odaítélhető állami támogatás felső határa. Ellenkező esetben állami támogatás az (5a) bekezdésben meghatározott 
összegig nyújtható.
(5c) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek 
személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.”

 (2) Az R. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  támogatás pályázati eljárás alapján, vagy az  Ávr. szerint – a  minisztériumhoz benyújtott kérelem alapján  – 
meghozott egyedi kormánydöntést követően vehető igénybe.”

8. § (1) Az R. 18/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Regionális beruházási támogatás induló beruházáshoz − a 18. §-ban foglaltak és a 27. § vonatkozó rendelkezései 
mellett − a 651/2014/EU bizottsági rendelet előírásaival összhangban nyújtható.”
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 (2) Az R. 18/A. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás
a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet
aa) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy 
nagyvállalkozás, vagy
ab) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy
b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet a 37/2011. (III. 22.) 
Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás
valósít meg.
(1b) A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a támogatás akkor vehető igénybe, 
ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz 
kapcsolódó eszközökre a  kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti 
értékcsökkenés összegét.
(1c) Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel vagy termékkel történő bővítését eredményező 
beruházáshoz a  támogatás akkor vehető igénybe, ha az  elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják 
az  eredeti tevékenység keretében használt és az  új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek 
a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.”

 (3) Az R. 18/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Nem nyújtható regionális beruházási támogatás
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti acélipari tevékenységhez,
b) a hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez,
c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 13. pontja szerinti szénbányászathoz,
d) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és az  1224/2009/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 
1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló 
beruházásokhoz, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházásához,
f ) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 9.  pontja szerinti, az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 
I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez,
g) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 8. és 10.  pontjában meghatározott mezőgazdasági termékek 
feldolgozásához és forgalomba hozatalához, ha
ga) a  támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen 
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
gb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
h) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
i) energiatermelési és elosztási, valamint az energetikai infrastruktúrával kapcsolatos tevékenységekhez,
j) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás 
nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, vagy
k) ha a beruházó vagy a tőle független, harmadik félnek nem minősülő beruházó a kérelem benyújtását megelőző 
két évben a  kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az  Európai 
Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott 
nyilatkozat alapján – tervezi, hogy a kérelem benyújtásától a beruházás befejezéséig, vagy a beruházás befejezésétől 
számított két éven belül a  kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg 
az EGT területén.
(3) A regionális beruházási támogatás keretében a következő költségek számolhatók el:
a) a beruházás célját szolgáló
aa) tárgyi eszköznek a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Sztv.) 47–48.  §-ai, 51.  §-a szerinti 
bekerülési értéke,
ab) immateriális javak közül a  találmány, a  szabadalom, a  licenc és a  know-how Sztv. 47–48.  §-ai, 51.  §-a szerinti 
bekerülési értéke, nagyvállalkozásnál legfeljebb az elszámolható költség 50 százalékáig (a továbbiakban: támogatható 
immateriális javak),
vagy
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b) a beruházás üzembe helyezését követő harmadik hónap végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott 
munkavállalók − az  Sztv. 79.  §-a szerint elszámolható − személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve az  egyéb 
személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi összege a munkakör betöltésének napjától számítva,
c) az  a)–b)  pontban meghatározott költségtípusok kombinációja, ha az  így kapott összeg nem haladja meg 
az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.”

 (4) Az R. 18/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A támogatás keretében új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el. Tárgyi eszköz esetében 
az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a kedvezményezettől 
nem független harmadik személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.”

 (5) Az R. 18/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a  beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz 
a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a  beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a  projekthez 
kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.”

 (6) Az R. 18/A. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (3) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha
a) a  beruházás a  kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi 
a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,
b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három hónapon belül betöltik,
c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött 
új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja,
d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új 
munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.”

 (7) Az R. 18/A. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás keretében nem számolhatók el a következő költségek:)
„a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,”

 (8) Az R. 18/A. § (10) bekezdése a következő h)–j) pontokkal egészül ki:
(A támogatás keretében nem számolhatók el a következő költségek:)
„h) a  korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre 
a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
i) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy 
csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
j) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás.”

9. §  Az R. a következő 18/B. §-sal egészül ki:
„18/B. § (1) Ha a támogatást kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtják, az infrastruktúrához való hozzáférést több 
felhasználó számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani.
(2) A támogatás szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez abban az esetben nyújtható, ha a beruházást olyan területen 
valósítják meg, ahol nincs azonos kategóriájú infrastruktúra (pl. szélessávú alaphálózat, újgenerációs hozzáférési 
hálózat) és ahol a piaci szereplő – egy ebből a célból meghirdetett nyilvános konzultáció keretében – nyilatkozik, 
hogy a  támogatási döntés meghozatalától számított három éven belül piaci feltételek mellett nem tervez azonos 
kategóriájú infrastruktúrát kiépíteni.
(3) A hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetés-mentes feltételek mellett a  lehető legszélesebb körű 
aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához.
(4) A hálózat üzemeltetője a nagykereskedelmi hozzáférést fizikai átengedés révén köteles biztosítani.
(5) A kedvezményezettről és a támogatás összegéről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható, megkülönböztetés-mentes 
és a technológia-semlegesség elvén alapuló pályáztatás alapján köteles dönteni.”

10. § (1) Az R. 27. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
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„e) állami támogatás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,”
 (2) Az R. 27. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„g) a beruházás megkezdése:
ga) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan 
kötelezettségvállalás időpontja,
gb) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
1. a vállalkozás általi első megrendelés napja,
2. – az 1. alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött szerződés létrejöttének a napja,
3. – az 1. alpont szerinti megrendelés és a 2. alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással igazolt 
átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,
gc) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,
gd) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás 
elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.”

 (3) Az R. 27. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„m) kis- és középvállalkozás (KKV): az a vállalkozás, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel 
a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének,”

 (4) Az R. 27. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„q) új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás:
qa) tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházás, amely a következőkhöz kapcsolódik: új létesítmény 
létrehozása vagy a létesítmény tevékenységének diverzifikálása azzal a feltétellel, hogy az új tevékenység nem azonos 
a létesítményben korábban folytatott tevékenységgel, és nem is hasonlít ahhoz;
qb) bezárt vagy megvásárlás nélkül bezárásra ítélt létesítmény eszközeinek az  eladótól független beruházó 
általi megvásárlása azzal a  feltétellel, hogy a  megvásárolt eszközökkel folytatandó új tevékenység nem azonos 
a létesítményben a vásárlás előtt folytatott tevékenységgel, és nem is hasonlít ahhoz;”

 (5) Az R. 27. § (1) bekezdés sz)–ty) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„sz) mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontjában meghatározott termék,
t) mezőgazdasági termék feldolgozása: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 10.  pontjában meghatározott 
tevékenység,
ty) mezőgazdasági termék forgalmazása: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 8.  pontjában meghatározott 
tevékenység,”

 (6) Az R. 27. § (1) bekezdés v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„v) gazdasági tevékenység: bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység, amely 
feltételezi az ellenszolgáltatásért vállalt kockázatot,”

 (7) Az R. 27. § (1) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„w) azonos vagy hasonló tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2. rendszerének 
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó 
EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
foglalt NACE Rev.2. egységes ágazati osztályozási rendszernek ugyanabba a (négy számjegyű számkóddal azonosított) 
szakágazatába sorolt tevékenység,”

 (8) Az R. 27. § (1) bekezdés x) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„x) egyedi támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 14. pontjában meghatározott támogatás,”

 (9) Az R. 27. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  9.  §-ban, a  11/A.  §-ban, a  18/C.  §-ban, a  21/A.  §-ban, valamint a  26/G.  §-ban meghatározott támogatások 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.  cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásoknak minősülnek, 
a  8/A.  §-ban meghatározott támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként is nyújtható. Csekély 
összegű támogatást kizárólag az  1407/2013/EU bizottsági rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani. 
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A  kedvezményezettnek nyilatkoznia kell az  előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű 
támogatások támogatástartalmáról. Nem kell alkalmazni az  1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltakat, ha 
a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, nemzetiségi önkormányzat 
vagy nonprofit gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági 
tevékenységnek.
(4) A 11/A. §-ban, a 18/C. §-ban, a 21/A. §-ban, valamint a 26/G. §-ban meghatározott támogatások 1408/2013/EU 
bizottsági rendelet 3.  cikke szerinti, mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű támogatásként is 
nyújthatók. Mezőgazdasági termelőágazatban csekély összegű támogatást kizárólag az  1408/2013/EU bizottsági 
rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani. A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell az előző 3 év támogatás 
tartalmáról. Nem kell alkalmazni az  1408/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltakat, ha a  támogatást kérő 
költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, nemzetiségi önkormányzat vagy nonprofit 
gazdasági társaság, amennyiben az általa támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.”

 (10) Az R. 27. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  bértámogatással, valamint a  11/A.  §-ban meghatározott bérköltség támogatással kapcsolatos ügyekben 
a munkaadó által foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek hiányában értesítési címe 
szerint illetékes kirendeltség jár el.
(7) A  csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
11–11/A. §-ában foglaltak irányadóak.”

 (11) Az R. 27. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(12) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet, az  1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján, valamint – a  regionális 
beruházási támogatás kivételével – a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatási döntés 2021. június 30-ig 
hozható. A regionális beruházási támogatás tekintetében támogatási döntés 2020. december 31-éig hozható.
(13) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat 
és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.”

 (12) Az R. 27. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(18) E rendeletben szabályozott, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások nem nyújthatók 
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2)–(5) bekezdésében foglalt esetekben.”

 (13) Az R. 27. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(20) E  rendeletben szabályozott, a  651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás csak akkor 
nyújtható, ha a kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt 
a támogatás iránti kérelmét benyújtja.”

 (14) Az R. 27. § (22) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(22) Az e rendeletben szereplő, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott 
támogatás különböző elszámolható költségek esetén nyújtható más, a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá 
tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással együtt. Azonos, vagy részben azonos elszámolható költségek 
esetében a  651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban 
az  esetben halmozható más, a  651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott 
támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az  nem vezet a  651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti 
legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.”

 (15) Az R. 27. § (24) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(24) A támogatások átláthatóságának növelése céljából e rendeletnek a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá 
tartozó támogatásokra vonatkozó előírásai a miniszter által vezetett minisztérium honlapján is közzétételre kerülnek.”

11. §  Az R. 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27/A.  § Nem részesülhet az  e  rendelet szerinti támogatásokban az  a  munkaadó, aki nem felel meg a  rendezett 
munkaügyi kapcsolatok Ávr.-ben meghatározott feltételeinek.”

12. §  Az R. 27/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27/C. § Ez a rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL.L.352.2013.12.24.1.o.),
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b) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott 
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet 
(HL.L.352.2013.12.24.9.o.),
c) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL.L.187.2014.6.26.1.o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

13. §  Az R.
a) 1. § (4) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 26/B. § (2) bekezdésében a „kisebbségi” szövegrészek helyébe 

a „nemzetiségi” szöveg,
b) 8/A. § (5) bekezdésében a „60 százaléka” szövegrész helyébe az „50 százaléka” szöveg, valamint a „munkáltató” 

szövegrész helyébe a „munkaadó” szöveg,
c) 18.  § (1)  bekezdésében, 18.  § (4)  bekezdés a)  pontjában és 27.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „munkáltató” 

szövegrész helyébe a „munkaadó” szöveg,
d) 18.  § (8)  bekezdésében, 26/C.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában, valamint 26/C.  § (3)  bekezdésében 

a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg,
e) 18. § (9) bekezdésében a „Nemzetgazdasági Minisztériumhoz” szövegrész helyébe a „minisztériumhoz” szöveg,
f ) 18. § (11) bekezdésében a „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.

14. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 2. számú melléklettel egészül ki.

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

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL.L.352.2013.12.24.1.o.),
b) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott 

csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet (HL.L.352.2013.12.24.9.o.),

c) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 
(HL.L.187.2014.6.26.1.o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

16. §  Hatályát veszti az R.
a) 18/A. § (8) bekezdése,
b) 27. § (1) bekezdés f ) pontja, (21) bekezdése, valamint 27/D. §-a.

17. §  A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az  azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. 
(IX. 15.) GM rendelet 26. §-ában az „a 15 napot” szövegrész helyébe az „az 5 napot” szöveg lép.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a 2004–2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. 1 intézkedése: a munkanélküliség 

megelőzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2006. 
(VIII. 11.) MeHVM–SZMM együttes rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 8/2015. (III. 30.) NGM rendelethez
„2. számú melléklet a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelethez

A 8/A. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás keretében elszámolható költségek
a) az oktató személyi jellegű ráfordítása arra az órára vonatkozóan, amelyen az oktatási tevékenységét ellátja,
b) az  oktató valamint a  képzésben résztvevő közvetlenül a  képzési projekthez kapcsolódó működési költsége 

(pl.  útiköltség, közvetlenül a  projekthez kapcsolódó anyag és fogyóeszköz költsége, valamint az  eszköz és 
berendezés értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használat mértékéig),

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a  képzésben résztvevő személyi jellegű ráfordításai és az  általános közvetett költség (pl. adminisztrációs 

költség, bérleti díj, rezsi költség) azokra az órákra vonatkozóan, amelyen a képzésben résztvevő részt vesz,
e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállaló minimálisan szükséges szállásköltsége.”

A nemzetgazdasági miniszter 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
személyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben 
– a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet
a) a Nemzetgazdasági Minisztérium,
b) a nemzetgazdasági miniszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv, és
c) a nemzetgazdasági miniszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő 

költségvetési szerv.

2. §  A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 
szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a  továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a  Polgári Törvénykönyv 
szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban 
és az 1. mellékletben meghatározott
a) munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve
b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony
minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. §  A  foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a  Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses 
jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül,
a) ha a  jogviszony a  foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a  foglalkoztató szervezet 

közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával 
összefüggésben fokozottan ki van téve jogellenes befolyásolási szándéknak, leplezett támadásnak vagy 
fenyegetésnek,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

4. §  A  foglalkoztató szervezetnél a  nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a  3.  § a)  pontja és 
az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelethez

A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A)   Nemzetgazdasági Minisztérium hivatali szervezete
 1. A Nemzetgazdasági Minisztériumban

1.1. a minisztérium kabinetfőnöke, a  miniszteri kabinet, miniszteri titkárság, társadalmi kapcsolatokért felelős 
szervezeti egység, sajtó és kommunikációs feladatokért felelős szervezeti egység, gazdasági tanácsadói 
feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,

1.2. az állami vezető kabinetjének, titkárságának valamennyi munkaköre,
1.3. a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető,
1.4. a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó,
1.5. az integritás tanácsadó,
1.6. a biztonsági vezető,
1.7. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban a minisztériumban kijelölt biztonsági megbízott,
1.8. az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör, rendszerbiztonsági felügyelő,
1.9. a szakrendszeri informatikai infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti 

egység vezetője, valamint a  koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az  infrastruktúra működtetésével és 
fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkakör,

1.10. a rendszeradminisztrátor,
1.11. a titkos ügykezelő,
1.12. a szakképzési és felnőttképzési támogatási referens és főreferens munkaköre,
1.13. a reál költségvetési fejezetek tekintetében védelemgazdasági feladatokkal foglalkozó szervezeti egység 

vezetője és tárcaelőadója,
1.14. a védelmi és biztonsági szakterülettel kapcsolatos munkakör,
1.15. a nemzetközi szerződések előkészítésével foglalkozó munkakör,
1.16. a kereskedelmi és energiahatékonysági munkakör,
1.17. a stratégiai iparágak fejlesztésével kapcsolatos munkakör,
1.18. a személyügyi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
1.19. a miniszteri, minisztériumi protokoll feladatokat ellátó valamennyi munkakör,
1.20. a belső ellenőrzési egység valamennyi munkaköre,
1.21. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó munkakör.

B)   Kormányhivatal
 1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál

1.1. a gazdasági vezető,
1.2. a személyi titkár, a tanácsadó, az integritás tanácsadó,
1.3. a szakfőigazgató,
1.4. a Központi Hivatal főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese,
1.5. a főigazgató, a főigazgató-helyettes, az igazgató, az igazgató-helyettes,
1.6. a különös hatásköri ügyekkel foglalkozó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
1.7. a belső adatvédelmi felelősi, adatvédelmi referensi és biztonsági megbízotti feladatokat ellátók munkaköre, 

a biztonsági referens és főreferens munkaköre, a biztonsági vezető, a Biztonsági Főosztály személyi állományába 
tartozó jogi szakreferens,

1.8. a belső ellenőr,
1.9. a dokumentációs, a  szervezetbiztonsági, a  beruházási, az  ellátási, a  folyószámla-felügyeleti feladatot ellátó 

szervezeti egység vezetője,
1.10. a Központi Hivatal közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység, a pénzmosás elleni információs iroda, 

az OLAF koordinációs iroda valamennyi munkaköre,
1.11. a Központi Hivatal azon foglalkoztatottja, aki munkaköri leírása alapján kockázatkezelési módszertanok, 

módszerek kidolgozásában közreműködik,
1.12. a szerencsejáték felügyeletet ellátó szervezeti egység vezetője és azon ellenőrzési szakreferense, aki munkaköri 

leírása alapján a szerencsejáték felügyeleti kirendeltséget vezeti,
1.13. a Központi Hivatal rendészeti feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és azon foglalkoztatottja, aki 

munkaköri leírása alapján ügyeletesi, védelemigazgatási vagy EDR diszpécserszolgálati feladatot lát el,
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1.14. az információvédelmi és folyamatszabályozási feladatokat, az adatvagyon-gazdálkodási tevékenységet ellátó 
szervezeti egységek vezetője és a  kiemelt informatikai fejlesztések, valamint az  egyéb informatikai tárgyú 
beszerzések előkészítését ellátó szervezeti egységek valamennyi munkaköre,

1.15. az információvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egység informatikai szakreferense, aki munkaköri leírása 
alapján részt vesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal informatikai hálózataival kapcsolatos biztonsági szempontú 
elemzésben, értékelésben,

1.16. a Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága, a  Kiemelt Adózók Adóigazgatósága és a Kiemelt Ügyek és Adózók 
Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága valamennyi vezetője, a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Különös Hatásköri 
Igazgatóhelyettesének közvetlen munkatársai, továbbá az  Általános Főosztály, illetve a  Különös Hatásköri 
Ellenőrzési Főosztály ellenőrzési, hatósági és adóügyi munkakörcsoportjaiból kijelölt foglalkoztatottak, 
a Kiemelt Adózók Adóigazgatóságának és a Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóságának azon foglalkoztatottjai, 
akik munkaköri leírásuk alapján az  Általános Főosztály különös illetékességi körébe tartozó adózók adatait 
tartalmazó adatállománnyal kapcsolatba kerülnek,

1.17. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon kijelölt adóigazgatóságokon eljáró ügyfélszolgálati foglalkoztatottja, aki 
munkaköri leírása alapján a  Kiemelt Adózók Adóigazgatósága különös hatáskörébe tartozó egyes adózók 
ügyeit intézik,

1.18. az informatikai feladatokat ellátó intézet alaptevékenységébe tartozó szervezeti egységek vezetői,
1.19. a rendszerbiztonsági felügyelő, a rendszeradminisztrátor,
1.20. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos informatikai rendszereit tervező, fejlesztő vagy országos informatikai 

rendszerek által használt adatbázisokhoz hozzáféréssel rendelkező üzemeltetési, alkalmazástámogatói 
feladatokat ellátó foglalkoztatott,

1.21. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal országos adatátviteli hálózatának egészét tervező és üzemeltető foglalkoztatott,
1.22. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kockázatkezelési, illetve ellenőrzési tevékenységéhez készített specifikációhoz 

és algoritmusokhoz teljes körűen hozzáférő foglalkoztatott,
1.23. a Bevetési Főigazgatóság azon foglalkoztatottja, aki munkaköri leírása alapján speciális műveleti tevékenységet 

főtevékenységként végzi,
1.24. a Bűnügyi Főigazgatóság alaptevékenységébe tartozó szervezeti egységek osztályvezetői és valamennyi 

foglalkoztatottja, valamint a  Bűnügyi Főigazgatóságon bűnüldözési belső adatvédelmi felelősi, valamint 
bűnüldözési informatikai biztonsági feladatokat ellátó foglalkoztatott,

1.25. a regionális bűnügyi igazgatóságok osztályvezetői és valamennyi foglalkoztatottja,
1.26. az Áru- és Bűnjelkezelő Hivatal hivatalvezetője és helyettesei,
1.27. a rejtjeltevékenységet ellátó foglalkoztatott munkaköre,
1.28. a titkos ügykezelő,
1.29. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon foglalkoztatottja, akinek a munkaköri feladatainak ellátásához Személyi 

Biztonsági Tanúsítvány megléte szükséges.
C)   Központi hivatal
 1. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál

1.1. a gazdasági vezető,
1.2. a haditechnikai és exportellenőrzési hatósági feladatot ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre,
1.3. az informatikai feladatot ellátó szervezeti egység vezetője,
1.4. a koordinációs és a humánpolitikai feladatot ellátó szervezeti egység vezetője és helyettese,
1.5. az informatikai biztonsági vezető,
1.6. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör,
1.7. a biztonsági vezető,
1.8. a belső ellenőr,
1.9. az integritás tanácsadó,
1.10. a titkos ügykezelő.

 2. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságnál
2.1. valamennyi munkakör.

 3. A Magyar Államkincstárnál
3.1. a központi szerv és a területi szerv igazgatója, igazgató-helyettese,
3.2. az irodavezető és az irodavezető-helyettes,
3.3. a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,
3.4. a gazdasági vezető,
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3.5. a biztonsági feladatokat ellátó munkakör,
3.6. a közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző szervezeti egység valamennyi munkaköre,
3.7. az adatvédelmi felelős,
3.8. a pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi  

CXXXVI. törvény 23. §-a alapján kijelölt személy és helyettese,
3.9. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodásával összefüggő kincstári feladatot ellátó munkaköre,
3.10. a Magyar Államkincstár belső szabályozó eszközeiben meghatározott kritikus informatikai alkalmazások 

és azokat működtető infrastruktúra kiszolgálásához és felügyeletéhez rendelt privilegizált jogosultsággal 
rendelkező munkatárs, valamint az irányítási jogkörrel rendelkező vezető,

3.11. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör,
3.12. a titkos ügykezelő,
3.13. a minősített adatkezelést végző munkatárs,
3.14. az integritás tanácsadó,
3.15. a belső ellenőr.

 4. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnál
4.1. a szakképzési főosztályvezető,
4.2. a képzési főosztályvezető,
4.3. a pénzügyi és számviteli osztályvezető,
4.4. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör,
4.5. az integritás tanácsadó,
4.6. a belső ellenőr,
4.7. a titkos ügykezelő.

D)   Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv
 1. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál

  1.1. a főigazgató és a főigazgató titkárságának valamennyi munkaköre,
  1.2. a főigazgató-helyettes,
  1.3. az igazgató,
  1.4. a főosztályvezető,
  1.5. az ügykezelési feladatot ellátó szervezeti egység vezetője,
  1.6. a biztonsági feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,
  1.7. a gépjárművezető,
  1.8. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó személy munkaköre,
  1.9. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör,
1.10. a központosított közbeszerzési portál adatkezelője,
1.11. a belső ellenőr,
1.12. a titkos ügykezelő.
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