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A Kormány 210/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelete
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával 
kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. alcím tekintetében a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról 
szóló 2018. évi CIII. törvény 20. § b), c), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet] 26/B. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  gyámhivatal az  e  § szerinti jognyilatkozatok jóváhagyása iránt a  Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: Nemzeti Eszközkezelő) kérelmére is eljár, ha a jognyilatkozatot a hitelszerződésből 
eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. 
évi CLXX. törvényben (a továbbiakban: 2011. évi CLXX. törvény) és a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő 
természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: 2018. évi 
CIII. törvény) meghatározott adásvételi szerződés megkötése, illetve az ingatlan részletvétellel történő megvásárlása 
során teszik.”

2. §  A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 146. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  gyámhivatal a  cselekvőképtelen nagykorú személy gondnoka, valamint a  cselekvőképességében 
a vagyoni ügyeit érintően korlátozott személy és gondnoka kérelmére jóváhagyja a Ptk. 2:23. § (1) bekezdésében 
meghatározott jognyilatkozatokat. A  gyámhivatal az  e  bekezdés szerinti jognyilatkozatok jóváhagyása iránt 
a  Nemzeti Eszközkezelő kérelmére is eljár, ha a  jognyilatkozatot a  2011. évi CLXX. törvényben és a  2018. évi  
CIII. törvényben meghatározott adásvételi szerződés megkötése, illetve az  ingatlan részletvétellel történő 
megvásárlása során teszik.”

3. §  A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  jóváhagyás iránti kérelemhez nem kell mellékelni az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott iratot,  
ha az ingatlan tulajdonjogának átruházása a 2018. évi CIII. törvényben meghatározott részletvétellel történt az arra 
jogosult részére. A jóváhagyás iránti kérelemhez ebben az esetben a részletvevő 2018. évi CIII. törvény szerinti ingatlan 
megvásárlására vonatkozó részletvételi nyilatkozatát (a továbbiakban: részletvételi nyilatkozat) kell mellékelni.
(5) A  jóváhagyás iránti kérelemhez nem kell mellékelni az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott iratot,  
ha az ingatlan tulajdonjogának átruházása
a) a Nemzeti Eszközkezelő részére jogszabályban meghatározott módon vagy
b) az arra jogosult részére a 2011. évi CLXX. törvényben és a 2018. évi CIII. törvényben meghatározott módon
történt.”

4. § (1) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 154. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyámhivatal – a tulajdonosváltozás, illetve a tulajdonközösség megszűnésének ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzése érdekében – a  szerződésben, a  részletvételi nyilatkozatban foglalt törvényes képviselői jognyilatkozat 
jóváhagyását és a határozat véglegessé válását rávezeti a szerződésre, a részletvételi nyilatkozatra, illetve megosztás 
esetén a vázrajzra.”
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 (2) A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 154. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés 
a következő c) ponttal egészül ki:
[A gyámhivatal – a vételár megfizetésének (3) bekezdésben meghatározott módjára vonatkozó rendelkezés hiányában – 
az okiratokat csak akkor láthatja el záradékkal, ha]
„b) az ingatlan tulajdonjogának átruházása a Nemzeti Eszközkezelő részére történt, és
ba) a vételárat a 2011. évi CLXX. törvényben meghatározott módszer és felosztás szerint fogják megfizetni, vagy
bb) a vételárból a 2011. évi CLXX. törvényben meghatározott esetben a kiskorú személyt is megilletné a fennmaradó 
vételárhányad, és a vételárból a kiskorút megillető összeget gyámhatósági fenntartásos betétben fogják elhelyezni, 
vagy
c) az ingatlan tulajdonjogának átruházása a 2011. évi CLXX. törvényben és a 2018. évi CIII. törvényben meghatározott 
módon történt az arra jogosult részére.”

2. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

5. §  Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés d) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell tanúsítványt készíteni)
„d) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény és a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek 
otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás”
(esetén.)

3. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016.  
(II. 10.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő 
h) ponttal egészül ki:
(A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy)
„g) lakás vásárlása esetén – a h) pontban foglaltak kivételével – az  igénylő az  ingatlan-nyilvántartási hatóság által 
érkeztetett adásvételi szerződést benyújtsa,
h) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 
2018. évi CIII. törvény alapján történő lakásvásárlás esetén az igénylő benyújtsa az ingatlan egy összegben történő 
megvásárlásáról szóló adásvételi szerződést, valamint a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 
által kiállított, az  adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartási hatóság részére történő megküldéséről szóló 
nyilatkozatot.”

4. A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének 
biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2018. (XII. 21.)  
Korm. rendelet] 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az ingatlanra vonatkozó, a Törvény 13. § (1) bekezdése szerinti tulajdonváltozás esetén 
az ingatlan vételára a Nemzeti Eszközkezelő által a NET tv. alapján meghatározott, az ingatlanért fizetett vételárnak 
megfelelő összeg, csökkentve a bérlő által a Törvény 13. § (1) bekezdése szerinti átalakulás napját megelőző év utolsó 
napjáig megfizetett lakbér összegével.
(3) A Nemzeti Eszközkezelő az (1) és (2) bekezdés szerinti vételár meghatározásakor kamatot nem számít fel.”

8. §  A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő szöveg lép:
„15. § (1) A Törvény 8. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozattétel hiányában a lakóingatlan és a tartalék ingatlan esetén 
a  lakbér egy naptári hónapra számított mértéke 2020. január 1-től a  2018. december 1-jén hatályos lakásbérleti 
szerződés alapján fizetendő lakbérnek megfelelő összeg háromszorosa.
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(2) A  Törvény 13.  § (6)  bekezdése szerinti nyilatkozattétel hiányában a  lakóingatlan és a  tartalék ingatlan esetén 
a  lakbér egy naptári hónapra számított mértéke a  Törvény 13.  § (1)  bekezdése szerinti átalakulás napját követő 
harmadik hónap első napjától, de legkorábban 2020. január 1-től az átalakulás napján hatályos lakásbérleti szerződés 
alapján fizetendő lakbérnek megfelelő összeg háromszorosa.”

9. §  A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet VIII. Fejezete a következő 15/A. alcímmel egészül ki:
„15/A. A Nemzeti Eszközkezelő tájékoztatója a részletvétel egyéb szabályairól
29/A. § (1) A Nemzeti Eszközkezelő a részletvételi jogviszony keretében meghatározza
a) a havonta fizetendő részletek esedékességének napját,
b) a havi részletek teljesítésének feltételeit, elszámolásának rendjét,
c) a vételár előteljesítésének feltételeit, elszámolásának rendjét,
d) a 9. § szerinti egyösszegű esedékesség beállta esetén a  részletvevőnek szóló fizetési felszólítás megküldésének 
rendjét,
e) a részletvevő és a Nemzeti Eszközkezelő közötti kapcsolattartás formáját és rendjét.
(2) A Nemzeti Eszközkezelő az (1) bekezdés a)–e) pontja tekintetében a részletvevőknek szóló tájékoztatót (ezen alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: tájékoztató) küld az ingatlan címére, valamint a tájékoztatót közzéteszi a honlapján.
(3) A  Nemzeti Eszközkezelő a  tájékoztató tartalmát a  részletvevők érdekeinek figyelembevételével állítja össze. 
A Nemzeti Eszközkezelő jogosult a tájékoztató egyoldalú, a részletvevők érdekeit figyelembe vevő módosítására.”

10. §  A 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 30. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a műszaki hibával érintett ingatlan a Lakástörvény szerint megsemmisült, a bérbeadó az eset körülményeinek 
függvényében dönthet úgy, hogy a  bérlő részére beköltözhető és megfelelő tartalék ingatlant ajánl fel bérleti 
jogviszony létesítésére. A  tartalék ingatlanra kötött bérleti szerződés időtartama a  megsemmisült ingatlanra 
vonatkozó bérleti szerződés időtartamához igazodik. Ha a megszűnt bérleti szerződésben bérlőtársak szerepeltek, 
a bérbeadó a tartalék ingatlanra kötött bérleti szerződést is a bérlőtársakkal köti meg. Ha valamelyik bérlőtárs nem 
kívánja az új bérleti szerződést megkötni, azt a bérbeadó a többi bérlőtárssal köti meg. A nem szerződő bérlőtárs 
a szerződés megszűnését követően elhelyezési igénnyel nem léphet fel a bérbeadóval szemben.”

5. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 214/2019. (VIII. 30.) Korm. rendelete
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A  Hivatal az  államháztartás pénzeszközeivel és a  nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, 
hatékony és eredményes gazdálkodás, valamint a  beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű 
teljesítésének kormányzati szintű biztosítása érdekében kapcsolatot tart és együttműködik az  államháztartás 
kontrollját ellátó más szervekkel és az államháztartásért felelős miniszterrel.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében a  Hivatal támogatja és összehangolja a  törvényben 
meghatározott ellenőrzési jogkörébe tartozó szervek kapcsolattartási tevékenységét az  államháztartás kontrollját 
végző más szervekkel.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 29/2019. (IX. 5.) MNB rendelete
a „Semmelweis Egyetem” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az első magyar orvosegyetem alapításának 250. évfordulója alkalmából – „Semmelweis 
Egyetem” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2019. szeptember 6.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a bal oldali mezőben a Semmelweis Egyetem méltóságjelvényei körébe tartozó egyetemi 

jogar csúcsdíszének ábrázolása látható, melyet – az emlékérme szélén – az eredeti orvoskari dékáni tisztséglánc vesz 
körbe. A  jobb oldali mezőben, a  tisztséglánc belső vonalát követő félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, 
lent a „BP.” verdejel és a „2019” verési évszám, középen, két vízszintes sorban a „10 000” értékjelzés és a „forint” felirat 
olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket 
ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  középmezőben a  Semmelweis Egyetem címerének ábrázolása látható. Az  emlékérme 
szélén, köriratban, fent a „250 ÉVES A SEMMELWEIS EGYETEM”, lent a „ ”SERVAMUS VITAM ATQUE SERVIMUS” ” felirat 
olvasható. A köriratokat bal oldalon a Semmelweis Egyetem rektori épületének egyik belső díszítő motívuma, jobb 
oldalon Szabó Virág tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet 
tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2019. szeptember 6-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 29/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 149. szám 6195

1. melléklet a 29/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

	  

	   2	  

1.	  melléklet	  a	  …/2019.	  (IX.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  	  

 

 

2.	  melléklet	  a	  …/2019.	  (IX.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  hátlapjának	  képe:	  

 	  

2. melléklet a 29/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

	  

	   2	  

1.	  melléklet	  a	  …/2019.	  (IX.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  	  

 

 

2.	  melléklet	  a	  …/2019.	  (IX.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  hátlapjának	  képe:	  

 	  

2. melléklet a 29/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 149. szám 6195

1. melléklet a 29/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

	  

	   2	  

1.	  melléklet	  a	  …/2019.	  (IX.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  	  

 

 

2.	  melléklet	  a	  …/2019.	  (IX.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  hátlapjának	  képe:	  

 	  

2. melléklet a 29/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

	  

	   2	  

1.	  melléklet	  a	  …/2019.	  (IX.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  	  

 

 

2.	  melléklet	  a	  …/2019.	  (IX.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  hátlapjának	  képe:	  
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2019. (IX. 5.) MNB rendelete
a „Semmelweis Egyetem” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az első magyar orvosegyetem alapításának 250. évfordulója alkalmából – „Semmelweis 
Egyetem” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2019. szeptember 6.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a bal oldali mezőben a Semmelweis Egyetem méltóságjelvényei körébe tartozó egyetemi 

jogar csúcsdíszének ábrázolása látható, melyet – az emlékérme szélén – az eredeti orvoskari dékáni tisztséglánc vesz 
körbe. A  jobb oldali mezőben, a  tisztséglánc belső vonalát követő félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, 
lent a „BP.” verdejel és a „2019” verési évszám, középen, két vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és a „forint” felirat 
olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket 
ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  középmezőben a  Semmelweis Egyetem címerének ábrázolása látható. Az  emlékérme 
szélén, köriratban, fent a „250 ÉVES A SEMMELWEIS EGYETEM”, lent a „ ”SERVAMUS VITAM ATQUE SERVIMUS” ” felirat 
olvasható. A köriratokat bal oldalon a Semmelweis Egyetem rektori épületének egyik belső díszítő motívuma, jobb 
oldalon Szabó Virág tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet 
tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2019. szeptember 6-án lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 30/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 149. szám 6197

1. melléklet a 30/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 30/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

2. melléklet a 30/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 149. szám 6197

1. melléklet a 30/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 30/2019. (IX. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 31/2019. (IX. 6.) MNB rendelete
a „Magyar vizsla” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Magyar vizsla” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
 (2) A kibocsátás időpontja: 2019. szeptember 7.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz, 4% nikkel és 21% cink ötvözetéből készült, súlya 16 gramm, átmérője 34 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben egy rövidszőrű magyar vizsla portréjának ábrázolása látható. Az emlékérme 

szélén, félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, jobb oldalon a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, bal oldalon, 
az  ábrázolás mellett, egymás alatti két sorban a „2019” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az  emlékérme 
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, az  előtérben – „vadat álló” testtartásban – egy vízben lépdelő rövidszőrű magyar vizsla, 
a háttérben egy nádasból kilépő drótszőrű magyar vizsla ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, fent, félköriratban 
a  „MAGYAR VIZSLA” felirat olvasható, lent, középen Pogány Gábor Benő tervezőművész mesterjegye látható. 
Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, különleges – ún. fordított proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2019. szeptember 7-én lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 31/2019. (IX. 6.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 150. szám 6211

1. melléklet a 31/2019. (IX. 6.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 31/2019. (IX. 6.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

2. melléklet a 31/2019. (IX. 6.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 150. szám 6211

1. melléklet a 31/2019. (IX. 6.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 31/2019. (IX. 6.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A pénzügyminiszter 11/2019. (IX. 4.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek 
a 2007–2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználásával és fejezeti 
kezelésű előirányzat átvételével összefüggő módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások 
esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„4a. 23. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 16. cikke szerinti regionális városfejlesztési támogatás,”
(nyújtható.)

2. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 35a. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„35a. integrált településfejlesztési stratégia: az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi  
LXXVIII. törvény 2. § 12. pontja szerinti stratégia,”

 (2) A Rendelet 5. § (1) bekezdése a következő 86a–86c. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„86a. városfejlesztési alap: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 57. pontja szerinti alap,
86b. városfejlesztésialap-kezelő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 58. pontja szerinti alapkezelő,
86c. városfejlesztési projekt: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 59. pontja szerinti beruházási projekt,”

3. §  A Rendelet 6. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Nem ítélhető meg)
„g) a 7–23. alcím szerinti támogatás a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák 
részére.”

4. §  A Rendelet 7. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A regionális városfejlesztési támogatás esetén előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi 
támogatást, ha a városfejlesztési projektnek biztosított teljes beruházás meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget, amelyet az Európai Bizottság elektronikus bejelentőrendszerén keresztül kell megtenni.”

5. §  A Rendelet a következő 7/A. alcímmel egészül ki:
„7/A. A regionális városfejlesztési támogatás
20/A. § (1) A  regionális városfejlesztési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) olyan, 
az  Atr. 25.  § (1)  bekezdése szerinti területeket érintő városfejlesztési projektek esetén nyújtható, amelyek a  város 
integrált településfejlesztési stratégiájának végrehajtását szolgálják.
(2) A  városfejlesztési projektbe történő teljes beruházás nem haladhatja meg a  20 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget. Kölcsön vagy kezességvállalás esetén a beruházási összeg megállapításánál a kölcsön névértékét kell 
figyelembe venni.
(3) A  városfejlesztési alap által a  támogatható városfejlesztési projektekhez nyújtott támogatás tőkebefektetés, 
kvázisajáttőke-befektetés, kölcsön, kezességvállalás vagy ezek kombinációja formájában nyújtható.
(4) A városfejlesztési projekt végrehajtásához a magán- és állami befektetők pénzbeni, természetbeni hozzájárulást 
vagy ezek kombinációját nyújthatják azzal, hogy a természetbeni hozzájárulást piaci értéken kell figyelembe venni, 
amelyet független szakértő vagy megfelelően felhatalmazott hivatalos szerv tanúsít.
(5) A városfejlesztési projektet városfejlesztési alapon keresztül kell végrehajtani.
(6) A városfejlesztésialap-kezelőt és a független magánbefektetőt olyan nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes 
eljárás alapján kell kiválasztani, amely megfelel az  uniós és nemzeti jogszabályoknak, és amelynek célja  
– a kezességvállalástól eltérő befektetések esetén – a magánbefektetői veszteség minimalizálásával szemben az állami 
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és magánbefektető közötti aszimmetrikus nyereségmegosztást előnyben részesítő, megfelelő kockázat-nyereség 
megosztási rendszer kialakítása.
(7) Az  állami befektetőt terhelő első veszteség nem haladhatja meg a  teljes befektetés 25%-át, ha az  állami és 
magánbefektető közötti veszteségmegosztás aszimmetrikus.
(8) A  magánbefektetőnek nyújtott kezességvállalás esetén a  kezességvállalási mérték nem haladhatja meg 
a kezességvállalással biztosított portfólió 80%-át, a tagállamot terhelő teljes veszteség a kezességvállalással biztosított 
portfólió 25%-át.
(9) A  befektetők számára lehetővé kell tenni a  városfejlesztési alap irányító testületeiben – így különösen 
a felügyelőbizottságában vagy a tanácsadó bizottságában – való képviseletet.
(10) A  végső kedvezményezett részére nyújtott támogatás esetén a  támogatásnak a  városfejlesztési alapok vagy 
a városfejlesztési projektek szintjén további magánbefektetői forrásokkal kell párosulnia oly módon, hogy a bevont 
magánbefektetői források teljes összege elérje a városfejlesztési projekthez nyújtott teljes finanszírozás 30%-át.
(11) Az elszámolható költség a városfejlesztési projekt teljes költsége, ha az összhangban áll az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra 
és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alapra és a  Kohéziós Alapra és az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. és 65. cikkének rendelkezéseivel.
20/B.  § (1) A  városfejlesztésialap-kezelő kiválasztása során nem tehető különbség az  alapján, hogy azok mely 
tagállamban vannak letelepedve vagy bejegyezve. A városfejlesztésialap-kezelővel szemben kizárólag olyan feltétel 
támasztható, amely előre meghatározott és a befektetés jellegével objektív módon indokolható.
(2) A regionális városfejlesztési célú intézkedés megbízott szervezet bevonásával is végrehajtható.
(3) A városfejlesztési alapot üzleti alapon kell irányítani, és biztosítani kell a nyereségorientált befektetési döntések 
meghozatalát. Ez a követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha a városfejlesztésialap-kezelő
a) jogszabály vagy szerződés alapján, professzionális alapkezelő gondosságával, jóhiszeműen és az összeférhetetlenség 
elkerülésével jár el,
b) javadalmazása megfelel a piaci gyakorlatnak, a városfejlesztésialap-kezelőt objektív kritériumokon alapuló, nyílt, 
átlátható és megkülönböztetésmentes pályázati eljárás útján választják ki,
c) teljesítményhez kötött javadalmazásban részesül, vagy saját forrásainak társbefektetése útján részt vállal 
a befektetési kockázatból, ezáltal biztosítva, hogy érdeke folyamatosan megegyezzen az állami befektető érdekével,
d) a befektetési stratégiáját, a befektetés kritériumait és annak tervezett ütemezését előre meghatározza, és
e) minden egyes tőkebefektetésre és kvázisajáttőke-befektetésre vonatkozóan világos és reális kilépési stratégiát 
dolgoz ki.”

6. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. §  A Rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdés 71.  pontjában a  „határozatban” szövegrész helyébe a  „határozatban (a  továbbiakban: 

2010/787/EU tanácsi határozat)” szöveg,
b) 6. § (4) bekezdés b) pontjában a „7–8.,” szövegrész helyébe a „7., 8.,” szöveg,
c) 60. § d) pontjában a „17., 18.,” szövegrész helyébe a „16–18.,” szöveg,
d) 1. melléklet G:20 mező 1. pont d) és e) alpontjában a „kapcsolt vállalkozásának a támogatási” szövegrész helyébe 

az „a támogatást igénylőnek a kapcsolt és partnervállalkozásaival egybeszámított, a támogatási” szöveg
lép.

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

9. §  Ez  a  rendelet 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 I. és II. Fejezete hatálya 
alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 11/2019. (IX. 4.) PM rendelethez

 1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 19a. sorral egészül ki:

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

1. Áht. Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoport név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának 
módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 

módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból 
finanszírozott költségvetési 
támogatás közreműködő 

szervezete)

19a. 348239

Az előirányzat az Európai Bizottság NER300 programjaiban közvetlenül
támogatást nyert hazai projekt megvalósítására nyújt fedezetet,
továbbá az ehhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek
teljesítésére szolgál. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a
felhasználással kapcsolatban a PM-et terhelő pénzügyi tranzakciós
illetékekre és kincstári díjakra.

gazdasági társaság, Európai Beruházási Bank,
Európai Bizottság által meghatározott
szervezet

– – egyösszegű 
kifizetéssel – – – – –NER300 projekt megvalósítása
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A pénzügyminiszter 12/2019. (IX. 5.) PM rendelete
a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 28. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
16/2018. (XII. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 12/2019. (IX. 5.) PM rendelethez

A Rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat a következő 49a. sorral egészül ki:

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

Áh
t. 

 
az

on
os

ító

Cí
m

Al
cí

m

Jo
gc

ím
cs

op
or

t

Jogcím- 
név

Előirányzat célja
Kifizetésben  
részesülők  

köre

Támogatás  
biztosí- 
tásának  
módja

Támogatási  
előleg

Rendelkezésre  
bocsátás  

módja

Visszafizetés  
határideje

Biztosíték
Kezelő  
szerv

Lebonyo-  
lító szerv

Európai uniós 
forrásból  

finanszírozott 
költségvetési  
támogatás 

közreműködő  
szervezete)

49a. 379628

Az NBB 
magyarországi 
székhelyének 
létesítésével 
kapcsolatos 
tőkeemelés

A Nemzetközi Beruházási Bank és 
Magyarország Kormánya között 
a Nemzetközi Beruházási Bank 
Magyarországi Székhelyéről szóló 
Megállapodás kihirdetéséről és  
a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, 
a Nemzetközi Beruházási Bank 
megalapítása tárgyában, Moszkvában, 
1970. július 10-én aláírt és  
1990. december 20. napján módosított 
Egyezményhez csatolt Alapszabály 
módosításának kihirdetéséről szóló 
2019. évi XI. törvénnyel kihirdetett, 
a Nemzetközi Beruházási Bank és 
Magyarország Kormánya között 
a Nemzetközi Beruházási Bank 
Magyarországi Székhelyéről szóló 
Megállapodás 4.1 és 4.2 pontjában 
foglaltak alapján a Nemzetközi 
Beruházási Bank elhelyezéséhez 
hozzájárulás teljesítése.

Nemzet- 
közi 
Beruhá- 
zási Bank

A Kincstár 
folyósít  
a Pénzügy- 
minisztérium 
utalványa 
alapján.
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A Kormány 1514/2019. (VIII. 30.) Korm. határozata
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatainak bővítéséről, valamint az Állami Számvevőszékkel Való 
Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

 1. A Kormány
1.1. egyetért az  államháztartás kormányzati szintű ellenőrzése hatékonyságának növelése céljából az  Állami 

Számvevőszékkel történő kormányzati kapcsolattartás egységesítésével;
1.2. az 1.1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében szükségesnek tartja a Kormányzati Ellenőrzési 

Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladatainak bővítését, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV.  törvény 10. §-a szerinti javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületként  
létrehozza az  Állami Számvevőszékkel Való Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Tárcaközi Bizottságot 
(a továbbiakban: Bizottság);

1.3. szükségesnek tartja a Hivatal új feladatainak ellátására további elnökhelyettes kinevezését, aki
a) a feladatkörét érintően részt vesz a pénzügyi tárgyú jogszabályok előkészítésében,
b) biztosítja a  kormányzati ellenőrzések módszertani hátterét, elemzi az  ellenőrzések tapasztalatait, 

folyamatosan fejleszti az alkalmazott ellenőrzési módszereket,
c) a kormányzati ellenőrzések szakmai szabályainak fejlesztése érdekében nyomon követi az  Állami 

Számvevőszék által végzett ellenőrzések szakmai szabályait, módszereit és azok változását,
d) nyomon követi az Állami Számvevőszék ellenőrzési terveit, feldolgozza az Állami Számvevőszék által 

készített jelentéseket és elemzéseket, és azok alapján javaslatokat fogalmaz meg a Hivatal ellenőrzései 
tervezéséhez kapcsolódóan,

e) előkészíti a  Kormány irányítása alá tartozó fejezet fejezetet irányító szervének belső ellenőrzési 
vezetője kinevezésével, felmentésével, illetve áthelyezésével kapcsolatos hivatali álláspontot,

f ) előkészíti a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda éves ellenőrzési tervével, illetve 
annak módosításával kapcsolatos hivatali álláspontot,

g) előkészíti a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda soron kívüli belső ellenőrzésének 
elrendelésére vonatkozó intézkedéssel kapcsolatos hivatali álláspontot,

h) előkészíti a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzésére vonatkozó 
polgári jogi szerződés megkötésével kapcsolatos hivatali álláspontot,

i) előkészíti a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzésére vonatkozó 
jogszabályok tervezeteivel kapcsolatos hivatali álláspontot,

j) nyilvántartja, elemzi és értékeli a  minisztériumok, valamint a  Miniszterelnöki Kormányiroda belső 
ellenőrzési vezetői által a Hivatal részére megküldött ellenőrzési jelentéseket és beszámolókat, és azok 
alapján kockázatelemzéseket végez, valamint javaslatokat fogalmaz meg a kormányzati ellenőrzések 
tervezéséhez és végrehajtásához,

k) ellátja az  Állami Számvevőszékkel, a  szakmai és civil szervezetekkel, az  államháztartásért felelős 
miniszterrel való kapcsolattartásból adódó hivatali feladatokat,

l) beszámol a Kormánynak a Bizottság munkájáról és az Állami Számvevőszék által készített ellenőrzések 
tapasztalatairól;

1.4. egyetért azzal, hogy a Bizottság feladata
a) az Állami Számvevőszékkel történő összehangolt kormányzati kapcsolattartás biztosítása,
b) az Állami Számvevőszéknek a Kormány irányítása alá tartozó szervek, valamint a Kormány tagjának 

a  tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában tett 
megállapításainak nyomon követése és a javaslatok hasznosulásának figyelemmel kísérése,

c) az ellenőrzési tapasztalatok alapján a  Kormány számára – az  államháztartás pénzeszközeivel és 
a  nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás 
érdekében – javaslatok megfogalmazása;

1.5. egyetért azzal, hogy a  Bizottság elnöke a  Hivatal elnökhelyettese, alelnöke az  államháztartásért felelős 
miniszter által kijelölt személy legyen;

1.6. egyetért azzal, hogy a Bizottság munkájában minden minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda  
részéről egy, legalább helyettes államtitkári tisztséget viselő szakmai felsővezető tagként vegyen részt, ezért 
felkéri a tárcavezetőket és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát a képviseletre jogosult 
tag delegálására;
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1.7. egyetért azzal, hogy a Bizottság
a) szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezzék,
b) ülésezési rendjét, a működésének szabályait Ügyrendben állapítsa meg,
c) titkári feladatait a Bizottság elnöke által kijelölt személy lássa el,
d) működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Hivatal lássa el,
e) tagjai tevékenységükért tiszteledíjban ne részesüljenek;

1.8. egyetért azzal, hogy a Bizottság által megfogalmazott javaslatokat a Bizottság elnökének beszámolója alapján 
a Kormány – szükség szerint – megtárgyalja.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1516/2019. (IX. 4.) Korm. határozata
a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Magyarország 2019. évi központi költségvetésének címrendjét 2019. szeptember 5-ei fordulónappal 
az 1. melléklet szerint módosítja;

Felelős:  pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő:  2019. szeptember 5.

 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak 
a Magyar Államkincstárnál
a) az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,
b) az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő intézményi, illetve fejezeti kezelésű előirányzatra és 

azon belül rovatmélységű előirányzatra történő besorolásáról;
Felelős:  emberi erőforrások minisztere
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  azonnal

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen az 1. pont szerinti címrendi változás 2019. 
január 1-jei határnappal történő átvezetéséről, és egyidejűleg – az emberi erőforrások minisztere adatszolgáltatása 
alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok és a kapcsolódó 
költségvetési maradványok átvezetéséről;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  2019. szeptember 5.

 4. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 2020. január 1-jei fordulónappal – a Magyarország 
2020. évi központi költségvetésének címrendjét a 2. melléklet szerint módosítja;

Felelős:  pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő:  2020. január 3.

 5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a 4. pont szerinti címrendi változás 2020. 
január 1-jei határnappal történő átvezetéséről.

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  2020. január 3.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1516/2019. (IX. 4.) Korm. határozathoz

2019. évi megosztásra nem kerülő előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

Új címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím
Jogcím-
csoport

Jogcím Fejezet Cím Alcím
Jogcím-
csoport

Jogcím

227942 17 14 00 00 00 Egyetemek, főiskolák 20 05 00 00 00

17 20 67 00 00 Felsőoktatási feladatok 

333795 17 20 67 01 00 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 20 20 02 02 00

302891 17 20 67 02 00 Felsőoktatás speciális feladatai 20 20 03 01 00

340639 17 20 67 03 00 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 20 20 03 04 00

348651 17 20 67 04 00 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 20 20 03 05 00

353795 17 20 67 05 00 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 20 20 03 06 00

375262 17 20 67 06 00 Szegedi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése 20 20 03 07 00

295002 17 20 67 07 00 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 20 20 05 18 01

302913 17 20 67 08 00 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 20 20 08 01 00

302924 17 20 67 09 00 Európai uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 20 20 08 02 00

338328 17 20 67 10 00 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása 20 20 11 17 00

343406 17 20 67 11 00 MOME-Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása  20 20 25 15 00

380362 17 20 67 12 00 Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása 20 20 25 52 00

295357 17 20 67 13 00 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 20 20 26 01 02
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2. melléklet az 1516/2019. (IX. 4.) Korm. határozathoz

2020. évi megosztásra nem kerülő előirányzatok átrendezésének végrehajtásához

ÁHT-T

Új címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Fejezet Cím Alcím
Jogcím-
csoport

Jogcím Fejezet Cím Alcím
Jogcím-
csoport

Jogcím

227942 17 14 00 00 00 Egyetemek, főiskolák 20 05 00 00 00

17 20 67 00 00 Felsőoktatási feladatok

333795 17 20 67 01 00 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 20 20 02 02 00

302891 17 20 67 02 00 Felsőoktatás speciális feladatai 20 20 03 01 00

348651 17 20 67 04 00 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 20 20 03 05 00

353795 17 20 67 05 00 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 20 20 03 06 00

295002 17 20 67 07 00 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 20 20 05 18 01

302913 17 20 67 08 00 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 20 20 08 01 00

302924 17 20 67 09 00 Európai uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 20 20 08 02 00

380362 17 20 67 12 00 Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása 20 20 25 52 00

295357 17 20 67 13 00 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 20 20 26 01 02
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A Pénztárak Garancia Alapja 2015–2018. évi beszámolóiról
   
2015. évi beszámoló

I. MÉRLEG (2015. XII. 31.)
ezer Ft-ban

Ssz. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

01. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 486 0 594

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0

03. 1. Vagyoni értékű jogok 0 0 0

04. 2. Szellemi termékek   0  

05. 3. Immateriális javakra adott előleg   0  

06. 4. Immateriális javak értékhelyesbítése   0  

07. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 81 0 389

08. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   0 0

09. 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 81 0 389

10. 3. Beruházások, felújítások   0  

11. 4. Beruházásokra adott előlegek   0  

12. 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése   0  

13. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 405 0 205

14. 1. Egyéb tartósan adott kölcsönök 405 0 205

15. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0  

16. B) FORGÓESZKÖZÖK 628 619 0 629 439

17. I. KÉSZLETEK 101 0 214

18. II. KÖVETELÉSEK 13 0  

19. 1. Tagpénztárakkal szembeni követelések 0 0 0

20. a) garancia díj követelések   0  

21. b) tagpénztárak rendkívüli befizetésére szóló követelések   0  

22. c) Alapra átszállt befagyott követelések   0  

23. e) szolgáltatási tartalék kiegészítéséből eredő követelések   0  

24. f ) felszámolás alatt álló pénztár járadékos tagja részére folyósított 
járadék miatti követelések 

0 0 0

25. g) tagpénztárakkal szembeni egyéb követelések   0  

26. 2. Pénztártagokkal, kedvezményezettekkel szembeni követelés   0  

27. 3. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból   0  

28. 4. Egyéb követelések 13 0  

29. III. ÉRTÉKPAPÍROK 626 164 0 626 941

30. 1. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 626 164 0 626 941

31. a) államkötvény 520 679 0 567 596

32. b) kincstárjegy 105 485 0 59 345

33. IV. PÉNZESZKÖZÖK 2 341 0 2 284

34. 1. Pénztár, csekkek 640 0 530

35. 2. Bankbetétek 1 701 0 1 754

36. C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11 989 0 10 545

37. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 11 989 0 10 545

38. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   0 0

39. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 641 094 0 640 578
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MÉRLEG – FORRÁSOK (2015. XII. 31.)
ezer Ft-ban

Ssz. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

40. D) SAJÁT TŐKE 638 952 0 638 455

41. I. JEGYZETT TŐKE 0 0 0

42. II. TARTALÉKTŐKE 640 500 0 638 952

43. III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK   0  

44. IV. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY –1 548 0 –497

45. E) CÉLTARTALÉKOK 0 0 0

46. F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 067 0 887

47. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK   0  

48. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 067 0 887

49. 1. Tagpénztárakkal szembeni kötelezettségek 58 0 0

50. 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök   0

51. 3. Állammal szembeni kötelezettségek   0  

52. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 022 0 887 

53. G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 075 0 1 236

54. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása   0  

55. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 075 0 1 236

56. 3. Halasztott bevételek 0 0 0

57. FORRÁSOK ÖSSZESEN 641 094 0 640 578

EREDMÉNYKIMUTATÁS (2015. XII. 31.)
ezer Ft-ban

Ssz. Tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

01. 01. Tagpénztárakkal szemben elszámolt díjbevételek 0 0 0

02. Ebből: garanciadíjbevétel   0 0

03. 02. Rendkívüli tagpénztári befizetések   0  

04. 03. Pénztártagok jogi képviseletéért felszámított díjak   0  

05. I. Garanciális bevételek (01+02+03) 0 0 0

06. II. Egyéb bevételek 247 0 0

07. Ebből: visszaírt értékvesztés   0  

08. 04. Befagyott követelések kifizetésével kapcsolatos ráfordítások   0  

09. 05. Pénztártagok jogi képviseletével összefüggő ráfordítások   0  

10. 06. A pénztártag egyéni sz. egyenl. a hozamgar. tőke. össz. tört.
kieg. m. ráf

   

11. 07. Szolgáltatási tartalék kiegészítésével kapcsolatos ráfordítások   0  

12. 08. Egyéb garanciális ráfordítás 0 0 0

13. Ebből: – Alapra átszállt követelések behajtásával kapcsolatos 
ráfordítások

   

14. – társ. bizt. ny. rendsz. átlépő tagot a gar. kif. ford. pénz. megill. 
össz. m. ráford.

0 0

15. III. Garanciális ráfordítások (04+05+06+07) 0 0 0

16. 08. Anyagjellegű ráfordítások 9 116 0 9 186
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ezer Ft-ban

Ssz. Tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

17. 09. Személyi jellegű ráfordítások 29 609 0 21 280

18. 10. Értékcsökkenési leírás 204 0 94

19. IV. Működéssel kapcsolatos ráfordítások (8+9+10) 38 929 0 30 560

20. V. Egyéb ráfordítások 333 276

21. Ebből: értékvesztés   0  

22. A) Szokásos tevékenység eredménye (I+II–III–IV–V) –39 015 0 –30 836

23. 11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége   0  

24. 12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 30 492 0 28 947

25. 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 7 391 0 5 110

26. VI. Pénzügyi műveletek bevételei (11+12+13) 37 883 0 34 057

27. 14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége   0  

28. 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 0

29. 16. Értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0

30. 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 416 0 3 718

31. VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17) 416 0 3 718

32. B) Pénzügyi műveletek eredménye (VI–VII) 37 467 0 30 339

33. VIII. Rendkívüli bevételek 0 0 0

34. IX. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0

35. C) Rendkívüli eredmény (VIII–IX)   0  

36. D) Mérleg szerinti eredmény (+–A+–B+–C) –1 548 0 –497

* * *

2016. évi beszámoló

I. MÉRLEG (2016. XII. 31.)
ezer Ft-ban

Ssz. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

01. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 594 0 308

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0

03. 1. Vagyoni értékű jogok 0 0 0

04. 2. Szellemi termékek 0

05. 3. Immateriális javakra adott előleg 0

06. 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 0

07. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 389 0 308

08. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0

09. 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 389 0 308

10. 3. Beruházások, felújítások 0

11. 4. Beruházásokra adott előlegek 0

12. 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0

13. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 205 0 0

14. 1. Egyéb tartósan adott kölcsönök 205 0
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ezer Ft-ban

Ssz. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

15. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0

16. B) FORGÓESZKÖZÖK 629 439 0 632 992

17. I. KÉSZLETEK 214 0 101

18. II. KÖVETELÉSEK 0 0

19. 1. Tagpénztárakkal szembeni követelések 0 0 0

20. a) garancia díj követelések 0

21. b) tagpénztárak rendkívüli befizetésére szóló követelések 0

22. c) Alapra átszállt befagyott követelések 0

23. e) szolgáltatási tartalék kiegészítéséből eredő követelések 0

24. f ) felszámolás alatt álló pénztár járadékos tagja részére folyósított 
járadék miatti követelések 

0 0 0

25. g) tagpénztárakkal szembeni egyéb követelések 0

26. 2. Pénztártagokkal, kedvezményezettekkel szembeni követelés 0

27. 3. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 0

28. 4. Egyéb követelések 0

29. III. ÉRTÉKPAPÍROK 626 941 0 626 956

30. 1. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 626 941 0 626 956

31. a) államkötvény 567 596 0 533 545

32. b) kincstárjegy 59 345 0 93 411

33. IV. PÉNZESZKÖZÖK 2 284 0 5 819

34. 1. Pénztár, csekkek 530 0 288

35. 2. Bankbetétek 1 754 0 5 531

36. C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 10 545 0 8 301

37. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 10 545 0 8 301

38. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 0

39. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 640 578 0 641 601

MÉRLEG – FORRÁSOK (2016. XII. 31.)
ezer Ft-ban

Ssz. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

40. D) SAJÁT TŐKE 638 455 0 639 164

41. I. JEGYZETT TŐKE 0 0 0

42. II. TARTALÉKTŐKE 638 952 0 638 455

43. III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK   0  

44. IV. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY –497 0 709

45. E) CÉLTARTALÉKOK 0 0 0

46. F) KÖTELEZETTSÉGEK 887 0 1 084

47. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK   0  

48. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 887 0 1 084

49. 1. Tagpénztárakkal szembeni kötelezettségek 0 0 0

50. 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök   0 0



9. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1313

ezer Ft-ban

Ssz. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

51. 3. Állammal szembeni kötelezettségek   0  

52. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 887 0 1 084 

53. G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 236 0 1 353

54. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása   0  

55. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 236 0 1 353

56. 3. Halasztott bevételek 0 0 0

57. FORRÁSOK ÖSSZESEN 640 578 0 641 601

EREDMÉNYKIMUTATÁS (2016. XII. 31.)
ezer Ft-ban

Ssz. Tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

01. 01. Tagpénztárakkal szemben elszámolt díjbevételek 0 0 0

02. Ebből: garanciadíjbevétel   0 0

03. 02. Rendkívüli tagpénztári befizetések   0  

04. 03. Pénztártagok jogi képviseletéért felszámított díjak   0  

05. I. Garanciális bevételek (01+02+03) 0 0 0

06. II. Egyéb bevételek 0 0 0

07. Ebből: visszaírt értékvesztés   0  

08. 04. Befagyott követelések kifizetésével kapcsolatos ráfordítások   0  

09. 05. Pénztártagok jogi képviseletével összefüggő ráfordítások   0  

10. 06. A pénztártag egyéni sz. egyenl. a hozamgar. tőke. össz. tört.kieg. 
m. ráf.

   

11. 07. Szolgáltatási tartalék kiegészítésével kapcsolatos ráfordítások   0  

12. 08. Egyéb garanciális ráfordítás 0 0 0

13. Ebből: – Alapra átszállt követelések behajtásával kapcsolatos 
ráfordítások

   

14. – társ. bizt. ny. rendsz. átlépő tagot a gar. kif. ford. pénz. megill. össz. 
m. ráford. 

0 0

15. III. Garanciális ráfordítások(04+05+06+07) 0 0 0

16. 08. Anyagjellegű ráfordítások 9 186 0 9 212

17. 09. Személyi jellegű ráfordítások 21 280 0 22 278

18. 10. Értékcsökkenési leírás 94 0 80

19. IV. Működéssel kapcsolatos ráfordítások (8+9+10) 30 560 0 31 570

20. V. Egyéb ráfordítások 276 277

21. Ebből: értékvesztés   0  

22. A) Szokásos tevékenység eredménye (I+II–III–IV–V) –30 836 0 –31 847

23. 11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége   0  

24. 12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 28 947 0 28 072

25. 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 5 110 0 6 140

26. VI. Pénzügyi műveletek bevételei (11+12+13) 34 057 0 34 212

27. 14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége   0  

28. 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 0
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ezer Ft-ban

Ssz. Tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

29. 16. Értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0

30. 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 3 718 0 1 656

31. VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17) 3 718 0 1 656

32. B) Pénzügyi műveletek eredménye (VI–VII) 30 339 0 32 556

33. VIII. Rendkívüli bevételek 0 0 0

34. IX. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0

35. C) Rendkívüli eredmény (VIII–IX)   0  

36. D) Mérleg szerinti eredmény (+–A+–B+–C) –497 0 709

* * * 

2017. évi beszámoló

I. MÉRLEG (2017. XII. 31.) 

ezer Ft-ban

Ssz. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

01. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 308 0 248

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0

03. 1. Vagyoni értékű jogok 0 0 0

04. 2. Szellemi termékek 0

05. 3. Immateriális javakra adott előleg 0

06. 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 0

07. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 308 0 248

08. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0

09. 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 308 0 248

10. 3. Beruházások, felújítások 0

11. 4. Beruházásokra adott előlegek 0

12. 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0

13. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0

14. 1. Egyéb tartósan adott kölcsönök 0 0

15. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0

16. B) FORGÓESZKÖZÖK 632 992 0 623 643

17. I. KÉSZLETEK 101 0 478

18. II. KÖVETELÉSEK 0 0

19. 1. Tagpénztárakkal szembeni követelések 0

20. a) garancia díj követelések 0

21. b) tagpénztárak rendkívüli befizetésére szóló követelések 0

22. c) Alapra átszállt befagyott követelések 0

23. e) szolgáltatási tartalék kiegészítéséből eredő követelések 0
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ezer Ft-ban

Ssz. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

24. f ) felszámolás alatt álló pénztár járadékos tagja részére folyósított 
járadék miatti követelések 

0 0 0

25. g) tagpénztárakkal szembeni egyéb követelések 0

26. 2. Pénztártagokkal, kedvezményezettekkel szembeni követelés 0

27. 3. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 0

28. 4. Egyéb követelések 0

29. III. ÉRTÉKPAPÍROK 626 956 0 619 876

30. 1. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 626 956 0 619 876

31. a) államkötvény 533 545 0 546 241

32. b) kincstárjegy 93 411 0 73 635

33. IV. PÉNZESZKÖZÖK 5 819 0 3 289

34. 1. Pénztár, csekkek 288 0 440

35. 2. Bankbetétek 5 531 0 2 849

36. C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 8 301 0 9 349

37. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 8 301 0 9 349

38. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 0

39. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 641 601 0 633 240

MÉRLEG – FORRÁSOK (2017. XII. 31.)

ezer Ft-ban

Ssz. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

40. D) SAJÁT TŐKE 639 164 0 630 997

41. I. JEGYZETT TŐKE 0 0 0

42. II. TARTALÉKTŐKE 638 455 0 639 163

43. III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK   0  

44. IV. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 709 0 –8166

45. E) CÉLTARTALÉKOK 0 0 0

46. F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 084 0 995

47. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK   0  

48. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 084 0 995

49. 1. Tagpénztárakkal szembeni kötelezettségek 0 0 0

50. 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök   0 0

51. 3. Állammal szembeni kötelezettségek   0  

52. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 084 0 995 

53. G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 353 0 1 248

54. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása   0  

55. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 353 0 1 248

56. 3. Halasztott bevételek 0 0 0

57. FORRÁSOK ÖSSZESEN 641 601 0 633 240
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EREDMÉNYKIMUTATÁS (2017. XII. 31.)
ezer Ft-ban

Ssz. Tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

01. 01. Tagpénztárakkal szemben elszámolt díjbevételek 0 0 0

02. Ebből: garanciadíjbevétel   0 0

03. 02. Rendkívüli tagpénztári befizetések   0  

04. 03. Pénztártagok jogi képviseletéért felszámított díjak   0  

05. I. Garanciális bevételek (01+02+03) 0 0 0

06. II. Egyéb bevételek 0 0 0

07. Ebből: visszaírt értékvesztés   0  

08. 04. Befagyott követelések kifizetésével kapcsolatos ráfordítások   0  

09. 05. Pénztártagok jogi képviseletével összefüggő ráfordítások   0  

10. 06. A pénztártag egyéni sz. egyenl. a hozamgar. tőke. össz. tört.kieg. 
m. ráf.

   

11. 07. Szolgáltatási tartalék kiegészítésével kapcsolatos ráfordítások   0  

12. 08. Egyéb garanciális ráfordítás 0 0 0

13. Ebből: –Alapra átszállt követelések behajtásával kapcsolatos 
ráfordítások

   

14. – társ. bizt. ny. rendsz. átlépő tagot a gar. kif. ford. pénz. megill. össz. 
m. ráford. 

0 0

15. III. Garanciális ráfordítások (04+05+06+07) 0 0 0

16. 08. Anyagjellegű ráfordítások 9 212 0 12 314

17. 09. Személyi jellegű ráfordítások 22 278 0 21 337

18. 10. Értékcsökkenési leírás 80 0 77

19. IV. Működéssel kapcsolatos ráfordítások (8+9+10) 31 570 0 33 728

20. V. Egyéb ráfordítások 277 279

21. Ebből: értékvesztés   0  

22. A) Szokásos tevékenység eredménye (I+II–III–IV–V) –31 847 0 –34 007

23. 11. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége   0  

24. 12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 28 072 0 26 025

25. 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 6 140 0 2 697

26. VI. Pénzügyi műveletek bevételei (11+12+13) 34 212 0 28 722

27. 14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége   0  

28. 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 0

29. 16. Értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0

30. 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 1 656 0 2 881

31. VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17) 1 656 0 2 881

32. B) Pénzügyi műveletek eredménye (VI–VII) 32 556 0 25 841

33. VIII. Rendkívüli bevételek 0 0 0

34. IX. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0

35. C) Rendkívüli eredmény (VIII–IX)   0  

36. D) Mérleg szerinti eredmény (+–A+–B+–C) 709 0 –8 166

* * * 
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2018. évi beszámoló

I. MÉRLEG (2018. XII. 31.)
ezer Ft-ban

Ssz. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

01. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 248 0 148

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0

03. 1. Vagyoni értékű jogok 0 0 0

04. 2. Szellemi termékek 0

05. 3. Immateriális javakra adott előleg 0

06. 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 0

07. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 248 0 148

08. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0

09. 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 248 0 148

10. 3. Beruházások, felújítások 0

11. 4. Beruházásokra adott előlegek 0

12. 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0

13. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0

14. 1. Egyéb tartósan adott kölcsönök 0 0

15. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0

16. B) FORGÓESZKÖZÖK 623 643 0 608 495

17. I. KÉSZLETEK 101 0 478

18. II. KÖVETELÉSEK 0 0

19. 1. Tagpénztárakkal szembeni követelések 0

20. a) garancia díj követelések 0

21. b) tagpénztárak rendkívüli befizetésére szóló követelések 0

22. c) Alapra átszállt befagyott követelések 0

23. e) szolgáltatási tartalék kiegészítéséből eredő követelések 0

24. f ) felszámolás alatt álló pénztár járadékos tagja részére folyósított 
járadék miatti követelések 

0 0 0

25. g) tagpénztárakkal szembeni egyéb követelések 0

26. 2. Pénztártagokkal, kedvezményezettekkel szembeni követelés 0

27. 3. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 0

28. 4. Egyéb követelések 0

29. III. ÉRTÉKPAPÍROK 619 876 0 600 986

30. 1. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 619 876 0 600 986

31. a) államkötvény 546 241 0 564 051

32. b) kincstárjegy 73 635 0 36 935

33. IV. PÉNZESZKÖZÖK 3 289 0 6 948

34. 1. Pénztár, csekkek 440 0 80

35. 2. Bankbetétek 2 849 0 6 868

36. C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 9 349 0 7 231

37. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 9 349 0 7 087

38. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 144

39. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 633 240 0 615 874
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MÉRLEG – FORRÁSOK (2018. XII. 31.)
ezer Ft-ban

Ssz. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

40. D) SAJÁT TŐKE 630 997 0 613 866

41. I. JEGYZETT TŐKE 0 0 0

42. II. TARTALÉKTŐKE 639 163 0 630 996

43. III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK   0  

44. IV. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY –8166 0 –17130

45. E) CÉLTARTALÉKOK 0 0 0

46. F) KÖTELEZETTSÉGEK 995 0 791

47. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK   0  

48. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 995 0 791

49. 1. Tagpénztárakkal szembeni kötelezettségek 0 0 0

50. 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök   0 0

51. 3. Állammal szembeni kötelezettségek   0  

52. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 995 0 791 

53. G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 248 0 1217

54. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása   0  

55. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 248 0 1 217

56. 3. Halasztott bevételek 0 0 0

57. FORRÁSOK ÖSSZESEN 633 240 0 615 874

EREDMÉNYKIMUTATÁS (2018. XII. 31.)
ezer Ft-ban

Ssz. Tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

01. 01. Tagpénztárakkal szemben elszámolt díjbevételek 0 0 0

02. Ebből: garanciadíjbevétel   0 0

03. 02. Rendkívüli tagpénztári befizetések   0  

04. 03. Pénztártagok jogi képviseletéért felszámított díjak   0  

05. I. Garanciális bevételek (01+02+03) 0 0 0

06. II. Egyéb bevételek 0 0 16

07. Ebből: visszaírt értékvesztés   0  

08. 04. Befagyott követelések kifizetésével kapcsolatos ráfordítások   0  

09. 05. Pénztártagok jogi képviseletével összefüggő ráfordítások   0  

10. 06. A pénztártag egyéni sz. egyenl. a hozamgar. tőke. össz. tört. 
kieg. m. ráf.

   

11. 07. Szolgáltatási tartalék kiegészítésével kapcsolatos ráfordítások   0  

12. 08. Egyéb garanciális ráfordítás 0 0 0

13. Ebből: –Alapra átszállt követelések behajtásával kapcsolatos 
ráfordítások

   

14. – társ. bizt. ny. rendsz. átlépő tagot a gar. kif. ford. pénz. megill. össz. 
m. ráford. 

0 0

15. III. Garanciális ráfordítások (04+05+06+07) 0 0 0

16. 09. Anyagjellegű ráfordítások 12 314 0 11 726
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ezer Ft-ban

Ssz. Tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

17. 10. Személyi jellegű ráfordítások 21 337 0 20 955

18. 11. Értékcsökkenési leírás 70 0 100

19. IV. Működéssel kapcsolatos ráfordítások (9+10+11) 33 728 0 32 782

20. V. Egyéb ráfordítások 279 265

21. Ebből: értékvesztés   0  

22. A) Szokásos tevékenység eredménye (I+II–III–IV–V) –34 007 0 –33 031

23. 12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége   0  

24. 13. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 26 025 0 22 561

25. 14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 2 697 0 3 044

26. VI. Pénzügyi műveletek bevételei (12+13+14) 28 722 0 25 605

27. 15. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége   0  

28. 16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 0

29. 17. Értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0

30. 18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 2 881 0 9 704

31. VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (15+16+17+18) 2 881 0 9 704

32. B) Pénzügyi műveletek eredménye (VI–VII) 25 841 0 15 901

0 0 0

0 0 0

  0  

36. D) Tárgyévi eredmény (+–A+–B+–C) –8 166 0 –17 130
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II. FOGLALKOZTATÁSII. FOGLALKOZTATÁS
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A pénzügyminiszter 10/2019. (IX. 4.) PM rendelete
az egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20.  § (4)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 
4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím 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 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 
4.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.  (V.  22.) 
Korm.  rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés 
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § 
(1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. 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 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.  rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
az 5. 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 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § 
(1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (6) bekezdés 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § 
(1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben –,
a 7. 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 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. 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 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 
4.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.  (V.  22.) 
Korm.  rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben –,
a 32. § a) pontja tekintetében a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 
7. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.  (V. 22.) Korm. 
rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 32. § b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 32.  § c)  pontja tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. és 
4. 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 módosítása

1. § (1) A  foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a  Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: 6/1996. MüM rendelet) 2. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) 
– a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) egyetértésével és az  1.  §-ban foglaltak 
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alapján – meghatározza és nyilvánosságra hozza azokat a képzési irányokat, amelyekhez tartozó képzésben történő 
részvételhez mérlegelési jogkörben támogatás nyújtható. Döntését megelőzően figyelembe veszi:
a) a bejelentett munkaerőigényeket,
b) a foglalkoztatás szerkezetében bekövetkezett változásokat,
c) a munkaerőpiaci előrejelzéseket.”

 (2) A 6/1996. MüM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kormányhivatal a képzési irányok nyilvánosságra hozatalát megelőzően – egyetértési jog gyakorlása céljából – 
megküldi a  képzési irányokra vonatkozó tervezetét a  miniszter részére. A  miniszter 15 munkanapon belül írásban 
tájékoztatja a  kormányhivatalt a  képzési irányokkal való egyetértéséről vagy annak megtagadásáról. Amennyiben 
a miniszter határidőre nem nyilatkozik, úgy az egyetértést megadottnak kell tekinteni. Nem hozható nyilvánosságra 
az  a  képzési irány, amelynek a  nyilvánosságra hozatalával a  miniszter nem ért egyet, és írásban az  egyetértését 
megtagadta.”

2. §  A 6/1996. MüM rendelet 3. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[A kormányhivatal – a (4) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével – a  jegyzékre olyan intézményt 
vehet fel, amely]
„i) a miniszter által meghatározott és a kormányhivatalok által a képzési irányok nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg 
közzétett szempontrendszernek megfelel.”

3. §  A 6/1996. MüM rendelet 10. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az (1) bekezdésben előírtakon túl a támogatás nyújtásának további feltétele, hogy a támogatást igénylő, az Flt. 
58. § (5) bekezdés s) pontja szerint egyéni vállalkozónak minősülő álláskereső személy ne szerepeljen a rá vonatkozó 
külön jogszabály szerinti nyilvántartásban egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozóként sem.”

4. § (1) A 6/1996. MüM rendelet 11. § (2) bekezdés a) pont aa) alpont 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bértámogatás megállapításakor
hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki
álláskereső és)
„6. 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési 
támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, ápolási 
díjban vagy gyermekek otthongondozási díjában részesült, vagy”

 (2) A 6/1996. MüM rendelet 11. § (2) bekezdés a) pont aa) alpont 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bértámogatás megállapításakor
hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki
álláskereső és)
„6. 12 hónapon belül gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, csecsemőgondozási 
díjban, gyermekgondozási díjban, ápolási díjban vagy gyermekek otthongondozási díjában részesült, vagy”

5. §  A 6/1996. MüM rendelet 27. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„i) megváltozott munkaképességű személy: az Flt. 58. § (5) bekezdés m) pontjában meghatározott személy,”

6. §  A 6/1996. MüM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés d)  pontjában az „a szakképesítéssel rendelkező személyek számára” szövegrész helyébe 

az „a szakképesítéssel vagy középfokú iskolai végzettséggel rendelkező személyek számára” szöveg,
b) 6. § (6)–(8) bekezdésében az „Flt. 14. § (4) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe az „Flt. 14. § (4) bekezdés 

b) pontjában” szöveg,
c) 8/A.  § (6)  bekezdés a)  pontjában és 2. számú melléklet e)  pontjában a  „megváltozott munkaképességű 

munkavállaló” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességű személy” szöveg,
d) 9. § (4) bekezdésében a „kérelemnek” szövegrész helyébe a „munkaadó kérelmének” szöveg,
e) 9. § (6) bekezdésében az „átlagkereset” szövegrész helyébe a „havi átlagjövedelem” szöveg,
f ) 11. § (9) bekezdésében a „32–33.” szövegrész helyébe a „32.” szöveg,
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g) 27. § (19) bekezdésében az „az általános csoportmentességi rendelet” szövegrész helyébe az „a 651/2014/EU 
bizottsági rendelet” szöveg,

h) 27/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „jellemzőt” szövegrész helyébe a „jellemzőit” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti a 6/1996. MüM rendelet
a) 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „rehabilitációs járadékban vagy” szövegrész,
b) 27. § (5) bekezdése,
c) 27/A. § (2) bekezdésében az „1996. évi LXXV.”, a „2003. évi CXXV.”, valamint a „2003. évi XCII.” szövegrész,
d) 28. § (3) és (4) bekezdése.

2. 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) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) bejelentésazonosító: a bejelentő orvos vagy a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat orvosa által adott azonosító 
szám. Az első öt számjegy a bejelentő orvos vagy a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat orvosának pecsétszáma, 
a  hatodik és a  hetedik számjegy évszázad nélkül a  bejelentés éve, az  utolsó három számjegy az  orvos által adott 
sorszám.”

9. § (1) A 27/1996. NM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az orvosi tevékenység körében észlelt – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 
hivatalos honlapján közzétett jegyzékben szereplő – foglalkozási betegség, foglalkozási eredetű heveny vagy idült 
mérgezés (a továbbiakban együtt: foglalkozási betegség) gyanúját a munkáltató telephelye szerint illetékes fővárosi 
és megyei kormányhivatal járási hivatalához mint munkavédelmi hatósághoz (a továbbiakban: munkavédelmi 
hatóság) be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni. A munkavédelmi hatóság 
a hozzá érkezett, a foglalkozási betegség gyanújával kapcsolatos bejelentéseket egy munkanapon belül továbbítja 
a miniszter részére.”

 (2) A 27/1996. NM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést
a) a  foglalkozási betegség kórisméjét vagy annak gyanúját megállapító orvosnak a  diagnózis felállítását követő 
24 órán belül,
b) halálos kimenetelű, illetve ugyanazon munkahelyen öt vagy több munkavállalót érintő, azonos, egy időben 
kialakult, heveny (a továbbiakban: tömeges) foglalkozási betegség esetén az  elsőként észlelő orvosnak szóban 
azonnal és írásban legkésőbb 24 órán belül
kell megtenni.”

 (3) A 27/1996. NM rendelet 3. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés céljára rendszeresített nyomtatványt és a kitöltési útmutatót a munkavédelmi 
hatóság a miniszter hivatalos honlapján közzéteszi. Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza:
a) a bejelentésazonosítót, a megye kódját, a bejelentő nevét, a bejelentés dátumát;
b) a keresőképességre vonatkozó információt, az előfordulás egyedi vagy tömeges jellegét;
c) a  munkáltató nevét, adószámát (ennek hiányában adóazonosító jelét), székhelyét, a  bejelentés helye szerinti 
telephely címét, a szakágazati kódot;
d) a megbetegedéssel kapcsolatos munkakört és a diagnózist;
e) a munkavállaló nevét, nemét, társadalombiztosítási azonosító jelét (a továbbiakban: TAJ szám), születési dátumát, 
születési helyét, anyja nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét;
f ) a munkavállaló jelenlegi munkakörét, FEOR kódját, korábbi munkaköreit (a felsorolásánál jelölendő a munkáltató 
neve, címe, a betöltött munkakör és az adott munkakörben eltöltött időtartam);
g) a megbetegedéssel kapcsolatos jelenlegi munkakörben eltöltött expozíciós időt, a megbetegedéssel kapcsolatos 
munkakörben összesen eltöltött expozíciós időt;
h) a bejelentést indokoló, csatolt orvosi dokumentumok számát.
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(2b) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés megtörténtét és keltét – a kórisme feltüntetésével – a munkavállalóról vezetett 
egészségügyi nyilvántartásban rögzíteni kell. A munkavédelmi hatóság a bejelentést nyilvántartásba veszi, és erről 
a bejelentőt három napon belül értesíti. Ha a bejelentés nem a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosától érkezett, 
a munkavédelmi hatóság a bejelentőlap másolatát is megküldi az érintett foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak.”

10. § (1) A 27/1996. NM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  foglalkozási megbetegedés keletkezésének körülményeit a  munkavédelmi hatóság a  (2)  bekezdés szerinti 
személyek és szervek bevonásával kivizsgálja. A fokozott expozíciós eset keletkezésének körülményeit a munkavédelmi 
hatóság a (2) bekezdés szerinti személyek és szervek bevonásával kivizsgálhatja.”

 (2) A 27/1996. NM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben a  munkáltató jogutód nélkül megszűnt, és a  külön jogszabályban előírtak alapján 
a munkakörülmények rekonstruálásához szükséges dokumentumok nem kerültek elhelyezésre a fővárosi és megyei 
kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: 
népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal) vagy a  munkavédelmi hatóságnál, a  foglalkozási eredetet 
a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv bírálja el.”

 (3) A 27/1996. NM rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat lefolytatása érdekében a kivizsgálás vezetője öt példányban vizsgálati lapot állít 
ki. A vizsgálati lap egy példányát a munkavédelmi hatóság megőrzi, egyet a bejelentőlappal együtt a munkahigiénés 
és foglalkozás-egészségügyi szerv részére továbbít.”

 (4) A 27/1996. NM rendelet 5. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A (7) bekezdés szerint alkalmazandó vizsgálati lapot és az annak részét képező kitöltési útmutatót a munkavédelmi 
hatóság a miniszter hivatalos honlapján közzéteszi. A vizsgálati lap tartalmazza:
a) a bejelentésazonosítót;
b) a munkavállaló TAJ számát;
c) a  bejelentés tárgyát képező megbetegedést okozó kóroki tényezők műszeres vizsgálatának leírását, különösen 
a mérések irányát, időpontját, eredményeit;
d) a megtett intézkedéseket;
e) a megbetegedés okát;
f ) az előzetes és időszakos orvosi vizsgálatok időpontját;
g) annak megállapítását, hogy a munkavállaló, illetve a munkáltató a magatartásával hozzájárult-e a megbetegedés 
kialakulásához;
h) a kivizsgálást követő hatósági intézkedés ismertetését;
i) az esemény körülményeinek és a kivizsgálás tapasztalatainak részletes leírását.”

 (5) A 27/1996. NM rendelet 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Betegség esetén, annak foglalkozási megbetegedésként történő elfogadásáról a munkahigiénés és foglalkozás-
egészségügyi szerv 30 napon belül tájékoztatja a munkavédelmi hatóságot.”

 (6) A 27/1996. NM rendelet 5. §-a a következő (9a)–(9c) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A munkavédelmi hatóság az elfogadott foglalkozási betegségről 5 napon belül értesíti a társadalombiztosítási 
kifizetőhelyet, ennek hiányában a  fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében 
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt. Az alkalmazandó értesítési nyomtatványt a munkavédelmi hatóság a miniszter 
hivatalos honlapján közzéteszi. Az értesítés tartalmazza:
a) az érintett munkavállaló nevét, nemét, TAJ számát, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási 
helyét,
b) a munkáltató nevét, székhelyét, adószámát (ennek hiányában adóazonosító jelét),
c) a bejelentés helye szerinti telephely címét.
(9b) A kifogásolt eseteket a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv ismételt vizsgálatra, adatkiegészítésre 
vagy törlésre visszaküldi a munkavédelmi hatóságnak.
(9c) A  munkavédelmi hatóság a  betegség foglalkozási megbetegedésként történő elfogadásáról az  Eüak. 33.  § 
(1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével értesíti a munkáltatót.”

 (7) A 27/1996. NM rendelet 5. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  munkavédelmi hatóság a  munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv (9)  bekezdés szerinti 
tájékoztatásának kézhezvétele után a vizsgálati lap egy-egy példányát
a) a munkavállalónak, halált okozó foglalkozási megbetegedés esetén a hozzátartozónak,
b) a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának, továbbá
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c) TAJ számmal ellátva és a  bejelentőlappal, valamint a  munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv 
tájékoztatásával együtt a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatal részére
küldi meg.”

11. §  A 27/1996. NM rendelet „A foglalkozási betegségek és a fokozott expozíciók bejelentése” című alcíme a következő 
5/A–5/D. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A  foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa az általa észlelt, külön jogszabályban meghatározott vegyi 
anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós esetről a munkavállaló leletének kézhezvételét követő 1 munkanapon 
belül értesíti a munkáltatót.
(2) A  munkáltatónak a  fokozott expozíciós eset kivizsgálását a  körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn 
belül meg kell kezdeni, valamint az esetről való tudomásszerzés napjától számított legkésőbb 30 napon – különösen 
bonyolult esetekben hatvan napon – belül a  lehetséges okokat fel kell tárni, és intézkedni kell a  további fokozott 
expozíciós esetek megelőzése érdekében. A kivizsgálást a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa, a munkavédelmi 
szakember és a munkavédelmi képviselő bevonásával kell lefolytatni.
(3) A  tömeges fokozott expozíciós esetet a  munkáltatónak az  esetről való tudomásszerzést követően – telefonon, 
telefaxon, e-mailben vagy személyesen – haladéktalanul be kell jelentenie a  fokozott expozíció kialakulásának 
helyszíne szerint illetékes munkavédelmi hatóságnak.
5/B.  § (1) A  munkáltató az  általa kivizsgált fokozott expozíciós esetről – a  miniszter honlapján közzétett módon – 
jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a fokozott expozícióval érintett munkavállalókra vonatkozóan személyenként 
kell kitölteni.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:
a) a bejelentésazonosítót, a megyekódot;
b) a fokozott expozíció megnevezését, valamint az előfordulás egyedi vagy tömeges jellegét;
c) a  munkáltató nevét, adószámát (ennek hiányában adóazonosító jelét), székhelyét, a  fokozott expozíció 
kialakulásának helyszíne szerinti telephely címét, a szakágazati kódot;
d) az érintett munkavállaló nevét, nemét, TAJ számát, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási 
helyét;
e) az  érintett munkavállaló jelenlegi munkakörben végzett tevékenységét, FEOR kódját, jelenlegi és előző 
munkáltatóknál betöltött korábbi munkaköreit (a munkakörök felsorolásánál jelölendő a  munkáltató neve, címe, 
a betöltött munkakör és az adott munkakörben eltöltött időtartam);
f ) a  fokozott expozíciós esettel kapcsolatos jelenlegi munkakörben eltöltött expozíciós időt, a  fokozott expozíciós 
esettel kapcsolatos munkakörben összesen eltöltött expozíciós időt;
g) a  fokozott zaj expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló audiometriás vizsgálat vagy a  fokozott vegyi 
expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló biológiai expozíciós (hatás) mutató vizsgálati eredményeit;
h) a  bejelentést indokoló kóroki tényezővel kapcsolatban a  korábbi munkahelyein előforduló fokozott expozíciót 
vagy megbetegedést;
i) az előzetes és időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat tényét, eredményeit;
j) az érintett munkavállaló soron kívüli munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatának eredményét;
k) az adott munkakörben végzett biológiai monitor/audiológiai vizsgálat előírt gyakoriságát, az utolsó öt biológiai 
monitor/audiológiai vizsgálat dátumát, eredményeit;
l) a  fokozott expozíciót okozó kóroki tényezők műszaki vizsgálatának eredményeit, különösen a  mérések irányát, 
időpontját;
m) a fokozott expozíció okát;
n) annak megállapítását, hogy a munkavállaló, illetve a munkáltató magatartásával hozzájárult-e a fokozott expozíció 
kialakulásához;
o) a fokozott expozíciós eset körülményeinek, okainak és a kivizsgálás tapasztalatainak, valamint a kivizsgálás során 
hozott munkáltatói intézkedések részletes, tartalmi ismertetését;
p) a  foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa, a  munkavédelmi szakember és a  munkavédelmi képviselő 
észrevételeit, véleményét, javaslatát és azt, hogy a kivizsgálással egyetértenek-e;
q) annak igazolását, hogy az  eset kivizsgálásában a  foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa, a  munkavédelmi 
szakember és a munkavédelmi képviselő részt vett.
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(3) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell:
a) a  zaj okozta fokozott expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló audiológiai leleteket és az  akkreditált 
szervezet által elvégzett zajmérés jegyzőkönyvét vagy
b) a  fokozott vegyi expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló biológiai expozíciós mutatók laboratóriumi 
vizsgálati eredményeit, valamint a  munkahelyi levegőszennyezettség meghatározására irányuló vizsgálatok 
eredményeit.
5/C. § (1) A munkáltató a vizsgálat lezárását követően a jegyzőkönyvet, a laborleletet, valamint a mérési eredményeket 
elektronikusan vagy egyéb úton 3 munkanapon belül megküldi a fokozott expozíció kialakulásának helyszíne szerint 
illetékes munkavédelmi hatóságnak.
(2) A  munkavédelmi hatóság a  fokozott expozíciós esetről felvett jegyzőkönyvben rögzített adatokról az  5/D.  § 
(1) bekezdése szerint nyilvántartást vezet.
(3) A munkavédelmi hatóság az 5. § (2) és (3) bekezdésben felsorolt iratokat azok beérkezésétől számított 8 napon 
belül nyilvántartás céljából megküldi a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervnek.
5/D. § (1) A munkavédelmi hatóság a bejelentett foglalkozási betegségekkel, fokozott expozíciós esetekkel kapcsolatos 
vizsgálati lapokat, jegyzőkönyveket munkáltatók szerint az alábbi csoportosításban tartja nyilván:
a) a bejelentés dátuma,
b) diagnózis,
c) halálos vagy tömeges foglalkozási betegség,
d) keresőképtelenséggel járó foglalkozási betegség,
e) keresőképtelenséggel nem járó foglalkozási betegség,
f ) fokozott expozíció (anyagonként), valamint
g) kiváltó ok, munkakörülmény, rendelkezésre álló higiénés adat.
(2) A  munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv az  Országos Statisztikai Adatszolgáltatási Program (OSAP) 
által előírt jelentési rendnek megfelelően évenként országos összesítő jelentést készít.”

12. §  A 27/1996. NM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében a „minisztériumot” szövegrész helyébe a „minisztert” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdésében „a minisztérium orvos végzettségű kormánytisztviselőjét” szövegrész helyébe „a miniszter 

által vezetett minisztérium orvos végzettségű kormánytisztviselőjét” szöveg,
c) 5. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdés szerinti” szöveg,
d) 5.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „az (1) és (2)  bekezdésben” szövegrész helyébe  

az „az (1)–(2) bekezdésben” szöveg
lép.

13. §  Hatályát veszti a 27/1996. NM rendelet
a) 2. § d) pontjában a „(fokozott expozíciót)” szövegrész,
b) 4. § (3) bekezdésében a „vagy fokozott expozícióval” szövegrész,
c) 5. § (2) bekezdésében az „ , illetve fokozott expozíciós eset körülményeinek” szövegrész,
d) 5. § (6) bekezdésében az „ , illetve a fokozott expozíció körülményeinek” szövegrész,
e) 2–6. számú melléklete.

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

14. §  A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az  azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet (a továbbiakban: 30/2000. GM rendelet) 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A munkaadó a munkaerőigény bejelentésével egyidejűleg kérheti az állami foglalkoztatási szervet, hogy a be 
nem töltött álláshelyre előszűrést végezzen. Az  előszűrés keretében a  munkaadó igényének megfelelően a  járási 
hivatal összegyűjti az  álláskeresőként nyilvántartottak közül a  munkaadó elvárásainak megfelelő, közvetíthető 
álláskeresőket.”

15. §  A 30/2000. GM rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A munkaadónak a 15. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítése során 
az  Flt. 57/A.  § (1)  bekezdés n)–q)  pontjában meghatározott adatait az  első alkalommal történő munkaerőigény 
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bejelentésekor kell közölnie a székhelye (telephelye) szerint illetékes járási hivatallal. Ezt követően ezekről az adatokról 
a munkaadó akkor tájékoztatja a járási hivatalt, ha azokban változás történik.
(2) A munkaerőigény a bejelentés napjától számított legfeljebb 60 napig érvényes. A munkaerőigény érvényessége 
annak lejárta előtt meghosszabbítható.”

16. §  A 30/2000. GM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

17. §  A 30/2000. GM rendelet 21.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az  „a mellékletben” szövegrész helyébe  
az „az 1. mellékletben” szöveg lép.

18. §  Hatályát veszti a 30/2000. GM rendelet
a) 2. §-a,
b) 20.  § (1)  bekezdésében a „(pl. a  foglalkoztató neve, címe, telefonszáma, az  álláshelyről tájékoztatást nyújtó 

személy neve, az  ellátandó munkakör, tevékenység megjelölése, várható kereset, alkalmazási feltételek)” 
szövegrész.

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

19. §  A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes 
rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. 
A munkaidő részeként óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a munkahelyi 
klíma zárt téri munkahelyen a  24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a  hidegnek minősülő munkahelyeken. 
A munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban 
szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot vagy zárt téri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.”

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

20. §  Hatályát veszti az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. 
(I. 14.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdés 5. pontja.

6. Az EU Kék kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező 
legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet módosítása

21. §  Hatályát veszti az  EU Kék kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező 
legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet 1. mellékletében a „2212 Szakorvos” szövegrész.

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

22. § (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 – az Flt. 39. § (12) bekezdés d) pontjában meghatározott előirányzat tekintetében a közfoglalkoztatásért 
felelős miniszter – határozza meg az  NFA előirányzatainak azon összegét, amely felett a  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  fővárosi és megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: kormányhivatal) az  Ávr. 9.  § (8)  bekezdése szerinti szervezeti egysége vagy a  fővárosi és megyei 
kormányhivatal alkalmazásában álló személy (a továbbiakban együtt: a kormányhivatal megyei NFA kerettel 
gazdálkodó szervezeti egysége) a megyei NFA kerettel önállóan gazdálkodik.”
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 (2) A 18/2013. NGM rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  gazdálkodási, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási feladatokat a  megyei NFA keret tekintetében 
a  kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége, a  képzési alaprész tekintetében az  állami 
szakképzési és felnőttképzési szerv látja el.”

 (3) A 18/2013. NGM rendelet 2. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége, valamint az  állami szakképzési és 
felnőttképzési szerv – a miniszter által, az NFA keretek feletti rendelkezés érdekében – részére nyitott fizetési számla 
felett önállóan rendelkezik.
(3) A  megyei NFA keret feletti rendelkezés során az  Ávr. szerinti pénzügyi ellenjegyző a  kötelezettségvállalás 
fedezetének vizsgálatakor ellenőrzi, hogy a  tervezett kötelezettségvállalással a  kötelezettségvállalások összege 
ne lépje túl a  kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége részére meghatározott megyei 
NFA keretet. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a pénzügyi ellenjegyzés során a kötelezettségvállalások 
fedezetvizsgálatát a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 
12. § c) és k) pontjában meghatározott keretek tekintetében végzi.
(4) Az NFA terhére teljesített kiadások utalványozása során készpénzes fizetési mód nem rendelhető el.
(5) A miniszter az NFA kezeléséhez, felhasználásához kapcsolódó, megyei szintű pénzügyi és számviteli feladatokat 
az Ávr. 13. § (2) és (3) bekezdése szerinti szabályzatban határozza meg. Az NFA könyvvezetési feladatai ellátásához 
a minisztérium által meghatározott informatikai rendszert kell alkalmazni.”

23. §  A 18/2013. NGM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § A  kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége – a  járási hivatal adatszolgáltatását 
is alapul véve –, valamint az  állami szakképzési és felnőttképzési szerv a  rendelkezési körébe tartozó NFA keretek 
évközi alakulásáról a 2. § (5) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet, valamint 
a miniszter számára adatszolgáltatást teljesít.”

24. §  A 18/2013. NGM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége és a  járási hivatal megyei NFA kerettel 
kapcsolatos, továbbá az  állami szakképzési és felnőttképzési szerv képzési alaprésszel kapcsolatos szakmai és 
pénzügyi tevékenységét a miniszter által vezetett minisztérium ellenőrzi.”

25. §  A 18/2013. NGM rendelet
a) 1. § b) pont bb) alpontjában az „arányáról” szövegrész helyébe az „összegéről” szöveg,
b) 3. §-ában a „részét” szövegrész helyébe az „összegét” szöveg
lép.

26. §  Hatályát veszti a 18/2013. NGM rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése.

8. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 
szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet módosítása

27. §  A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 
5.) NGM rendelet (a továbbiakban: 10/2016. NGM rendelet) (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot – a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat rendelet szerinti lakóépület, 
kommunális épület és egyéb épület villamos berendezései kivételével – szabványossági felülvizsgálattal rendszeresen, 
legalább háromévente kell elvégezni a munkahelynek minősülő helyen.”

28. §  A 10/2016. NGM rendelet 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Munkaállvány tartóelemeinek elcsúszását a felfekvési területen történő rögzítéssel vagy elcsúszást megakadályozó 
elemmel vagy más hasonló, azonos értékű megoldással kell biztosítani. A terhelt felület teherviselő képességének 
meg kell felelnie az  állványosztálynak. A  munkaállvány állékonyságát biztosítani kell. A  gördíthető munkaállványt 
akaratlan elmozdulás ellen e  célra kialakított rögzítőberendezéssel kell stabilizálni. A  gördíthető munkaállvány 
mozgatásakor az állványon tartózkodni, anyagokat, tárgyakat tárolni nem szabad.”
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29. §  A 10/2016. NGM rendelet 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62. § A gördíthető munkaállványra, valamint az építőipari kivitelezés során alkalmazott munkaállványra az építési 
munkahelyeken és az  építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 
rendelet előírásait, valamint a vonatkozó nemzeti szabványokat kell alkalmazni.”

9. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A  8–13.  § a  fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítéséről szóló törvény hatálybalépését 

követő napon lép hatályba.
 (3) A 4. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (4) A 32. § a) pontja 2020. március 1-jén lép hatályba.

31. §  A 4.  § 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 hatálya alá tartozó 
támogatást tartalmaz.

32. §  Hatályát veszti
a) a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói 

költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet,
b) a Karrier Híd programban való részvétel további feltételeiről, valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény 

igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról szóló 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet,
c) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól szóló 36/2015. (XII. 28.) NGM 

rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 10/2019. (IX. 4.) PM rendelethez
„1. melléklet a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelethez

A szolgáltatás nyújtásának személyi feltételei

A kormányhivatal által támogatott szolgáltatást – az  e)  pont 3.  alpontjában foglaltak kivételével – egyetemi vagy 
főiskolai szintű végzettséggel, illetve az  új, többciklusú képzési rendszernek megfelelően alapfokozattal vagy 
mesterfokozattal rendelkezők nyújthatnak, ha a  következőkben meghatározott szakképzettség valamelyikével 
rendelkeznek:
a) munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása, valamint helyi (térségi, EURES) foglalkoztatási tanácsadás 

esetén bármely felsőfokú végzettség, továbbá munkaerőpiaci információnyújtás esetében ezen a  területen 
szerzett egy év szakmai gyakorlat;

b) munka-, pálya-, rehabilitációs tanácsadás nyújtása esetén
 1.  munkavállalási tanácsadó végzettség,
 2.  szociálpedagógiai végzettség, szociálpedagógus végzettség,
 3.  szociális munkás végzettség,
 4.  munka- és pályatanácsadó végzettség,
 5.  felsőoktatási diáktanácsadó posztgraduális végzettség,
 6.  tanulási és pályatanácsadó pedagógus végzettség,
 7.  felsőfokú mentálhigiénés végzettség,
 8.  pályaorientációs tanár,
 9.  pszichológus vagy viselkedéselemző végzettség,
10.  tanácsadó szakpszichológus végzettség, munka- és pályatanácsadó specializációval, vagy okleveles 

pszichológus végzettség (munka- és szervezetpszichológia vagy tanácsadás- és iskolapszichológia 
specializáción),

11.  szociális menedzser,
12.  szociológus, szociológia alapszakos szakelőadó vagy okleveles szociológus,
13.  szociális szervező,
14.  jogász, okleveles jogász,
15.  andragógus vagy okleveles andragógus,
16.  személyügyi szervező,
17.  szociálpolitikus vagy okleveles szociálpolitikus,
18.  gyógypedagógus, gyógypedagógus bármely szakirányon vagy okleveles gyógypedagógus,
19.  bármilyen szakos tanár, tanító, óvodapedagógus,
20.  igazgatásszervező, humánszervező, emberi erőforrás tanácsadó, emberi erőforrás menedzser vagy
21.  romológus;

c) pszichológiai tanácsadás esetén
1.  pszichológus vagy viselkedéselemző végzettség,
2.  tanácsadó szakpszichológus végzettség, munka- és pályatanácsadó specializációval, vagy
3.  munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus végzettség, okleveles pszichológus végzettség 

(munka- és szervezetpszichológia vagy tanácsadás- és iskolapszichológia specializáción);
d) álláskeresési tanácsadás esetén felsőfokú humán (pedagógia, pszichológia, szociológia, kommunikáció) 

végzettség;
e) munkaerőpiaci segítő (mentor) tevékenység esetében

 1.  munkavállalási tanácsadó, munkaügyi kapcsolatok vagy személyügyi szervező szakképzettség, 
okleveles munkaügyi és társadalombiztosítási szakember (munkaügyi kapcsolatok specializáción),

 2.  szociálpedagógiai végzettség, szociálpedagógus végzettség,
 3.  szociális munkás, szociálpolitikus vagy okleveles szociálpolitikus szakképzettség,
 4.  felsőfokú mentálhigiénés végzettség,
 5.  gyógypedagógus, gyógypedagógus bármilyen szakirányon vagy okleveles gyógypedagógus 

végzettség,
 6.  egészségügyi végzettségek: orvos, okleveles orvosdoktor, egészségügyi szociális munka, komplex 

rehabilitáció, rekreációs végzettség,
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 7.  pszichológus, viselkedéselemző, okleveles pszichológus végzettség (munka- és szervezetpszichológia 
vagy tanácsadás- és iskolapszichológia specializáción),

 8.  szociális menedzser vagy szociális szervező,
 9.  igazgatásszervező, humánszervező, emberi erőforrás tanácsadó, emberi erőforrás menedzser,
10.  szociológus szakképzettség, szociológia alapszakos szakelőadó, okleveles szociológus,
11.  interkulturális pszichológia és pedagógiai vagy neveléstudományi végzettség,
12.  romológus végzettség,
13.  egyetemen vagy főiskolán szerzett tanári, tanítói végzettség,
14.  egyetemi szintű jogász, okleveles jogász végzettség,
15.  bölcsészettudományi vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
16.  az  1.  pontban fel nem sorolt egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és munkaügyi, 

társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben 
szerzett személyügyi szakigazgatás-szervező szakképzettség vagy

17.  középiskolai végzettség és államilag elismert felsőfokú munkaügyi, felsőfokú személyzeti, felsőfokú 
személyügyi, felsőfokú társadalombiztosítási, középfokú munkaügyi, középfokú személyügyi, 
középfokú társadalombiztosítási, szociális ügyintéző vagy szociális asszisztens szakképesítés.”
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