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III. Kormányrendeletek

A Kormány 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról

A Kormány a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 5. § (1) bekezdésében, és a 76. § 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében megállapított feladatkörében 
eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §  E rendelet hatálya
a) a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó,

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,
ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,
ac) a  fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi  

XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,
ad) a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a  továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és 

szerződéses katonai,
ae) az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 

(a továbbiakban: Iasz.) szerinti,
af ) a  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi 

életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,
ag) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint
ah) a  2013. december 31-én a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői
 jogviszonyban állókra és
b) a  köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális 

vagy sporttevékenységet ellátó egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi foglalkoztató) és a velük
ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint
bb) a  2013. december 31-én a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  

XXXI. törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 66/G.  § (1)  bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői 
jogviszonyban állókra

 terjed ki (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).

2. §  E  rendelet szempontjából az  1.  § a)  pont aa)  alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell 
tekinteni
a) a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást 

nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási 
kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a  továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került 
gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjainak a  társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi 
szolgáltatónál és

b) a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Tbszt.) 5/A.  § és 5/B.  § 
szerinti gazdasági társaságok feladatainak átvételében érintett, a  feladatot átvevő költségvetési szervek 
közalkalmazottainak a társaságnál

munkaviszonyban töltött idejét.

3. § (1) A  foglalkoztatott a  2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra 
(a  továbbiakban: kompenzáció) a  2014. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, a  2013. 
december 31-én fennálló jogviszonya alapján havonta a  (2)–(16)  bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. 
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Az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2012-ben, 2013-ban vagy 2014-ben keletkezett, abban az esetben jogosult 
a  kompenzációra, ha e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel 2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét 
évben is fennállt jogviszonya és az utolsó ilyen jellegű jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló jogviszonyt 
– a tartós megbízási szerződés kivételével – nem létesített.

 (2) A  tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az  1.  melléklet szerinti kompenzációra 
jogosult az  a  foglalkoztatott, aki a  10.  § szerinti nyilatkozata alapján a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi  
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult és jogviszonya 
2010. december 31-én a  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt és azóta munkavégzésre irányuló 
jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló jogviszony melletti 
jogviszony kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

 (3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
nem jogosult és jogviszonya a  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 2010. december 31-én nem állt fenn, 
de 2013. december 31-én fennállt és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és 
az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló jogviszony melletti jogviszony kivételével – kizárólag e rendelet 
hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

 (4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az  eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas-, 
vagy élettársa.

 (5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy 
élettársa.

 (6) Azon házas- vagy élettársak közül, akik a  10.  § szerinti nyilatkozatuk alapján az  Szja tv. 29/A. és 29/B.  §-a szerint 
családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az  eltartottak száma három főnél 
kevesebb,
a) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye 

a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,
b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye 

a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet
szerinti kompenzációra jogosult.

 (7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 10. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint 
családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb 
és
a) legalább egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint és kettejük tárgyhavi illetménye 

közötti különbség legalább 50 000 forint,
aa) az a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi 

illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,
ab) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi 

illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet
 szerinti kompenzációra jogosult,
b) mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a  109 000 forintot, illetve kettejük tárgyhavi illetménye közötti 

különbség kisebb, mint 50 000 forint, a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével 
a 3. melléklet szerinti,

 kompenzációra jogosult.
 (8) Az  a  foglalkoztatott, akinek a  jogviszonya 2010. december 31-én e  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 

fennállt, azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet hatálya alá 
tartozó szervvel fennálló jogviszony melletti jogviszony kivételével – kizárólag e  rendelet hatálya alá tartozó 
munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye
a) 2,29%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a  10.  § szerinti 

nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
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aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az  eltartottak száma eléri 
vagy meghaladja a  három főt és a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el  
a 135 000 forintot,

ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult és a  tárgyhónap első napján érvényes 
illetménye nem éri el a  135 000 forintnak a  három feletti kedvezményezett eltartottak száma és a   
20 000 forint szorzatával növelt összegét,

b) 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a  10.  § szerinti 
nyilatkozata alapján az  Szja tv. 29/A. és 29/B.  §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több 
kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt és 
tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja 
meg a 213 500 forintot.

 (9) A  tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – 
kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 2010. 
december 31-én nem állt fenn, de 2013.  december 31-én fennállt és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt  
– a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló jogviszony melletti jogviszony 
kivételével – kizárólag e  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a  10.  § szerinti nyilatkozata 
alapján az  Szja tv. 29/A. és 29/B.  §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után 
jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes 
illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.

 (10) Az 5. melléklet II. 1. Munkáltatói rész szerinti nyilatkozat alapján a  (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét 
az  illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti a  kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint 
a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011.  
(XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott 
illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

 (11) Az  Fbszt. és a  Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében 
az 5. melléklet II. 2. Munkáltatói rész szerinti nyilatkozat alapján a  (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét 
az  illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti a  munkabérek nettó értékének 
megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a  béren kívüli juttatás ennek keretében 
figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti munkabéremelés 94%-ának 
100 forintra kerekített összegével.

 (12) Az  Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek 
továbbfoglalkoztatására az  Fbszt. 7.  § (1)  bekezdése vagy (2)  bekezdés b)  pontja alapján nem került sor, nem 
jogosultak kompenzációra.

 (13) A  munkaidő hosszának 2014. január 1-jével vagy 2014-ben, év közben történő megváltozásakor a  kompenzáció 
összegét úgy kell megállapítani, hogy munkaidő növekedése esetén az  addig alkalmazott, (10)–(11)  bekezdés 
szerinti levonást kell a  továbbiakban is alkalmazni, a  munkaidő csökkenése esetén a  levonást a  munkaidő 
változásának arányában csökkenteni kell.

 (14) Az  1.  § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a  foglalkoztatott a  törthónapra  
a (2)–(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.

 (15) Az  1.  § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a  teljes munkaidős 
jogviszonyában jogosult a  kompenzációra. Az  1.  § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az  időben 
legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

 (16) Nem jogosult kompenzációra a  foglalkoztatott a  fizetés nélküli szabadság, valamint az  egész napos igazolatlan 
távollét időtartamára. A  kompenzáció emiatt kieső összegét a  tárgyhónapban kieső munkanapok számának 
a  foglalkoztatott munkarendje szerinti, a  tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított 
arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

4. § (1) A 3. § vonatkozásában – a (2) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében foglalt kivételekkel – illetményként 
kell figyelembe venni:
a) a Kjt. 66. és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján 

megállapított illetményrészt is), továbbá a  közalkalmazott számára a  Kjt. 70–75.  §-a alapján megállapított 
illetménypótlékot,
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b) a  Kttv. 131.  § (2)  bekezdése szerinti – a  133.  § (3)  bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével 
számított – illetményt,

c) a Hszt. 112. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
d) a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
e) az  Iasz. 96.  § (1)  bekezdése szerinti – a  102.  § (2)  bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével 

számított – illetményt,
f ) az  Üjt. 59.  § (2)  bekezdése, 114.  § (1)  bekezdése és a  135.  § (1)  bekezdése szerinti – a  116.  § és a  139.  § 

(2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – illetményt,
g) az  Mt. hatálya alá tartozó, az  egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél, és az  országos 

nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
szerveinél foglalkoztatott munkavállalók személyi alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

h) a Gyvt. 66/H. § (3)–(5) bekezdése szerinti díjazást,
i) a  prémiumévek programról és a  különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4.  § 

(4) bekezdés szerinti juttatást, valamint
j) a  költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

pedagógusok esetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65.  § (1)  bekezdés szerint 
illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt 
is), továbbá a 65. § (3) bekezdés szerint megállapított illetménypótlékot.

 (2) Az (1) bekezdés a) és d) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi 
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.  évi LXXXIV. törvény (a  továbbiakban: Eütev.) alapján 
az  egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott illetményének az  Eütev. 11/A.  § 
(4)–(6a) bekezdése alapján járó növelését.

 (3) A (2) bekezdés alkalmazásában
a) az  Eütev. 11/A.  § (4) vagy (5)  bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az  egyes egészségügyi 

dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz kapcsolódó 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. melléklete vagy 
5. melléklete szerinti összeget,

b) az  Eütev. 11/A.  § (6) vagy (6a)  bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az  Eütev. 11/A.  § (6) vagy 
(6a) bekezdésében meghatározott összeget.

 (4) A  kompenzáció a  személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és 
a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai 
elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembe vételre.

5. § (1) A  központi költségvetés a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 5.  § 
(1)  bekezdésében megjelölt céltartalék terhére, az  e  rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet 
(a továbbiakban: támogatás)
a) a  (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel a  központi költségvetési szervek, a  köztestületi költségvetési 

szervek és az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
b) a helyi önkormányzatok, valamint a társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat),
c) a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá
d) a bevett egyház
részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

 (2) Az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető (1)  bekezdés szerinti támogatásról 
a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter szolgáltat adatot az államháztartásért felelős miniszter részére.

 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a  támogatás a  részben 
vagy egészben külön – ide nem értve az  európai uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött 
szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

 (4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjára használható 
fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

6. § (1) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szerveknél és a helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a támogatás 
megállapítása a  költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő – az  államháztartásért felelős 
miniszter által március hónapban felmért – összeg alapján történik.
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 (2) Az  (1)  bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2014. november 15-ig el kell számolni, mely intézkedést 
az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.

 (3) Ha a  költségvetési szerv az  elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a  2014. évi 
költségvetési maradvány elszámolás keretében kell teljesíteni.

 (4) A  támogatás folyósítása és elszámolása tekintetében az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzat és 
a  nemzetiségpolitikáért felelős miniszter támogatási szerződést köt az  országos nemzetiségi önkormányzat 
hivatalánál, valamint az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottakat 
megillető kompenzáció biztosításáról.

7. § (1) A  helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a  Magyar Államkincstár a  helyi önkormányzat 
részére – a  IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet terhére – a  nettó finanszírozás keretében a  kifizetés 
hónapjában elszámolja a  kifizetett havi kompenzációnak a  munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló 
bruttó összegét
a) az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek,
b) az a) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek
foglalkoztatottjaira vonatkozóan.

 (2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok 
részére a  nettó finanszírozás keretében a  2014. január hónap után járó kompenzáció kifizetéséhez január 31-én 
előleget számol el. Az előleg elszámolására a 2014. december havi nettó finanszírozás keretében kerül sor.

 (3) A 2014. december hónap után járó kompenzáció elszámolása a 2015. évi költségvetés terhére történik.
 (4) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 139.  § (1)  bekezdése 

szerinti egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek részére megállapított kompenzációt a  helyi 
önkormányzat soron kívül továbbítja.

 (5) A  helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervére és munkavállalóira vonatkozóan a  központosított 
illetmény-számfejtési rendszer szolgáltat adatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére a (2) bekezdés 
szerinti előleg és az 5. §  (1) bekezdése szerinti támogatás kifizetéséhez.

 (6) A Magyar Államkincstárnak a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve a kifizetés hónapjának 
5-éig a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére a  6.  melléklet szerint, az  (1)  bekezdés szerinti 
elszámoláshoz – a nettó finanszírozással egyidejűleg – a helyi önkormányzat részére a 7. melléklet szerint szolgáltat 
adatot.

8. § (1) A  támogatásra az  egyházi foglalkoztató a  bevett egyházon és az  egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül 
jogosult. A  támogatás folyósítására és elszámolására az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős 
miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) kötött támogatási szerződés alapján kerül sor.

 (2) A  bevett egyház részére a  2014. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként maximum  
4000,0 millió Ft kerül átadásra, a  miniszter által 2014. március hónapban felmért, az  egyházi foglalkoztató által 
benyújtott és a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.

 (3) A  támogatás terhére a  miniszter – utólagos elszámolás mellett – előleget nyújt. Az  előleg nyújtásának feltétele 
a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi 
kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

 (4) A  bevett egyház a  támogatást az  egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az  egyházi foglalkoztató 
fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra 
fordítja.

9. § (1) A támogatás igénylése az egyházi foglalkoztató által a 8. melléklet szerinti igénylőlapnak és az az alapján összesített 
adatoknak 9. melléklet szerinti adatlapnak a miniszter részére való megküldésével történik.

 (2) Az  előlegből 2014. január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a  2014.  október–december 
hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekkel a  bevett egyház 2014.  november 10-éig elszámolást nyújt 
be a  miniszternek. Az  elszámolás tartalma a  10.  melléklet szerinti – ágazati bontású, az  ágazat teljes létszámát, 
az  érintettek létszámát, havi bontásban a  ténylegesen kifizetett és a  várhatóan kifizetésre kerülő összegeket és 
a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés.

 (3) Az  elszámolás utólagos – adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő – ellenőrzése céljából, az  egyházi 
foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezet.
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10. § (1) A  foglalkoztatott a  2014. évi kompenzációjának megállapításához a  saját munkáltatója részére nyilatkozik  
– a  kompenzáció összegének megállapítása érdekében – a  családi kedvezményre való jogosultságáról, az  annak 
igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak, valamint az  eltartottak számáról, adóazonosító 
jeléről, saját és házas-, vagy élettársa illetményéről, jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozat mintáját 
az  5.  melléklet tartalmazza. A  nyilatkozat kitöltési útmutatóját az  államháztartásért felelős miniszter az  általa 
vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

 (2) A  Nyilatkozó a  nyilatkozatot 2014. március 15-ig nyújtja be a  munkáltatónak két példányban. Ha a  jogviszony év 
közben keletkezett, a  jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a  Nyilatkozó benyújtani a  nyilatkozatot. 
A  munkáltató az  egyik példányon igazolja az  átvételt, a  másik példányt intézkedésre megküldi az  illetékes 
illetményszámfejtő helynek.

 (3) A  3.  § (15)  bekezdésben meghatározott esetben a  Nyilatkozó nyilatkozatát az  őt teljes munkaidős jogviszonyban 
foglalkoztató munkáltatónak köteles a  (2)  bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony 
hiányában a Nyilatkozó nyilatkozatát a  (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles 
leadni, akinél jogviszonya a  legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén 
a választása szerinti munkáltatónak köteles leadni.

 (4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a Nyilatkozó köteles 5 évig megőrizni.
 (5) A  tárgyhó 15-ig benyújtott nyilatkozat alapján a  Nyilatkozó kompenzációra a  tárgyhóban jogosulttá válik, és 

annak összege a  tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A  tárgyhó 15-e után 
benyújtott nyilatkozat alapján a  Nyilatkozó a  kompenzációra csak a  nyilatkozat leadását követő hónaptól válik 
jogosulttá, és az a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetményes számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre. 
A március 15-ig benyújtott nyilatkozatok esetén a  január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre 
kerül.

11. § (1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, 
a  Nyilatkozó az  erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével 
bejelenteni a változást a munkáltatónak.

 (2) A  munkáltató a  nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változás bejelentéssel teheti meg, a  nyilatkozat  
III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2014. január 1-jét jelölve meg.

 (3) A  bejelentett változás alapján a  változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és 
érvényesítésre a kompenzáció összege.

 (4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a  foglalkoztatott nem jogosult vagy csökkentett 
összegű kompenzációra jogosult, a  kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken. 
A változás bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett 
kompenzáció összege visszavonásra kerül.

 (5) Ha a  Nyilatkozó a  kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, 
a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

 (6) Ha a kompenzáció nem e rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem az (5) bekezdésben 
foglaltak alapján valósult meg, vagy az  illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül megállapításra, a  már 
kifizetett kompenzáció összege a következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből levonásra kerül.

12. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és 2015. január 31-én hatályát veszti.

13. §  E rendeletet első alkalommal a 2014. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a ……/2013. (……..) Korm. rendelethez

Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció (Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció (Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció (Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció (Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció (Ft/hó)

-500 100 29501-30000 8 000 59001-59500 15 900 130001-131500 14 900 214001-214500 8 500
501-1000 300 30001-30500 8 100 59501-60000 16 000 131501-133000 14 800 214501-215000 8 400

1001-1500 400 30501-31000 8 300 60001-60500 16 200 133001-134500 14 700 215001-215500 8 200
1501-2000 500 31001-31500 8 400 60501-61000 16 300 134501-136500 14 600 215501-216000 8 100
2001-2500 700 31501-32000 8 500 61001-61500 16 400 136501-138000 14 500 216001-216500 8 000
2501-3000 800 32001-32500 8 700 61501-62000 16 600 138001-139500 14 400 216501-217000 7 800
3001-3500 900 32501-33000 8 800 62001-62500 16 700 139501-141000 14 300 217001-217500 7 700
3501-4000 1 100 33001-33500 9 000 62501-63000 16 800 141001-142500 14 200 217501-218000 7 500
4001-4500 1 200 33501-34000 9 100 63001-63500 17 000 142501-144500 14 100 218001-218500 7 400
4501-5000 1 300 34001-34500 9 200 63501-64000 17 100 144501-146000 14 000 218501-219000 7 200
5001-5500 1 500 34501-35000 9 400 64001-64500 17 200 146001-147500 13 900 219001-219500 7 100
5501-6000 1 600 35001-35500 9 500 64501-65000 17 400 147501-149000 13 800 219501-220000 6 900
6001-6500 1 700 35501-36000 9 600 65001-65500 17 500 149001-150500 13 700 220001-220500 6 800
6501-7000 1 900 36001-36500 9 800 65501-66000 17 600 150501-152500 13 600 220501-221000 6 600
7001-7500 2 000 36501-37000 9 900 66001-66500 17 800 152501-154000 13 500 221001-221500 6 500
7501-8000 2 100 37001-37500 10 000 66501-67000 17 900 154001-155500 13 400 221501-222000 6 300
8001-8500 2 300 37501-38000 10 200 67001-67500 18 000 155501-157000 13 300 222001-222500 6 200
8501-9000 2 400 38001-38500 10 300 67501-68000 18 200 157001-159000 13 200 222501-223000 6 000
9001-9500 2 500 38501-39000 10 400 68001-68500 18 300 159001-160500 13 100 223001-223500 5 900

9501-10000 2 700 39001-39500 10 600 68501-69000 18 400 160501-162000 13 000 223501-224000 5 700
10001-10500 2 800 39501-40000 10 700 69001-69500 18 600 162001-163500 12 900 224001-224500 5 600
10501-11000 2 900 40001-40500 10 800 69501-70500 18 700 163501-165000 12 800 224501-225000 5 400
11001-11500 3 100 40501-41000 11 000 70501-72500 18 600 165001-167000 12 700 225001-225500 5 300
11501-12000 3 200 41001-41500 11 100 72501-74000 18 500 167001-168500 12 600 225501-226000 5 100
12001-12500 3 300 41501-42000 11 200 74001-75500 18 400 168501-170000 12 500 226001-226500 5 000
12501-13000 3 500 42001-42500 11 400 75501-77000 18 300 170001-171500 12 400 226501-227000 4 900
13001-13500 3 600 42501-43000 11 500 77001-78500 18 200 171501-173000 12 300 227001-227500 4 700
13501-14000 3 700 43001-43500 11 600 78501-80500 18 100 173001-175000 12 200 227501-228000 4 600
14001-14500 3 900 43501-44000 11 800 80501-82000 18 000 175001-176500 12 100 228001-228500 4 400
14501-15000 4 000 44001-44500 11 900 82001-83500 17 900 176501-178000 12 000 228501-229000 4 300
15001-15500 4 100 44501-45000 12 000 83501-85000 17 800 178001-179500 11 900 229001-229500 4 100
15501-16000 4 300 45001-45500 12 200 85001-86500 17 700 179501-181000 11 800 229501-230000 4 000
16001-16500 4 400 45501-46000 12 300 86501-88500 17 600 181001-183000 11 700 230001-230500 3 800
16501-17000 4 500 46001-46500 12 400 88501-90000 17 500 183001-184500 11 600 230501-231000 3 700
17001-17500 4 700 46501-47000 12 600 90001-91500 17 400 184501-186000 11 500 231001-231500 3 500
17501-18000 4 800 47001-47500 12 700 91501-93000 17 300 186001-187500 11 400 231501-232000 3 400
18001-18500 4 900 47501-48000 12 800 93001-94500 17 200 187501-189000 11 300 232001-232500 3 200
18501-19000 5 100 48001-48500 13 000 94501-96500 17 100 189001-191000 11 200 232501-233000 3 100
19001-19500 5 200 48501-49000 13 100 96501-98000 17 000 191001-192500 11 100 233001-233500 2 900
19501-20000 5 300 49001-49500 13 200 98001-99500 16 900 192501-194000 11 000 233501-234000 2 800
20001-20500 5 500 49501-50000 13 400 99501-101000 16 800 194001-195500 10 900 234001-234500 2 600
20501-21000 5 600 50001-50500 13 500 101001-102500 16 700 195501-197000 10 800 234501-235000 2 500
21001-21500 5 700 50501-51000 13 600 102501-104500 16 600 197001-199000 10 700 235001-235500 2 300
21501-22000 5 900 51001-51500 13 800 104501-106000 16 500 199001-200500 10 600 235501-236000 2 200
22001-22500 6 000 51501-52000 13 900 106001-107500 16 400 200501-202000 10 500 236001-236500 2 000
22501-23000 6 100 52001-52500 14 000 107501-109000 16 300 202001-203500 10 400 236501-237000 1 900
23001-23500 6 300 52501-53000 14 200 109001-110500 16 200 203501-205000 10 300 237001-237500 1 800
23501-24000 6 400 53001-53500 14 300 110501-112500 16 100 205001-207000 10 200 237501-238000 1 600
24001-24500 6 500 53501-54000 14 400 112501-114000 16 000 207001-208500 10 100 238001-238500 1 500
24501-25000 6 700 54001-54500 14 600 114001-115500 15 900 208501-209500 10 000 238501-239000 1 300
25001-25500 6 800 54501-55000 14 700 115501-117000 15 800 209501-210000 9 900 239001-239500 1 200
25501-26000 6 900 55001-55500 14 800 117001-118500 15 700 210001-210500 9 700 239501-240000 1 000
26001-26500 7 100 55501-56000 15 000 118501-120500 15 600 210501-211000 9 600 240001-240500 900
26501-27000 7 200 56001-56500 15 100 120501-122000 15 500 211001-211500 9 400 240501-241000 700
27001-27500 7 300 56501-57000 15 200 122001-123500 15 400 211501-212000 9 300 241001-241500 600
27501-28000 7 500 57001-57500 15 400 123501-125000 15 300 212001-212500 9 100 241501-242000 400
28001-28500 7 600 57501-58000 15 500 125001-126500 15 200 212501-213000 9 000 242001-242500 300
28501-29000 7 700 58001-58500 15 600 126501-128500 15 100 213001-213500 8 800 242501-243000 100
29001-29500 7 900 58501-59000 15 800 128501-130000 15 000 213501-214000 8 700

1. melléklet a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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2. melléklet a ……/2013. (……..) Korm. rendelethez

Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 

(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 

(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó)

-500 100 25001-25500 6 600 50001-50500 13 100 119001-121000 12 400 190001-190500 6 600
501-1000 300 25501-26000 6 700 50501-51000 13 200 121001-123000 12 300 190501-191000 6 400

1001-1500 400 26001-26500 6 900 51001-51500 13 400 123001-125000 12 200 191001-191500 6 300
1501-2000 500 26501-27000 7 000 51501-52000 13 500 125001-127000 12 100 191501-192000 6 200
2001-2500 600 27001-27500 7 100 52001-52500 13 600 127001-129000 12 000 192001-192500 6 000
2501-3000 800 27501-28000 7 300 52501-53000 13 800 129001-131000 11 900 192501-193000 5 900
3001-3500 900 28001-28500 7 400 53001-53500 13 900 131001-133000 11 800 193001-193500 5 700
3501-4000 1 000 28501-29000 7 500 53501-54000 14 000 133001-135000 11 700 193501-194000 5 600
4001-4500 1 200 29001-29500 7 700 54001-54500 14 100 135001-136500 11 600 194001-194500 5 500
4501-5000 1 300 29501-30000 7 800 54501-55000 14 300 136501-138500 11 500 194501-195000 5 300
5001-5500 1 400 30001-30500 7 900 55001-55500 14 400 138501-140500 11 400 195001-195500 5 200
5501-6000 1 600 30501-31000 8 000 55501-56000 14 500 140501-142500 11 300 195501-196000 5 000
6001-6500 1 700 31001-31500 8 200 56001-56500 14 700 142501-144500 11 200 196001-196500 4 900
6501-7000 1 800 31501-32000 8 300 56501-57000 14 800 144501-146500 11 100 196501-197000 4 700
7001-7500 1 900 32001-32500 8 400 57001-57500 14 900 146501-148500 11 000 197001-197500 4 600
7501-8000 2 100 32501-33000 8 600 57501-58000 15 100 148501-150500 10 900 197501-198000 4 500
8001-8500 2 200 33001-33500 8 700 58001-58500 15 200 150501-152500 10 800 198001-198500 4 300
8501-9000 2 300 33501-34000 8 800 58501-59000 15 300 152501-154500 10 700 198501-199000 4 200
9001-9500 2 500 34001-34500 9 000 59001-59500 15 400 154501-156500 10 600 199001-199500 4 000

9501-10000 2 600 34501-35000 9 100 59501-60000 15 500 156501-158500 10 500 199501-200000 3 900
10001-10500 2 700 35001-35500 9 200 60001-62000 15 400 158501-160500 10 400 200001-200500 3 800
10501-11000 2 900 35501-36000 9 300 62001-63500 15 300 160501-162500 10 300 200501-201000 3 600
11001-11500 3 000 36001-36500 9 500 63501-65500 15 200 162501-164500 10 200 201001-201500 3 500
11501-12000 3 100 36501-37000 9 600 65501-67500 15 100 164501-166500 10 100 201501-202000 3 300
12001-12500 3 200 37001-37500 9 700 67501-69500 15 000 166501-168500 10 000 202001-202500 3 200
12501-13000 3 400 37501-38000 9 900 69501-71500 14 900 168501-170500 9 900 202501-203000 3 000
13001-13500 3 500 38001-38500 10 000 71501-73500 14 800 170501-172500 9 800 203001-203500 2 900
13501-14000 3 600 38501-39000 10 100 73501-75500 14 700 172501-174000 9 700 203501-204000 2 800
14001-14500 3 800 39001-39500 10 300 75501-77500 14 600 174001-176000 9 600 204001-204500 2 600
14501-15000 3 900 39501-40000 10 400 77501-79500 14 500 176001-178000 9 500 204501-205000 2 500
15001-15500 4 000 40001-40500 10 500 79501-81500 14 400 178001-180000 9 400 205001-205500 2 300
15501-16000 4 200 40501-41000 10 600 81501-83500 14 300 180001-181000 9 300 205501-206000 2 200
16001-16500 4 300 41001-41500 10 800 83501-85500 14 200 181001-181500 9 100 206001-206500 2 100
16501-17000 4 400 41501-42000 10 900 85501-87500 14 100 181501-182000 9 000 206501-207000 1 900
17001-17500 4 500 42001-42500 11 000 87501-89500 14 000 182001-182500 8 900 207001-207500 1 800
17501-18000 4 700 42501-43000 11 200 89501-91500 13 900 182501-183000 8 700 207501-208000 1 600
18001-18500 4 800 43001-43500 11 300 91501-93500 13 800 183001-183500 8 600 208001-208500 1 500
18501-19000 4 900 43501-44000 11 400 93501-95500 13 700 183501-184000 8 400 208501-209000 1 300
19001-19500 5 100 44001-44500 11 500 95501-97500 13 600 184001-184500 8 300 209001-209500 1 200
19501-20000 5 200 44501-45000 11 700 97501-99500 13 500 184501-185000 8 100 209501-210000 1 100
20001-20500 5 300 45001-45500 11 800 99501-101000 13 400 185001-185500 8 000 210001-210500 900
20501-21000 5 500 45501-46000 11 900 101001-103000 13 300 185501-186000 7 900 210501-211000 800
21001-21500 5 600 46001-46500 12 100 103001-105000 13 200 186001-186500 7 700 211001-211500 600
21501-22000 5 700 46501-47000 12 200 105001-107000 13 100 186501-187000 7 600 211501-212000 500
22001-22500 5 800 47001-47500 12 300 107001-109000 13 000 187001-187500 7 400 212001-212500 400
22501-23000 6 000 47501-48000 12 500 109001-111000 12 900 187501-188000 7 300 212501-213000 200
23001-23500 6 100 48001-48500 12 600 111001-113000 12 800 188001-188500 7 200 213001-213500 100
23501-24000 6 200 48501-49000 12 700 113001-115000 12 700 188501-189000 7 000
24001-24500 6 400 49001-49500 12 800 115001-117000 12 600 189001-189500 6 900
24501-25000 6 500 49501-50000 13 000 117001-119000 12 500 189501-190000 6 700

2. melléklet a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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3. melléklet a ……/2013. (……..) Korm. rendelethez

Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 

(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 

(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó)

1-4000 0 78001-78500 5 100 98501-99000 10 400 148501-150500 10 900 193001-193500 5 700
4001-12000 100 78501-79000 5 200 99001-99500 10 600 150501-152500 10 800 193501-194000 5 600

12001-20000 200 79001-79500 5 400 99501-100000 10 700 152501-154500 10 700 194001-194500 5 500
20001-28500 300 79501-80000 5 500 100001-100500 10 800 154501-156500 10 600 194501-195000 5 300
28501-36500 400 80001-80500 5 600 100501-101000 10 900 156501-158500 10 500 195001-195500 5 200
36501-44500 500 80501-81000 5 800 101001-101500 11 100 158501-160500 10 400 195501-196000 5 000
44501-52500 600 81001-81500 5 900 101501-102000 11 200 160501-162500 10 300 196001-196500 4 900
52501-61000 700 81501-82000 6 000 102001-102500 11 300 162501-164500 10 200 196501-197000 4 700
61001-62000 800 82001-82500 6 100 102501-103000 11 500 164501-166500 10 100 197001-197500 4 600
62001-62500 1 000 82501-83000 6 300 103001-103500 11 600 166501-168500 10 000 197501-198000 4 500
62501-63000 1 100 83001-83500 6 400 103501-104000 11 700 168501-170500 9 900 198001-198500 4 300
63001-63500 1 200 83501-84000 6 500 104001-104500 11 900 170501-172500 9 800 198501-199000 4 200
63501-64000 1 300 84001-84500 6 700 104501-105000 12 000 172501-174000 9 700 199001-199500 4 000
64001-64500 1 500 84501-85000 6 800 105001-105500 12 100 174001-176000 9 600 199501-200000 3 900
64501-65000 1 600 85001-85500 6 900 105501-106000 12 200 176001-178000 9 500 200001-200500 3 800
65001-65500 1 700 85501-86000 7 100 106001-106500 12 400 178001-180000 9 400 200501-201000 3 600
65501-66000 1 900 86001-86500 7 200 106501-107000 12 500 180001-181000 9 300 201001-201500 3 500
66001-66500 2 000 86501-87000 7 300 107001-107500 12 600 181001-181500 9 100 201501-202000 3 300
66501-67000 2 100 87001-87500 7 400 107501-108000 12 800 181501-182000 9 000 202001-202500 3 200
67001-67500 2 300 87501-88000 7 600 108001-108500 12 900 182001-182500 8 900 202501-203000 3 000
67501-68000 2 400 88001-88500 7 700 108501-109000 13 000 182501-183000 8 700 203001-203500 2 900
68001-68500 2 500 88501-89000 7 800 109001-111000 12 900 183001-183500 8 600 203501-204000 2 800
68501-69000 2 600 89001-89500 8 000 111001-113000 12 800 183501-184000 8 400 204001-204500 2 600
69001-69500 2 800 89501-90000 8 100 113001-115000 12 700 184001-184500 8 300 204501-205000 2 500
69501-70000 2 900 90001-90500 8 200 115001-117000 12 600 184501-185000 8 100 205001-205500 2 300
70001-70500 3 000 90501-91000 8 400 117001-119000 12 500 185001-185500 8 000 205501-206000 2 200
70501-71000 3 200 91001-91500 8 500 119001-121000 12 400 185501-186000 7 900 206001-206500 2 100
71001-71500 3 300 91501-92000 8 600 121001-123000 12 300 186001-186500 7 700 206501-207000 1 900
71501-72000 3 400 92001-92500 8 700 123001-125000 12 200 186501-187000 7 600 207001-207500 1 800
72001-72500 3 500 92501-93000 8 900 125001-127000 12 100 187001-187500 7 400 207501-208000 1 600
72501-73000 3 700 93001-93500 9 000 127001-129000 12 000 187501-188000 7 300 208001-208500 1 500
73001-73500 3 800 93501-94000 9 100 129001-131000 11 900 188001-188500 7 200 208501-209000 1 300
73501-74000 3 900 94001-94500 9 300 131001-133000 11 800 188501-189000 7 000 209001-209500 1 200
74001-74500 4 100 94501-95000 9 400 133001-135000 11 700 189001-189500 6 900 209501-210000 1 100
74501-75000 4 200 95001-95500 9 500 135001-136500 11 600 189501-190000 6 700 210001-210500 900
75001-75500 4 300 95501-96000 9 600 136501-138500 11 500 190001-190500 6 600 210501-211000 800
75501-76000 4 500 96001-96500 9 800 138501-140500 11 400 190501-191000 6 400 211001-211500 600
76001-76500 4 600 96501-97000 9 900 140501-142500 11 300 191001-191500 6 300 211501-212000 500
76501-77000 4 700 97001-97500 10 000 142501-144500 11 200 191501-192000 6 200 212001-212500 400
77001-77500 4 800 97501-98000 10 200 144501-146500 11 100 192001-192500 6 000 212501-213000 200
77501-78000 5 000 98001-98500 10 300 146501-148500 11 000 192501-193000 5 900 213001-213500 100

3. melléklet a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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0,6550 930 1419,847328 930 4. melléklet a ……/2013. (……..) Korm. rendelethez

Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 

(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 

(Ft/hó) Illetmény (Ft/hó) Kompenzáció 
(Ft/hó)

1-4000 0 132001-132500 3 900 148501-149000 8 100 182001-182500 8 900 198501-199000 4 200
4001-12000 100 132501-133000 4 000 149001-149500 8 300 182501-183000 8 700 199001-199500 4 000

12001-20000 200 133001-133500 4 100 149501-150000 8 400 183001-183500 8 600 199501-200000 3 900
20001-28500 300 133501-134000 4 200 150001-150500 8 500 183501-184000 8 400 200001-200500 3 800
28501-36500 400 134001-134500 4 400 150501-151000 8 700 184001-184500 8 300 200501-201000 3 600
36501-44500 500 134501-135000 4 500 151001-151500 8 800 184501-185000 8 100 201001-201500 3 500
44501-52500 600 135001-135500 4 600 151501-152000 8 900 185001-185500 8 000 201501-202000 3 300
52501-61000 700 135501-136000 4 800 152001-152500 9 000 185501-186000 7 900 202001-202500 3 200
61001-69000 800 136001-136500 4 900 152501-153000 9 200 186001-186500 7 700 202501-203000 3 000
69001-77000 900 136501-137000 5 000 153001-153500 9 300 186501-187000 7 600 203001-203500 2 900
77001-85500 1 000 137001-137500 5 200 153501-154000 9 400 187001-187500 7 400 203501-204000 2 800
85501-93500 1 100 137501-138000 5 300 154001-154500 9 600 187501-188000 7 300 204001-204500 2 600

93501-101500 1 200 138001-138500 5 400 154501-155000 9 700 188001-188500 7 200 204501-205000 2 500
101501-110000 1 300 138501-139000 5 500 155001-155500 9 800 188501-189000 7 000 205001-205500 2 300
110001-118000 1 400 139001-139500 5 700 155501-156000 10 000 189001-189500 6 900 205501-206000 2 200
118001-123500 1 500 139501-140000 5 800 156001-156500 10 100 189501-190000 6 700 206001-206500 2 100
123501-124000 1 600 140001-140500 5 900 156501-157000 10 200 190001-190500 6 600 206501-207000 1 900
124001-124500 1 800 140501-141000 6 100 157001-157500 10 300 190501-191000 6 400 207001-207500 1 800
124501-125000 1 900 141001-141500 6 200 157501-158500 10 500 191001-191500 6 300 207501-208000 1 600
125001-125500 2 000 141501-142000 6 300 158501-160500 10 400 191501-192000 6 200 208001-208500 1 500
125501-126000 2 200 142001-142500 6 500 160501-162500 10 300 192001-192500 6 000 208501-209000 1 300
126001-126500 2 300 142501-143000 6 600 162501-164500 10 200 192501-193000 5 900 209001-209500 1 200
126501-127000 2 400 143001-143500 6 700 164501-166500 10 100 193001-193500 5 700 209501-210000 1 100
127001-127500 2 600 143501-144000 6 800 166501-168500 10 000 193501-194000 5 600 210001-210500 900
127501-128000 2 700 144001-144500 7 000 168501-170500 9 900 194001-194500 5 500 210501-211000 800
128001-128500 2 800 144501-145000 7 100 170501-172500 9 800 194501-195000 5 300 211001-211500 600
128501-129000 2 900 145001-145500 7 200 172501-174000 9 700 195001-195500 5 200 211501-212000 500
129001-129500 3 100 145501-146000 7 400 174001-176000 9 600 195501-196000 5 000 212001-212500 400
129501-130000 3 200 146001-146500 7 500 176001-178000 9 500 196001-196500 4 900 212501-213000 200
130001-130500 3 300 146501-147000 7 600 178001-180000 9 400 196501-197000 4 700 213001-213500 100
130501-131000 3 500 147001-147500 7 700 180001-181000 9 300 197001-197500 4 600
131001-131500 3 600 147501-148000 7 900 181001-181500 9 100 197501-198000 4 500
131501-132000 3 700 148001-148500 8 000 181501-182000 9 000 198001-198500 4 300

4. melléklet a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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5. melléklet a …/2013. (XII. ...) Korm. rendelethez 

Nyilatkozat és Változás bejelentés a költségvetési szervnél, egyházi foglalkoztató által 
foglalkoztatott magánszemély adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló  

2014. évi kompenzációjának igénybevételéhez 

Kérjük, a Nyilatkozat kitöltése előtt a Kitöltési útmutatót figyelmesen olvassa el! 

I. A nyilatkozatot adó magánszemély (továbbiakban: Nyilatkozó) 

neve: …….………………………………………………………..………………. 

születési dátuma: …………………………………...……………………….…….. 

adóazonosító jele: …..………………………..…………………………………… 

munkáltatójának megnevezése: ……….…………………………….…….………. 

munkáltatójának adószáma: …………….……………………………..…..……… 

1. A Nyilatkozó családi kedvezmény érvényesítésére jogosult:   
2. A Nyilatkozónak van házas- vagy élettársa (kitöltendő az I.1. pont Igen válasza esetén):  

  

3. Eltartottak száma (a magzatot is beleértve): ………… 
4. Az eltartottak közül a családi kedvezmény érvényesítésére jogosító kedvezményezett eltartottak 

száma: …….. 
5. E rendelet szerinti jogviszony keletkezésének időpontja azon Nyilatkozó esetében, aki családi 

kedvezmény érvényesítésére nem jogosult, vagy legalább egy kedvezményezett eltartott után 
illeti meg családi kedvezmény, úgy, hogy az eltartottak száma legalább három fő (kitöltendő az 
I.1. pont Nem válasza vagy a 3. pontban 3 vagy több eltartott megjelölése esetén):  
A) 2010. december 31-  
B) 2011. január 1-jén, vagy azt követően, de 2012. január 1-  

6. A Nyilatkozó vagy a házastárs/családi kedvezményre jogosult élettárs bruttó illetményének 
összege az alacsonyabb 

 
7. Kettő kedvezményezett eltartott esetén a Nyilatkozó és a házastárs/családi kedvezményre 

jogosult élettárs bruttó illetményeinek különbsége legalább 50 000 forint (kitöltendő az I.3. pont 
„2”, és az I.4 pont „2” válaszai esetén): 

 

8. Kettő kedvezményezett eltartott esetén a Nyilatkozó házastársának/családi kedvezményre 
jogosult élettársának bruttó illetménye alacsonyabb 109.000 forintnál (kitöltendő az I.3. pont 
„2”,és az I.4 pont „2” válaszai esetén):   

9. A Nyilatkozó aláírása:      ………………………………… 

II. 1. Munkáltatói nyilatkozat a 3. § (10) bekezdésében foglaltak végrehajtásához: 

1. A Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 
bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet alapján 2011. évben vagy 2012. évben 
vagy mindkét évben kötelező illetményemelésben részesült: igen:  

2. Az 1. pont „igen” válasza esetén: 

5. melléklet a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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A Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott 2011. január 1-jén a munkáltatóval az 1. § szerinti 
jogviszonyban állt és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján 2011. január 1-jei hatállyal 
……………. forint/hó kötelező illetményemelésben részesült. 
A Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott 2012. január 1-jén a munkáltatóval az 1. § szerinti 
jogviszonyban állt és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 298/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján 2012. január 1-jei hatállyal 
……………. forint/hó kötelező illetményemelésben részesült. 

 
II. 2. Munkáltatói nyilatkozat a 3. § (11) bekezdésében foglaltak végrehajtásához (kitöltendő 

az Fbszt. és a Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében): 
 
1. A Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 

bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet alapján 2011. évben kötelező személyi 
alapbéremelésben részesült:  

„Igen” válasz esetén: 
A Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott 2011. január 1-jén a munkáltatóval az 1. § szerinti 
jogviszonyban állt és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján 2011. január 1-jei hatállyal 
.................................................................. forint/hó kötelező személyi alapbéremelésben 
részesült. 

2. A Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges 
munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében 
figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján 2012. év 
folyamán elvárt munkabéremelésben részesült:  
„Igen” válasz esetén a Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott 2012. év folyamán 
.............................................................. forint/hó elvárt munkabéremelésben részesült. 
„Nem” válasz esetén a Nyilatkozatot tevő foglalkoztatott 2012. január 1-jén a munkáltatóval 
az 1. § szerinti jogviszonyban állt és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a 
garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján 
2012. január 1-jei hatállyal ............................................................... forint/hó kötelező személyi 
alapbéremelésben részesült. 

 
Dátum: ……………………… 

……………………. 
PH.     aláírás 

 
III. KITÖLTENDŐ KIZÁRÓLAG VÁLTOZÁS BEJELENTÉS ESETÉN 
 

1. Az érintett magánszemély adatai (kizárólag a 11. § (2) bekezdésében foglalt esetben töltendő ki, azaz ha 
a munkáltató a II. 1. vagy II. 2. rész szerinti változást jelent be): 

neve: …….………………………………………………………..………………. 

születési dátuma: …………………………………...……………………….…….. 

adóazonosító jele: …..………………………..…………………………………… 

munkáltatójának megnevezése: ……….…………………………….…….………. 

munkáltatójának adószáma: …………….……………………………..…..……… 
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2. A bejelentett változás bekövetkezésének napja:    ….…………………….. 

A Nyilatkozó aláírása:        ….…………………….. 

IV.  
Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot „a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek 
foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról” szóló rendeletben meghatározott kompenzáció 
igénybevételének elbírálásához adtam, az ebben található adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat bármely pontját érintő változás esetén haladéktalanul 
köteles vagyok munkáltatómnál megváltozott tartalommal változás bejelentés céljából új 
nyilatkozatot tenni. A jogtalanul felvett kompenzáció összegét az általános elévülési időn belül 
köteles vagyok visszafizetni. 
Többes jogviszonyom esetén kijelentem, hogy csak egy munkáltatómnál adok le nyilatkozatot, az 
alábbiak szerint: ha rendelkezem teljes munkaidős jogviszonnyal, kizárólag a teljes munkaidős 
jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónál, több részmunkaidős jogviszony esetén kizárólag a 
velem legkorábban jogviszonyt létesítő munkáltatómnál teszek nyilatkozatot. 
A nyilatkozat késedelmes leadása, téves, vagy hiányos kitöltése miatt ki nem utalt kompenzáció 
összegétől elesem, azt visszamenőleg érvényesíteni nem áll módomban. 
Hozzájárulok ahhoz, hogy ha év közben olyan változást jelentek be, amely alapján a 
kompenzációra nem vagy csökkentett összegben válok jogosulttá, a változás bejelentése előtt a 
korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően esetlegesen már 
kifizetett kompenzáció összegét a foglalkoztatóm visszavonja.  

Kelt:  

A Nyilatkozó aláírása:       ………………………………… 

Nyilatkozó munkáltatójának átvételt igazoló aláírása:   ………………………………… 

Átvétel kelte:        ………………………………… 
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6. melléklet a …/2013. (XII. …) Korm. rendelethez 

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ 
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja 

…………. hónap után járó részletének elszámolásához 
Megye kódja / sorszám:   /     

neve:  

Önkormányzat/kistérségi 
társulás 

Központi költségvetésből 
finanszírozott kör esetében OEP kör esetében 

a 2014. évi kompenzáció havi 
részletének a 2014. évi kompenzáció havi 

részletének 
a 2014. évi kompenzáció havi 

részletének 

Sor-
szám 

KSH 
kódja Neve 

a kifizetőt 
terhelő, 

közterhekkel 
növelt bruttó 

összege 
(Ft) 

a dolgozónak 
kifizetendő 

nettó összege 
(Ft) 

a kifizetőt 
terhelő, 

közterhekkel 
növelt bruttó 

összege  
(Ft) 

a dolgozónak 
kifizetendő 

nettó összege 
(Ft) 

a kifizetőt 
terhelő, 

közterhekkel 
növelt bruttó 

összege 
(Ft) 

(4 + 6) 

a 
dolgozónak 
kifizetendő 

nettó 
összege 

(Ft) 
(5 + 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Megye összesen:       
……………………………….., ……………év…………………….. hó……………….nap 

 
P. H. 

 
………………………. 

igazgató  

6. melléklet a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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7. melléklet a …/2013. (XII. ...) Korm. rendelethez 

ADATKÖZLŐ LAP  
Adatszolgáltatás  

a költségvetési szerveknél és az egyházi foglalkoztató által foglalkoztatottak  
2014. évi kompenzációja 

………………. hónap után járó részletének elszámolásához 
 

Helyi önkormányzat neve :  

 címe :       
 törzsszáma :                           

adószáma :                           
pénzügyi körzet :              KSH kód :        

Költségvetési szerv Központi költségvetésből finanszírozott kör esetében OEP kör esetében 3 
a 2014. évi kompenzáció havi részletének a 2014. évi kompenzáció havi részletének 

PIR 

törzsszáma 
neve  

a kifizetőt terhelő, 
közterhekkel növelt bruttó 

összege 1 
(Ft) 

a dolgozónak 
kifizetendő nettó 

összege 2 
(Ft) 

a kifizetőt terhelő, 
közterhekkel növelt bruttó 

összege 1 
(Ft) 

a dolgozónak 
kifizetendő nettó 

összege 2 
(Ft) 

1 2 3 4 5 6 

      
      
      
      

Helyi 
önkormányzat 

összesen:     

…………………………………….., ……………év…………………….. hó……………….nap 
 

P. H.   .………………………….. 
igazgató 

 
1 2014. évben – január hónap kivételével – havonta megegyezik a 7. § (1) bekezdés szerint elszámolt 

összeggel. 
2 2014. január hónapban megegyezik a 7. § (2) bekezdés szerint elszámolt összeggel. 
3 A helyi önkormányzat a 7. § (4) bekezdés szerint soron kívül továbbítja január hónapban a 6. oszlop 

szerinti, a további hónapokban az 5. oszlop szerinti összeget. 

 
  

7. melléklet a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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8. melléklet a …/2013. (XII. …) Korm. rendelethez 

IGÉNYLŐ LAP 

az egyházi foglalkoztató által foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja után járó támogatás 
igényléséhez 

  
I. 

 Ágazat megnevezése 
(az ágazatot a megfelelő szöveg 
aláhúzásával, vagy betűjel megjelölésével 
kell jelezni) 

 a) egészségügy  
d) 

közművelődés 

 b) oktatás  
e) sport 

 c) szociális  
f) karitatív 

   Fenntartó       
   neve:       
   címe:       

 II.  adószáma:       
   OEP finanszírozási kód / OM 

azonosító: 
      

   bankszámla száma:       
   bankszámlát vezető pénzintézet neve:       
   Foglalkoztató szervezet       
   neve:       
   címe:       
 III.  adószáma:       

   OEP finanszírozási kód / OM 
azonosító: 

      

   bankszámla száma:       
   bankszámlát vezető pénzintézet neve:       
    

 Megnevezés  Korm. rendelet 2. §-a alapján kompenzáció összesen 

 I.  Kompenzációra jogosultak száma   
 II.  Havi igénylési adatok (forintban) 
 1.  Kompenzáció egy havi összege   
 2.  Kifizetőt terhelő közterhek összege   
 3.  Támogatási igény havi bruttó összege (1.+ 2.)   

 III.  Éves igénylési adatok (forintban) 
 1.  Kompenzáció egy havi összegének tizenkétszerese   
 2.  Kifizetőt terhelő közterhek összege   
 3.  Támogatási igény éves bruttó összege (1.+ 2.)   

............................... 2014. év .................... hónap ..... nap 
P. H. 

A támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása                 .......................................................... 
                                                                                                     fenntartó / foglalkoztató 
Az adatlap kitöltéséért felelős neve: .................................................., telefonszáma: .................................. 

 

 

  

8. melléklet a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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9. melléklet a …/2013. (XII. ...) Korm. rendelethez 

I G É N Y L Ő L A P 
FENNTARTÓI ÖSSZESÍTŐ 

az egyházi foglalkoztató által foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja után járó támogatás igényléséhez 
FENNTARTÓ 

 
neve: 

        
 

címe: 
        

 
adószáma: 

        
 

OM azonosító/OEP finanszírozási 
kód:         

 
bankszámla száma: 

        
 

bankszámlát vezető pénzintézet 
neve:         

Megnevezés KSH kód Adószám 

Korm. rendelet 3. §-a alapján 
Kompenzációra jogosultak száma 

/ ágazatok / foglalkoztatottak 
szerint (fő) 

A kompenzáció éves összegének a kifizetőt 
terhelő, közterhekkel növelt bruttó összege 

forintban / ágazatok / foglalkoztatók szerint 
(Ft) 

Oktatás 

          
 

Összesen 
        Szociális 

          
 

Összesen: 
        Közgyűjtemény és közművelődés 
        

          
 

Összesen 
        Sport 

         
          
 

Összesen 
        Karitatív 

          
 

Összesen 
        Egészségügy 

          
 

Összesen 
        Mindösszesen 
         

fenntartó 
Az adatlap kitöltéséért felelős neve: …………………………….. 
 
telefonszáma: ……….……………. 

 

9. melléklet a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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10. melléklet a …/2013. (XII. ...) Korm. rendelethez 
Bevett egyház megnevezése: 

E L S Z Á M O L Ó L A P 
az egyházi foglalkoztató által foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjának kifizetéséről 

(ezer forintban és főben) 

Hónapok 
a) egészségügy  b) közoktatás c) felsőoktatás d) karitatív e) szociális f) közművelődés g) sport 

teljes 
foglalkoztatotti 

létszám kompenzációval 
érintett létszám ténylegesen 

kifizetett 
személyi 
juttatás 

munkaadókat 
terhelő 

járulékok teljes 
foglalkoztatotti 

létszám kompenzációval 
érintett létszám ténylegesen 

kifizetett 
személyi 
juttatás 

munkaadókat 
terhelő 

járulékok teljes 
foglalkoztatotti 

létszám kompenzációval 
érintett létszám ténylegesen 

kifizetett 
személyi 
juttatás 

munkaadókat 
terhelő 

járulékok teljes 
foglalkoztatotti 

létszám kompenzációval 
érintett létszám ténylegesen 

kifizetett 
személyi 
juttatás 

munkaadókat 
terhelő 

járulékok teljes 
foglalkoztatotti 

létszám kompenzációval 
érintett létszám ténylegesen 

kifizetett 
személyi 
juttatás 

munkaadókat 
terhelő 

járulékok teljes 
foglalkoztatotti 

létszám kompenzációval 
érintett létszám ténylegesen 

kifizetett 
személyi 
juttatás 

munkaadókat 
terhelő 

járulékok teljes 
foglalkoztatotti 

létszám kompenzációval 
érintett létszám ténylegesen 

kifizetett 
személyi 
juttatás 

munkaadókat 
terhelő 

járulékok 
január 

                            
február 

                            
március 

                            
április 

                            
május 

                            
június 

                            
július 

                            
augusztus 

                            
szeptember 

                            
október 

                            
november* 

                            
december* 

                            
Összesen 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 

* a várható kifizetések szerinti összeg 
Bevett egyházankénti összesítő 

(ezer forintban és főben) 
                        

Hónapok Ágazatok összesen 
                        teljes 

foglalkoztatotti 
létszám kompenzációval 

érintett létszám ténylegesen 
kifizetett 
személyi 
juttatás 

munkaadókat 
terhelő 

járulékok                         január 0 0 0,0 0,0 
                        február 0 0 0,0 0,0 
                        március 0 0 0,0 0,0 
                        április 0 0 0,0 0,0 
                        május 0 0 0,0 0,0 
                        június 0 0 0,0 0,0 
                        július 0 0 0,0 0,0 
                        augusztus 0 0 0,0 0,0 
                        szeptember 0 0 0,0 0,0 
                        október 0 0 0,0 0,0 
                        november 0 0 0,0 0,0 
                        december 0 0 0,0 0,0 
                        Összesen 0 0 0,0 0,0 
                        

10. melléklet a 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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A Kormány 496/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló  
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A közfoglalkoztatási bér és a  közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes 
munkaidő teljesítése esetén:
a) havibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 77 300 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 17 800 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 3560 forint.
(2) Teljesítménybérezésnél a  teljesítménykövetelmények százszázalékos és a  teljes munkaidő teljesítése esetén 
kötelező legkisebb összege 2014. január 1-jétől 77 300 forint/hó. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti 
teljesítése esetén a  közfoglalkoztatási bér növelhető. A  teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése 
esetén a  közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A  közfoglalkoztatót a  teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti 
meg többlettámogatás.
(3) Részmunkaidő esetén az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan 
csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az  egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet kevesebb 
22 800 forintnál.”

2. §  A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § (1) Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén 
a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 99 100 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 22 840 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 4568 forint.
(2) A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni 
kell azzal az  eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a  teljesítménykövetelmények százszázalékos és a  teljes munkaidő 
teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2014. január 1-jétől 99 100 forint/hó.”

3. §  A Rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § (1) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér a teljes 
munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 85 050 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 19 600 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 3920 forint.
(2) A  közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér 
legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a  teljes munkaidő 
teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 109 040 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 25 120 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2014. január 1-jétől 5024 forint.
(3) A  közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér, illetve 
közfoglalkoztatási garantált bér esetében az  1.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, 
azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a  teljesítménykövetelmények százszázalékos és a  teljes munkaidő 
teljesítése esetén
a) a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2014. január 1-jétől 85 050 forint/hó,
b) a közfoglalkoztatási garantált bér kötelező, legkisebb összege 2014. január 1-jétől 109 040 forint/hó.”
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4. §  A Rendelet 3. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E  rendeletnek a  közfoglalkoztatási bér és a  közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 496/2013. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 
K2 rendelet) megállapított rendelkezéseit első alkalommal a  2014. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér 
és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni a  rendelet hatálybalépésekor fennálló 
közfoglalkoztatási jogviszonyokban is.”

5. §  A Rendelet 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) E  rendeletnek a  K2 rendelettel megállapított 1.  § (1)  bekezdésének, 2.  § (1)  bekezdésének, 2/A. § 
(1) és (2)  bekezdésének nyitó szövegrészét első esetben a  K2 rendelet hatálybalépését követően indult 
Start-munkaprogramokban részt vevő közfoglalkoztatottakkal kötött szerződések tekintetében kell alkalmazni.”

6. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1–4., 6–11., 14–24., 27., 38. és 39. pontjában,
az 1. alcím tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 1–4., 6–11., 14–24., 27.,  
38. és 39.  pontjában és az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72.  § 
(1) bekezdés c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,
az 5. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában,
a 6. és 7. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában, a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 178.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában, az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § 
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló  
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 28.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: 353/2011. Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tárgyévben várható adósságot keletkeztető ügyleteiről – a  likvid hitel, az  adósságrendezési eljárás során 
a  hitelezői egyezség megkötéséhez szükséges reorganizációs hitel és a  stabilitási törvény 10.  § (10)  bekezdése 
szerinti adósságmegújító ügylet kivételével – az  önkormányzat a  költségvetési rendeletének, határozatának 
elfogadását követően, de legkésőbb március 16-áig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő 
adatlapon – e  rendszeren keresztül – adatot szolgáltat a kincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi 
szervének (a továbbiakban: Igazgatóság).”

2. §  A 353/2011. Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § Adósságmegújító ügylet és kezesség-, illetve garanciavállalás esetén nem kell alkalmazni a  3. és 4.  §-t, 
az 5. § (1) bekezdését, az 5. § (2a) bekezdés a)–c), g) és h) pontját, az 5. § (3) bekezdés d) pont db) alpontját, a 6. § 
(1) bekezdés e) pontját, a 6. § (2) bekezdés a) pontját, a 7. § (1) bekezdés b) pontját, a 9. § (1) bekezdés b) pontját, 
továbbá adósságmegújító ügylet esetén a 6. § (2a) bekezdését.”

3. §  A 353/2011. Korm. rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § Az  államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 497/2013. (XII. 29.) 
Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr3.) megállapított 10.  §-t a  Módr3. hatálybalépésekor elbírálás alatt lévő 
kérelmekre is alkalmazni kell.”

4. §  A 353/2011. Korm. rendelet
1. 5.  § (3)  bekezdés d)  pont dc)  alpontjában, 5.  § (3)  bekezdés d)  pont de)  alpontjában, 5.  § (3)  bekezdés 

g)  pontjában, és 5.  § (3)  bekezdés h)  pontjában az  „adósságmegújító hitel” szövegrész helyébe 
az „adósságmegújító ügylet” szöveg,

2. 9. § (1b) bekezdésében az „a)-c) pontja” szövegrész helyébe az „a) és c) pontja” szöveg
lép.

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

5. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 
1. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
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(E rendelet alkalmazásában)
„m) támogatott tevékenység időtartama: jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben 
meghatározott időtartam, amely során felmerülő, a  támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó 
költségek elszámolhatóak.”

6. § (1) Az Ávr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  költségvetési szervnél az  egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek és a  B405. Ellátási díjak rovatain 
elszámolandó bevételek vállalkozási tevékenységre nem használhatók fel.”

 (2) Az Ávr. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a vállalkozási tevékenység maradványa egymást követő három évben negatív, a vállalkozási tevékenységet 
meg kell szüntetni.”

7. §  Az Ávr. 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv)
„c) közfeladatát és szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését, és 
főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását,”

8. §  Az Ávr. 7. és 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) A költségvetési szerv
a) a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben,
b) a működtetéshez, a vagyon használatához, valamint az a) pontba nem tartozó, a közfeladatai ellátásához szükséges 
egyéb előirányzataival jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján
rendelkezik.
(2) A költségvetési szerv gazdálkodási tevékenységei:
a) a költségvetési tervezés, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása, 
a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartása, és
b) a költségvetési szerv működtetése, a használatában lévő vagyon használata, védelme.
8. § (1) A 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását  
– a 9. §-ban meghatározottak szerint – saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv
a) a fejezetet irányító szerv, a fejezetet irányító szervi jogállással bíró költségvetési szerv és a középirányító szerv,
b) a központi hivatal,
c) az  5000 fő lakosságszámot meghaladó település önkormányzati hivatala és az  a  közös önkormányzati hivatal, 
amelyhez tartozó települések összlakosságszáma az  5000 főt meghaladja, valamint az  országos nemzetiségi 
önkormányzat hivatala,
d) az országos területi hálózattal rendelkező költségvetési szerv központi szerve,
e) az a költségvetési szerv, amely éves kiadási főösszege a kétmilliárd forintot meghaladja.
(2) Az  5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település önkormányzati hivatala és az  a  közös önkormányzati 
hivatal, amelyhez tartozó települések összlakosságszáma az 5000 főt nem haladja meg, valamint a társulási tanács 
munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv a  helyi önkormányzat, a  helyi nemzetiségi önkormányzat 
és a  társulás tekintetében gazdasági szervezet hiányában is ellátja a  7.  § (2)  bekezdése szerinti gazdálkodási 
tevékenységeket.
(3) Az (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott költségvetési szerv gazdálkodási tevékenységeit jogszabály vagy 
az irányító szerv döntése alapján elláthatja más költségvetési szerv azzal, hogy a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
feladatok más szerv által történő ellátása az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot nem érinti.
(4) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazandók azon költségvetési szervre is, amelynél jogszabály vagy az irányító 
szerv döntése alapján a közfeladat terjedelme, országos, megyei vagy egyéb, a településinél nagyobb területi jellegű 
illetékessége, az ellátottak száma, az ügyfélforgalom volumene, az alaptevékenység ellátását támogató szellemi és 
fizikai tevékenységet végző szervezeti egységek működtetése a gazdasági szervezet meglétét szükségessé teszi.”

9. §  Az Ávr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi költségvetési tervezésnek a  legvalószínűbb makrogazdasági és költségvetési forgatókönyvön vagy 
egy annál óvatosabb forgatókönyvön kell alapulnia. A központi költségvetés fejezeteinek Áht. 13. § (2) bekezdése 
szerint tervezett kiadásait az  Áht. 29.  § (1)  bekezdése alapján az  adott fejezetre megállapított összes kiadás 
szerkezeti változásokkal és a szintrehozásokkal módosított összegeként kell megállapítani.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 220. szám 88013

10. §  Az Ávr. a következő alcímmel egészül ki:
„[Az Áht. 13/B. §-ához]
18/A.  § (1) Az  államháztartásért felelős miniszter az  Áht. 13/B.  §-a szerinti előrejelzést az  azt alátámasztó 
módszerekkel, feltevésekkel és vonatkozó paraméterekkel együtt április 30-áig és a központi költségvetésről szóló 
törvényjavaslat Országgyűlésnek történő benyújtásáig készíti el és teszi közzé az  általa vezetett minisztérium 
honlapján. Az  előrejelzés készítése során a  korábbi előrejelzések (4)  bekezdés szerinti értékelését figyelembe kell 
venni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előrejelzések tartalmazzák az Európai Bizottság által készített legújabb előrejelzésekhez 
képest a különbségeket, jelentős eltérések esetén az eltérés indokát.
(3) A  makrogazdasági és költségvetési előrejelzésekben érzékenységvizsgálat keretében meg kell vizsgálni  
– a növekedésre és a kamatlábak változására vonatkozó különböző feltételezések esetén – a fő költségvetési változók 
alakulásának pályáját. A  makrogazdasági és költségvetési előrejelzésekben alkalmazott alternatív feltételezések 
tartományának megválasztásakor az  előrejelzések múltbeli megbízhatósága az  irányadó, továbbá törekedni kell 
a vonatkozó kockázati forgatókönyvek figyelembevételére.
(4) Az  államháztartásért felelős miniszter a  központi költségvetési tervezéshez felhasznált makrogazdasági és 
költségvetési előrejelzéseket évente egyszer objektív kritériumok alapján átfogóan értékeli, többek között utólagos 
értékeléssel is. Az értékelés módszertanát – ideértve az objektív kritériumok meghatározását –, menetét, időzítését 
és az értékelés eredményét az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi. Ha az értékelés alapján legalább 
négy egymást követő évben a makrogazdasági előrejelzések tekintetében jelentős eltérés mutatkozik, az előrejelzés 
módszertanát vagy annak paramétereit meg kell változtatni.”

11. §  Az Ávr. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30.  § (1) A  fejezetet irányító szerv vezetője a  központi költségvetésről szóló törvény elfogadását követően 
haladéktalanul felülvizsgálja az  Áht. 28.  § (1)  bekezdése szerinti rendeletet, szabályzatot. A  rendelet, szabályzat 
módosítását úgy kell végrehajtani, hogy az január 15-éig hatályba lépjen.
(2) Az  Áht. 28.  § (1)  bekezdése szerinti szabályzatban rendelkezni kell különösen a  fejezeti kezelésű előirányzatok 
módosításának, átcsoportosításának, a támogatói döntések meghozatala és a kötelezettségvállalás belső egyeztetési 
és engedélyezési eljárási, továbbá dokumentációs szabályairól, határidőiről, a pénzügyi teljesítés, a beszámoltatás, 
az ellenőrzés feladatainak rendjéről, mindezek határidőiről, szervezeti megosztásáról, az egyes szervezeti egységek 
feladatairól. Ha a fejezetet irányító szerv a szabályzatot jogalkotási jog hiányában adja ki, a szabályzatnak rendelkeznie 
kell az Áht. 109. § (5) bekezdésében foglaltakról is.”

12. §  Az Ávr. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervekről, a központi és fejezeti kezelésű 
előirányzatokról, az elkülönített állami pénzalapokról és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól a költségvetési évet 
megelőző év december 20-áig az elfogadott központi költségvetésről szóló törvény – ha annak elfogadására e határidőt 
megelőző hetedik napig nem került sor az Országgyűlés Áht. 22. § (7) bekezdése szerinti határozata – alapján előzetes 
kincstári költségvetést kell a végleges kincstári költségvetésre meghatározott formátumban készíteni, és azt a Kincstár 
részére megküldeni.
(2) A végleges kincstári költségvetést a költségvetési év január 10-éig kell elkészíteni és – ha annak elkészítésére nem 
a Kincstár köteles – megküldeni a Kincstárnak.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti költségvetési szerv év közben történő alapítása esetén a  költségvetési szerv alapító 
okiratának hatálybalépését, új központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami 
pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja előirányzata év közben történő létrehozása esetén a  létrehozást 
követő nyolc napon belül kell a  kincstári költségvetést megállapítani és – ha annak elkészítésére nem a  Kincstár 
köteles – megküldeni a Kincstárnak.
(4) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok kincstári költségvetését a fejezetet 
irányító szerv készíti el.
(5) Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kincstári költségvetését azok kezelő 
szerve készíti el.
(6) A központi kezelésű előirányzatok kincstári költségvetését a fejezetet irányító szerv – ha a fejezetet irányító szerv 
vezetője az államháztartásért felelős miniszter, a Kincstár – készíti el. A Kincstár által készített kincstári költségvetéshez 
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: államháztartási számviteli 
kormányrendelet) meghatározott szervezetek adatot szolgáltatnak.”
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13. § (1) Az Ávr. 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  elkülönített állami pénzalap kezelő szerve az  elkülönített állami pénzalap elemi költségvetését 
a költségvetési év február 10-éig megküldi a fejezetet irányító szervnek. A fejezetet irányító szerv a benyújtott elemi 
költségvetést felülvizsgálja, dönt annak jóváhagyásáról, és a  jóváhagyott elemi költségvetésről a  költségvetési év 
február 28-áig adatot szolgáltat a Kincstárnak.”

 (2) Az Ávr. 32. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  központi kezelésű előirányzatok elemi költségvetését azok kincstári költségvetése elkészítéséért felelős 
szerv készíti el, és arról – ha annak elkészítésére nem a  Kincstár köteles – a  költségvetési év február 28-áig 
adatot szolgáltat a  Kincstárnak. A  Kincstár által készített elemi költségvetéshez az  államháztartási számviteli 
kormányrendeletben meghatározott szervezetek adatot szolgáltatnak.”

14. §  Az Ávr. [Az Áht. 28. § (3)–(5) bekezdéséhez] alcíme a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § Az elemi költségvetés az államháztartási számviteli kormányrendelet 6. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja 
szerinti költségvetési jelentésben szereplő eredeti előirányzatokat, valamint ac) és ad)  alpontja szerinti 
adatszolgáltatások tervértékeit tartalmazza.”

15. §  Az Ávr. III. fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„[Az Áht. 29. § (1) és (2) bekezdéséhez]
33/B. § (1) Az Áht. 29. § (1) bekezdésében meghatározott összegek kialakításához a fejezetet irányító szerv március 
31-éig megküldi az  államháztartásért felelős miniszternek a  költségvetési évet követő három évre vonatkozó 
szakmai és költségvetési tervét, amely tartalmazza különösen a  közfeladatokban tervezett változásokat, az  ehhez 
szükséges törvénymódosításokat és mindezzel összefüggésben a tervezett bevételi és kiadási főösszeget.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti szakmai és költségvetési tervben részletesen indokolni kell, ha az  adott költségvetési 
év vonatkozásában a tervezett bevételi vagy kiadási főösszeg eltér a megelőző évben az adott évre meghatározott 
főösszegektől.
(3) A fejezetet irányító szerv a fejezetre vonatkozó, az Áht. 29. § (1) bekezdése alapján kiadott kormányhatározatban 
megállapított bevételi és kiadási főösszeget a  kormányhatározat közzétételétől számított harminc napon belül 
a  fejezetre vonatkozó kiadási és bevételi előirányzatokra lebontja, és erről tájékoztatja az államháztartásért felelős 
minisztert.”

16. §  Az Ávr. 34. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államháztartás központi alrendszerén belül előirányzat-átcsoportosítás helyett a  Kincstár által vezetett fizetési 
számlák közötti átutalással kell teljesíteni)
„b) az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, a  fejezeti kezelésű előirányzat, 
az elkülönített állami pénzalap, és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzatainak továbbadását, ha annak 
forrása részben vagy egészben nem az  egységes rovatrend B816. Központi, irányító szervi támogatás rovaton 
elszámolandó bevétel, és”

17. §  Az Ávr. 34/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34/A.  § Az  egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási 
célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú 
átvett pénzeszközök rovatain megtervezett bevételi előirányzatok a  költségvetési évben meghatározott céllal 
rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok 
még nem teljesültek túl, azonban az  adott cél a  költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt 
figyelembe vehető.”

18. §  Az Ávr. 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. § (1) A fejezetet irányító szerv a fejezeti kezelésű előirányzatok kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton 
belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(2) A  költségvetési szerv a  költségvetése kiemelt előirányzatai és a  kiemelt előirányzaton belüli rovatok között 
átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti átcsoportosítás során az  egységes rovatrend K1. Személyi juttatások rovatai 
előirányzatai csak az irányító szerv – a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzat, 
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költségvetési szerv esetén az államháztartásért felelős miniszter – engedélyével növelhetők. Az irányító szerv vagy 
az államháztartásért felelős miniszter az engedélyt akkor adja meg, ha az átcsoportosítás
a) az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy
b) az  egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai előirányzatai terhére történik abból a  célból, hogy 
a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel 
lássa el.
(4) Az egységes rovatrend K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzata csak a K1. Személyi 
juttatások rovatai előirányzatai terhére növelhető.
(5) A központi kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő 
szerve a kiemelt előirányzatok és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.”

19. §  Az Ávr. 43/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  helyi önkormányzat, a  nemzetiségi önkormányzat, a  társulás, és a  térségi fejlesztési tanács költségvetési 
kiadásai kiemelt előirányzatain belül a  rovatok közötti átcsoportosításra az  elemi költségvetés jóváhagyására 
jogosult személy, vagy az általa írásban kijelölt, az Áht. 27. §-a szerinti szerv állományába tartozó személy jogosult.”

20. §  Az Ávr. 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem szükséges az államháztartásért felelős miniszter vagy a fejezetet irányító szerv engedélyét kérni
a) az  egységes rovatrend K1. Személyi juttatások, és K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó rovatain megtervezett előirányzatok felhasználása során, ide nem értve a K122. Munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovat előirányzata terhére kötött, az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételeknek megfelelő szerződéseket, és
b) az egységes rovatrend K331. Közüzemi díjak rovaton megtervezett előirányzat felhasználása során.”

21. §  Az Ávr. 50. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén az (1) bekezdésben felsoroltakon 
túl az  okiratnak tartalmaznia kell a  szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható 
szervezetnek minősül. A  szervezet képviselője a  nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul 
köteles a  költségvetési szervet tájékoztatni. A  valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést 
a kötelezettségvállaló felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.”

22. §  Az Ávr. 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési 
szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére 
a  költségvetési évben együttesen az  egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
rovat eredeti előirányzatának 12%-áig, más költségvetési szervnél a  költségvetési rendeletben, határozatban 
meghatározott összegig vállalható kötelezettség.”

23. §  Az Ávr. a következő 53/A. §-sal egészül ki:
„53/A. § Az Áht. 32. §-a szerinti előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi ellenjegyzés 
során kizárólag arról kell meggyőződni, hogy a  kötelezettségvállalás nem sérti a  gazdálkodásra vonatkozó 
szabályokat, valamint az Áht. 32. § d) pontja szerinti esetben arról, hogy a kötelezettségvállalás megfelel a Kormány 
egyedi határozatában foglaltaknak.”

24. § (1) Az Ávr. 59. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni)
„e) a  bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát és megnevezését, a  terheléssel, 
jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti 
könyvviteli számlájának számát és megnevezését,”

 (2) Az Ávr. 59. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell utalványozni)
„a) a  közigazgatási hatósági határozaton alapuló, az  egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek rovatain 
elszámolandó bevételek beszedését, és az  egységes rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. 
Szolgáltatások ellenértéke és B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke rovatain elszámolandó bevételeket,”
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 (3) Az Ávr. 59. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell utalványozni)
„c) az egységes rovatrend B813. Maradvány igénybevétele rovatain elszámolandó bevételek teljesítését, és”

25. §  Az Ávr. [Az Áht. 48. § (1) bekezdéséhez] alcíme a következő 65/A. §-sal egészül ki:
„65/A. § (1) Az előirányzat kezelő szerve a pályázati kiírás közzétételét megelőzően a Kincstár részére megküldi
a) a pályázati kiírás tervezetét, és
b) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) 10. § (2) bekezdése szerinti 
intézkedést – az  agrártámogatások esetén az  agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes 
eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 353/2012. Korm. rendelet) alapján 
történő jóváhagyást –, vagy az  előirányzat kezelő szervének jogszabályi hivatkozással alátámasztott nyilatkozatát 
arról, hogy az adott költségvetési támogatás mentesül a 37/2011. Korm. rendelet vagy a 353/2012. Korm. rendelet 
által előírt eljárási kötelezettség alól.
(2) A pályázati kiírás tervezetét a Kincstár az általa működtetett monitoring rendszerben tíz munkanapon belül rögzíti, 
és erről tájékoztatja a pályázati kiírás bejelentőjét, vagy ha a bejelentés hibás vagy hiányos, a bejelentőt hiánypótlásra 
szólítja fel.”

26. §  Az Ávr. 66. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  pályázati kiírást a  támogató internetes honlapján, a  jogszabály által előírt, továbbá a  szükségesnek tartott 
egyéb helyen – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – január 31-éig, illetve – a  forrás év közben történő 
biztosítása esetén – a forrás biztosításától számított harminc napon belül közzéteszi.
(2) A pályázati kiírás tartalmazza
a) a pályázat címét és célját,
b) a támogató megnevezését,
c) a pályázat nyílt vagy meghívásos jellegét,
d) a pályázat benyújtására jogosult, és – szükség szerint – a pályázatból kizárt természetes és jogi személyek, valamint 
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek meghatározását,
e) a pályázat tartalmi és formai követelményeit, nem elektronikus kapcsolattartás esetén a benyújtandó pályázatok 
példányszámát,
f ) a támogató rendelkezésére álló forrás megnevezését és összegét,
g) a költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek körét,
h) szükség szerint az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó és felső határát,
i) több részletben történő folyósítás lehetőségét,
j) a támogatási intenzitást,
k) a saját forrás mértékét,
l) a pályázat benyújtásának határidejét, helyét és módját, az esetleges pályázati díj összegét és megfizetésének módját,
m) a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit,
n) a  támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást, a  jogorvoslat benyújtásának határidejét és 
módját,
o) a  pályázatok elbírálásának határidejét, főbb szempontjait, a  pályázat eredményéről történő értesítés módját és 
határidejét,
p) a  költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket, ideértve a  kiadandó támogatói okirat vagy 
a  megkötésre kerülő támogatási szerződés feltételeit, a  jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének 
elvárt biztosítékait, valamint az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségre történő utalást 
is,
q) tájékoztatást arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban,
r) arra történő utalást, hogy a költségvetési támogatás visszatérítendő vagy nem visszatérítendő,
s) a jogszabály vagy támogató által a pályázat részeként előírt egyéb információkat.
(3) A  pályázati kiírásban a  pályázat benyújtásának határidejét úgy kell meghatározni, hogy arra a  pályázati kiírás 
közzétételétől számítva legalább harminc nap álljon rendelkezésre.
(4) A  pályázati kiírásban jogszabály által nem rendezett kérdésekről is lehet rendelkezni. A  pályázati kiírás és 
a megkötött támogatási szerződés ellentmondása esetén a támogatási szerződés rendelkezései irányadóak.”
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27. § (1) Az Ávr. 67. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A benyújtott pályázatnak – szükség szerint a pályázati kiírásban közölt formában elkészítve – tartalmaznia kell)
„h) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
ha) az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi 
forrásokból származó összeget, és
hb) az  államháztartáson belüli szervezettől, a  kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, 
közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét, és”

 (2) Az Ávr. 67. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  pályázat befogadását jogszabály vagy a  pályázati kiírás a  72.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti nyilatkozatok, 
dokumentumok benyújtásától teheti függővé.”

28. §  Az Ávr. 69. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatói döntés meghozatalának feltétele, hogy)
„b) arra a 37/2011. Korm. rendelet, illetve a 353/2012. Korm. rendelet előírásaival összhangban kerül sor.”

29. §  Az Ávr. a következő 69/A. §-sal egészül ki:
„69/A. § (1) A támogatási döntés meghozatalához a támogató vagy a kezelő szerv a támogatási igény benyújtójának 
a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adatait felhasználhatja.
(2) A  költségvetési támogatások halmozódásának kiszűréséhez a  Kincstár a  monitoring rendszer adatai alapján 
a döntés-előkészítés keretében az (1) bekezdés szerint adatot szolgáltat.”

30. §  Az Ávr. 71. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A támogató a támogatási döntésről – a központi költségvetésről szóló törvény Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti 
fejezetéből biztosított költségvetési támogatások kivételével – a  döntést követő tíz munkanapon belül adatot 
szolgáltat a Kincstárnak.
(4) A támogató a Kincstárt öt munkanapon belül értesíti, ha
a) a (3) bekezdés szerint megadott adatokban módosulás történik,
b) a támogatási döntés hatályát veszti, vagy
c) a  támogató a  támogatói okirat kiadásáról, módosításáról, visszavonásáról, vagy a  támogatási szerződés 
megkötéséről, módosításáról, felbontásáról, megszüntetéséről dönt.
(5) A  Kincstár az  általa működtetett monitoring rendszerben kedvezményezettenként nyilvántartja az  e  rendelet 
alapján bejelentett csekély összegű támogatásokat.”

31. § (1) Az Ávr. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogatói okirat kiadásához vagy a  támogatási szerződés megkötéséhez a  kedvezményezettnek be kell 
nyújtania a  (2) és (3)  bekezdés szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat. A  nyilatkozatok, dokumentumok 
benyújtásának határideje a  támogatói okirat kiadásának vagy a  támogatási szerződés megkötésének napja, 
kivéve ha a támogató a 67. § (1a) bekezdése szerint ettől eltérően rendelkezett. Támogatási szerződés alkalmazása 
esetén nem szükséges a  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozatok benyújtása, ha a  kedvezményezett a  nyilatkozatokat 
a támogatási szerződés szövegébe foglalva teszi meg.”

 (2) Az Ávr. 72. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatási igényhez jogszabály, pályázati kiírás vagy a támogató előírása szerint csatolni kell
a) igazolást vagy nyilatkozatot a saját forrás rendelkezésre állásáról,
b) pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén – ha az  meghatározásra került – a  pályázati díj 
megfizetéséről szóló igazoló szelvény vagy számlakivonat másolatát,
c) a támogatási igények előterjesztésére meghatározott – pályázati vagy egyéb – adatlapot kitöltve, illetve az abban 
előírt adatokat,
d) az egyes finanszírozási időszakokat tartalmazó költségtervet,
e) egyéb dokumentumokat.”

 (3) Az Ávr. 72. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozaton
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a) helyi önkormányzat, társulás esetén a képviselő-testületi, társulási tanácsi határozatot, vagy a képviselő-testület 
költségvetési rendeletbe, határozatba foglalt – a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazása alapján 
a polgármester, társulási tanács elnöke nyilatkozatát,
b) költségvetési szerv esetén az irányító szerv vezetőjének nyilatkozatát,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetekben a kedvezményezett nyilatkozatát
kell érteni.
(3b) A  (3)  bekezdés a)  pontja szerinti igazolás történhet a  számlavezető igazolásával, hitelszerződéssel, tagi 
kölcsönszerződéssel, magánkölcsönre vonatkozó szerződéssel, pénztári kiadási bizonylattal, engedményezési 
okirattal, tőkeemelésre vonatkozó igazolással, zárt végű pénzügyi lízingre vonatkozó szerződéssel, értékpapír banki 
igazolás másolatával, illetve jogszabály vagy a pályázati kiírás által előírt egyéb okirattal.”

 (4) Az Ávr. 72. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a  (2) és (3)  bekezdés szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat a  támogatási igényhez csatolták, és 
a  nyilatkozat, dokumentum tartalma a  befogadást követően további vizsgálatot nem igényel, azok ismételt 
benyújtása a támogatói okirat kiadásához, támogatási szerződés megkötéséhez nem szükséges.”

32. §  Az Ávr. 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„73.  § (1) A  támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzíteni kell az  e  rendeletben foglalt kötelezettségek 
megtartását biztosító feltételeket, ha azokról jogszabály nem rendelkezik, így különösen
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását, kormányzati funkció szerinti besorolását,
b) a költségvetési támogatás összegét, a támogatási intenzitást, az elszámolható költségeket,
c) a támogatott tevékenység időtartamát és a költségvetési támogatás felhasználásának határidejét,
d) a  költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, részletekben történő 
folyósítás esetén az  egyes finanszírozási időszakokat a  kedvezményezett által benyújtott és a  támogató által 
elfogadott költségterv alapján,
e) visszatérítendő költségvetési támogatás esetén a  visszafizetés módját – egy összegben vagy részletekben –, és 
határidejét,
f ) a  beszámolással – ideértve a  beszámoló tartalmi követelményeit is –, továbbá az  ellenőrzéssel kapcsolatos 
szabályokat,
g) a  jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, a  visszafizetés 77.  §  
(1)–(3) bekezdése szerinti biztosítékait,
h) a költségvetési támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás felhasználását alátámasztó 
bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a  támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a  közreműködők által 
megvalósítható tevékenységeket,
j) az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé 
történő bejelentésének kötelezettségét, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményeit, és
k) a 82. § szerinti elállási, felmondási, visszavonási okokat.
(2) A támogatási szerződés jogszabály által nem rendezett kérdéseket is szabályozhat. A támogatói okirat kizárólag 
jogszabályi rendelkezésen, pályázati kiíráson vagy a  kedvezményezett korábbi előzetes nyilatkozatán alapuló 
kérdésekről rendelkezhet.
(3) A támogatói okiratban, támogatási szerződésben – az európai uniós forrásból finanszírozott eszközbeszerzések 
kivételével – szerepeltetni kell, hogy a kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési 
támogatás és – saját forrás jogszabály, pályázati kiírás vagy a támogató által történő előírása esetén – a saját forrás 
terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló 
szerződést kizárólag írásban köthet. E bekezdés alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés 
összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.”

33. §  Az Ávr. [Az Áht. 48. § (2) és (3) bekezdéséhez] alcíme a következő 74/A. §-sal egészül ki:
„74/A.  § (1) Nem nyújthat be pályázatot az  Európai Regionális Fejlesztési Alap, az  Európai Szociális Alap és 
a Kohéziós Alap forrásaira az a helyi önkormányzat – ideértve a társulást és a 2007–2013 programozási időszakban 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 2. § 
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(1) bekezdés 16. pontja szerint létrehozott konzorciumot is –, amely a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz 
történő csatlakozásáról szóló 2004. évi XXX. törvény X. melléklet 8. Környezetvédelem címszó alatt előírt határidőig
a) a szennyvízkezeléssel kapcsolatban a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi 
irányelv 3., 4. és 13. cikkét,
b) az  ivóvízkezeléssel kapcsolatban az  emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i  
a 98/83/EK tanácsi irányelvet, valamint
c) a hulladékkezeléssel kapcsolatban a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet és a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvet
átültető jogszabályban előírt kötelezettségeket nem teljesítette, a  teljesítésre irányuló beruházások nincsenek 
folyamatban, vagy a teljesítés érdekében nem nyújtott be pályázatot.
(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni azzal a helyi önkormányzattal szemben, amely
a) az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti uniós jogi aktust átültető jogszabályban meghatározott kötelezettségeket 
nem teljesítette, de kötelező önkormányzati feladat teljesítése érdekében nyújt be pályázatot,
b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében nyújt be pályázatot, vagy
c) az  a) és b)  pont szerinti okoktól eltérő indokkal nyújt be pályázatot, és van a  b)  pont szerinti olyan pályázata, 
amelynek tekintetében
ca) egyfordulós pályáztatás esetén már érvényes támogatási döntés született, vagy
cb) kétfordulós pályáztatás esetén a projektkoncepciót már elfogadták.
(3) A (2) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti esetben, ha a részletes projektjavaslat a derogáció teljesítésére vonatkozó 
pályázati útmutatóban rögzített határidőig nem kerül benyújtásra, az  (1)  bekezdésben foglalt tilalmat ismételten 
alkalmazni kell. A projektkoncepció elfogadása és a részletes projektjavaslat benyújtására rendelkezésre álló határidő 
között megítélt, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, valamint a Kohéziós Alapból 
folyósított költségvetési támogatások – a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kivétellel – felfüggesztésre kerülnek 
az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében készített pályázat ismételt benyújtásáig.”

34. §  Az Ávr. 75. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Áht. 49.  §-a szerinti lebonyolító szervvel a  fejezetet irányító szerv megállapodást köt. A  megállapodásban 
rögzíteni kell az  e  rendeletben foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, így különösen a  feladat 
konkrét meghatározását, a felhasználás határidejét, valamint az elszámolással kapcsolatos szabályokat.”

35. § (1) Az Ávr. 77. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogató az Áht. 50. § (5) bekezdése szerinti biztosíték kikötésétől
a) a beszámoló elfogadását követően,
b) az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság kedvezményezett részére,
c) a támogató irányítása alá tartozó költségvetési szerv kedvezményezett részére
folyósított költségvetési támogatás esetén eltekinthet.”

 (2) Az Ávr. 77. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a biztosíték kikötésétől akkor lehet eltekinteni, ha az nem minősül 
állami támogatásnak, vagy arra a 37/2011. Korm. rendelettel összhangban kerül sor.”

36. §  Az Ávr. [Az Áht. 52. § (1) és (2) bekezdéséhez] alcíme helyébe a következő alcím lép:
„[Az Áht. 52. § (2) bekezdéséhez]
78.  § (1) A  költségvetési támogatás folyósítására a  beszámoló, vagy – ha e  rendelet szerint előírásra került – 
a részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor. A költségvetési támogatás a beszámoló vagy a részbeszámoló 
elfogadását megelőzően is folyósítható (a továbbiakban: támogatási előleg).
(2) A  költségvetési támogatás Áht. 52.  § (2)  bekezdése szerinti módjára vonatkozó döntés meghozatala során 
figyelemmel kell lenni a  költségvetési támogatás céljára, a  támogatott tevékenység megvalósítási időszakának 
hosszára, a kedvezményezett saját forrásának mértékére.
(3) A 73. § (1) bekezdés d) pontja szerinti költségterv szerint részletekben kell folyósítani azt a támogatási előleget, 
amely az ötmillió forintot meghaladja. E rendelkezést nem kell alkalmazni
a) az olyan költségvetési támogatásokra, melyek esetén a támogatott tevékenység időtartama a hatvan napot nem 
haladja meg,
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b) a kincstári körbe tartozó kedvezményezettek részére nyújtott költségvetési támogatásokra, valamint a Kincstárnál 
vezetett fizetési számlára folyósított költségvetési támogatásokra,
c) a  központi költségvetésről szóló törvény Áht. 14.  § (3)  bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési 
támogatásokra.
(4) A költségvetési támogatás folyósítása
a) a kedvezményezett fizetési számlájára, vagy
b) az Áht. 52. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó költségvetési támogatás esetén
ba) a kedvezményezett által megjelölt engedményes fizetési számlájára, vagy
bb) a támogatói okiratban, támogatási szerződésben megjelölt személy által benyújtott, a támogatott tevékenységgel 
kapcsolatban felmerült beszerzéseket igazoló számlák összegének közvetlenül a szállító vagy a szállító által megjelölt 
engedményes fizetési számlájára
történő kifizetéssel lehetséges.
(5) A  (4)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti esetben a  kifizetés feltétele, hogy a  kedvezményezett a  számla 
költségvetési támogatáson felüli összege kifizetését igazolja.
(6) A  költségvetési támogatásnak az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv 
kedvezményezett részére történő rendelkezésre bocsátása előirányzat-átcsoportosítással vagy a 34. § (2) bekezdése 
szerint átutalással történik.
(7) Fel kell függeszteni a  költségvetési támogatás folyósítását, ha azt jogszabály előírja, vagy a  támogatói okirat 
kiadását, támogatási szerződés megkötését követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás 
folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a  költségvetési támogatás visszavonását, a  támogatási 
szerződés felmondását vagy az  attól történő elállást teheti szükségessé. A  felfüggesztésről és annak okáról 
a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.
(8) A  központi költségvetésről szóló törvény Áht. 14.  § (3)  bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési 
támogatások tekintetében az (1) bekezdést nem kell alkalmazni, a (2) és (4)–(7) bekezdést akkor kell alkalmazni, ha 
a 140–142. § és a 144. § eltérően nem rendelkezik.
78/A. § (1) A költségvetési támogatás folyósítója a költségvetési támogatás folyósítását csak akkor kezdeményezheti 
a Kincstárnál, ha az előirányzat kezelő szerve a Kincstár részére eljuttatta a 65/A. § (1) bekezdése, valamint a 71. §  
(3) és (4) bekezdése szerinti adatokat.
(2) Ha a Kincstár észleli, vagy valamely közreműködő tudomására jut, hogy a folyósított költségvetési támogatások 
halmozódásának tényleges szintje meghaladja az  érintett támogatói okiratokban, támogatási szerződésekben 
meghatározott mértéket, haladéktalanul értesíti a költségvetési támogatást biztosító előirányzatok kezelő szerveit.
(3) A  támogató – a  központi költségvetésről szóló törvény Áht. 14.  § (3)  bekezdése szerinti fejezetéből biztosított 
költségvetési támogatások kivételével – a költségvetési támogatásnak a költségvetési évben történő folyósításával 
összefüggő adatait a költségvetési évet követő év január 31-éig a Kincstárnak elektronikus úton megküldi.
78/B. § (1) Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatások esetén a támogatási előleg a költségvetési 
támogatás
a) 25%-át, de legfeljebb háromszázmillió forintot,
b) belföldi természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint civil szervezet kedvezményezett esetén 
50%-át, de legfeljebb háromszázmillió forintot,
c) kutatás, műszaki fejlesztés esetén 75%-át, de legfeljebb négyszázötvenmillió forintot,
d) az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében finanszírozott támogatott 
tevékenységek esetén 50%-át, az Ösztöndíjak program, a Kétoldalú kutatási együttműködés program, a Kétoldalú 
kapcsolatok alapjai és kis projekt alapok esetén 90%-át
nem haladhatja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárt az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító 
hatósági feladatok ellátására kijelölt személy az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, a  százalékos 
mértéket kormányrendeletben meghatározott esetben a  Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős 
tagja az államháztartásért felelős miniszter álláspontjának kikérését követően megemelheti.
(3) Az  EGT Finanszírozási Mechanizmus és a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a  támogatási előleg 
legnagyobb összege és százalékos mértéke a finanszírozó országok jóváhagyása esetén léphető túl.
(4) A kutatás-fejlesztésről és technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 4. § 1. pont d) alpontjában 
meghatározott tevékenység támogatása esetén az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatási előleg legfeljebb három 
alkalommal nyújtható 25%-os ütemezésben, a finanszírozás évenkénti ütemének figyelembevételével, a korábban 
kapott előleggel, időarányos saját forrással történő elszámolást követően. A  költségvetési támogatás fennmaradó 
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része csak a zárójelentés elfogadása után folyósítható. Központi költségvetési szerv részére a 75%-os előleggel történt 
elszámolást követően a  fennmaradó összeg előlegként átcsoportosítható azzal a  feltétellel, hogy nem megfelelő 
szakmai teljesítés esetén a kedvezményezett fejezetnek intézkednie kell a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak 
az átadó fejezet részére történő visszarendezéséről.
(5) A Szolidaritási programok és a Belügyi Alapok keretében megítélhető költségvetési támogatások esetén támogatási 
előleg részletekben – de legfeljebb három részletben – nyújtható. A támogatási előleg első részletének legmagasabb 
mértéke a  költségvetési támogatás összegének 37,5%-a, az  ezt követő két további részlet legmagasabb mértéke 
25%-a, illetve 22,5%-a azzal, hogy a költségvetési támogatás fennmaradó része csak az előlegrészletekkel való teljes 
elszámolás után biztosítható. Költségvetési szerv részére a tizenöt millió forint alatti költségvetési támogatás teljes 
összege előlegként folyósítható azzal a feltétellel, hogy nem megfelelő teljesítés esetén a fejezetet irányító szervnek 
intézkednie kell a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak az átadó fejezet részére történő visszafizetéséről.
78/C.  § A  támogatói okiratban, támogatási szerződésben természetbeni telephelyjuttatás vagy vissza nem 
térítendő költségvetési támogatásból épített vagy vásárolt ingatlan esetén a telephely vagy az  ingatlan előlegnek 
minősíthető. Ez  esetben a  telephely forgalmi értéke, vagy a  vásárlásra, építésre folyósított vissza nem térítendő 
költségvetési támogatás értéke nem haladhatja meg a  teljes beruházás forgóeszközhitellel és készletekkel 
csökkentett értékének 15%-át, csak telekátadás, illetve vásárlás esetén 10%-át.
78/D.  § (1) Az  Európai Unió strukturális alapjainak és Kohéziós Alapjának támogatásával megvalósuló támogatott 
tevékenység esetén az  operatív program vagy a  közösségi kezdeményezés irányító hatósága a  4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése szerinti utófinanszírozás esetén – indokolt esetben, a  támogatott tevékenység 
elindításához és likviditásának biztosításához szükséges legkisebb összegben – a  pályázati felhívásban és 
a  támogatói okiratban, támogatási szerződésben előlegfizetést biztosíthat a  kedvezményezett részére. 
Az indokoltság eseteit a pályázati felhívásban ismertetni kell. Az előleget hazai és európai uniós forrásból, az Európai 
Unió strukturális alapjaiból, illetve Kohéziós Alapjából támogatott adott intézkedés, illetve projekt szerinti 
finanszírozási arányban kell nyújtani.
(2) Az  Európai Unió strukturális alapjainak és Kohéziós Alapjának támogatásával megvalósuló támogatott 
tevékenységek esetében az előlegnyújtás és a költségvetési támogatás kifizetése során
a) az előleget vagy annak első részletét a kedvezményezett támogatási előleg igénylési kérelemének beérkezésétől 
számított tizenöt napon belül folyósítani kell,
b) a támogatási előleg több részletben történő folyósítása esetén a támogatási előleg – első részletének folyósítását 
követően – fennmaradó részét a  támogatott tevékenység elindítását követően lehet igényelni, ha a  megvalósítás 
költségeinek időbeli felmerülése ezt indokolttá teszi,
c) a  kedvezményezett köteles visszafizetni az  előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a  támogatás 
folyósítójához a  támogatási előleg vagy annak első részlete kifizetésétől számított hat hónapon belül, illetve 
a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai – a költségvetési 
támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja,
d) időközi kifizetést a támogatás folyósítója a felmerült vagy átalány alapon elszámolt költségekhez igazodva, teljesítés- 
és – a  derogációs kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó, önkormányzati kedvezményezett által megvalósítandó 
projektek, valamint az  egyéb közszféra szervezetek által megvalósítandó, a  Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 
egyedi döntése szerinti projektek kivételével – forrásarányosan teljesíti, ha a támogató a kedvezményezett kifizetési 
igénylését elfogadta,
e) a kedvezményezett időközi kifizetési kérelméhez mellékelni kell a ténylegesen felmerült költségeket igazoló számla, 
vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen igazoló dokumentum másolatát, valamint a követelés kiegyenlítésről 
szóló bizonylat másolatát, szállítói kiutalás esetén pedig a külön jogszabályban meghatározott dokumentumot, azzal, 
hogy az irányító hatóság által meghatározott összeghatár alatt számlaösszesítő is benyújtható,
f ) az időközi kifizetésnek – 75%-os mértéket meg nem haladó támogatási előleg esetén – nem feltétele a folyósított 
támogatási előleg teljes összege felhasználásának igazolása, és az azzal történő elszámolás,
g) záró-egyenleg kifizetést a  támogatás folyósítója a  ténylegesen felmerült, elszámolható, vagy – ha a  pályázati 
felhívás, a támogatói okirat, támogatási szerződés arra lehetőséget biztosít – átalány alapon elszámolt költségekhez 
igazodva teljesít,
h) a  kedvezményezett a  támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles 
benyújtani kérelmet a záró-egyenleg kifizetésre, amihez mellékelni kell a támogatott tevékenység megvalósításának 
előrehaladásáról szóló záró projekt előrehaladási jelentést és a  ténylegesen felmerült költségeket igazoló számlák 
vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen igazoló dokumentum másolatát, valamint az azok kiegyenlítésről szóló 
bizonylat másolatát, az előleggel való elszámolás kötelezettségét is beleértve, és



88022 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 220. szám 

i) ha a  pályázati felhívás, a  támogatói okirat, támogatási szerződés arra lehetőséget biztosít, egyes költségek 
a támogatási szerződésben vagy a támogatói okiratban meghatározott mértékig – a kettős finanszírozás lehetőségének 
kizárása mellett – átalány alapon is elszámolhatóak.
78/E.  § (1) Az  Európai Unió strukturális alapjainak és Kohéziós Alapjának támogatásával megvalósuló programok 
esetén az operatív program vagy a közösségi kezdeményezés irányító hatósága – a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 
56. § (1) bekezdése szerinti szállítói finanszírozás esetén – előleget nyújthat a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti 
közszféra szervezet kedvezményezettek számára, ha az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
142. §-ában foglalt feltételek teljesülnek.
(2) A támogatási előleg legfeljebb a keletkező fizetendő adó mértékéig terjedhet. Az általános forgalmi adó előleget 
az  adóval érintett számla elszámolásra benyújtásával egyidejűleg lehet igényelni. A  támogató az  előleget tizenöt 
napon belül folyósítja. Az  általános forgalmi adó előleget a  kedvezményezett a  folyósítást követő harminc napon 
belül köteles az adó befizetésére fordítani, kivéve, ha az Art. ennél rövidebb határidőt állapít meg, továbbá köteles 
azzal a befizetését követő öt munkanapon belül a támogató felé elszámolni.
78/F. § A derogációs kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó önkormányzati kedvezményezett által megvalósítandó 
projektek, valamint az  egyéb közszféra szervezetek által megvalósítandó, a  Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 
egyedi döntése szerinti projektek esetén a  projekt támogatástartalma az  önerő arányos hozzárendelése nélkül is 
kifizethető, ha a  támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott finanszírozási arányt a  záró 
kifizetésig a kedvezményezett helyreállítja.
78/G. § Támogatási előleg igénybevétele esetén – az általános forgalmi adó és az Európai Unió strukturális alapjainak 
és Kohéziós Alapjának támogatásával megvalósuló tevékenység keretében nyújtott támogatási előleg kivételével – 
a költségvetési támogatás fennmaradó része csak akkor folyósítható, ha a kedvezményezett a saját forrás, valamint 
egyéb források adott évi ütemezés szerinti összegét igazoltan felhasználta, a  támogatási előleggel elszámolt, és 
az elszámolás elfogadásáról a támogató írásban értesítette.
78/H.  § (1) Az  Európai Unió strukturális alapjaiból és a  központi költségvetésből, továbbá az  Önkormányzati 
Önerő Alapból együttesen elnyert költségvetési támogatással megvalósított támogatott tevékenységek esetében 
a költségvetési támogatás utalás előtti ellenőrzését a Kincstár a jogszabályban foglaltak figyelembevételével végzi.
(2) Ha eredetileg európai uniós forrás nélkül finanszírozott támogatott tevékenység részben európai uniós forrás 
bevonásával kerül megvalósításra, az  e  rendeletben meghatározott feltételektől olyan mértékben lehet eltérni, 
hogy a támogatott tevékenység új finanszírozási feltételei a hatályos támogatói okiratban, támogatási szerződésben 
meghatározott feltételekhez képest a kedvezményezett pénzügyi helyzetét illetően megegyezzenek.”

37. §  Az Ávr. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„80.  § (1) A  kedvezményezett a  támogatott tevékenységről és a  támogatott tevékenység megvalósításával 
kapcsolatban felmerült valamennyi költségről jogszabályban, a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben 
rögzített határidőig készíti el az  Áht. 53.  § (1)  bekezdése szerinti beszámolót. Jogszabály, támogatói okirat vagy 
támogatási szerződés az egyes finanszírozási időszakok lezárásaként részbeszámoló benyújtását írhatja elő.
(2) A  központi költségvetésről szóló törvény Áht. 14.  § (3)  bekezdése szerinti fejezetéből biztosított költségvetési 
támogatások esetén beszámoló alatt az Áht. 57. § (4) bekezdés szerinti éves költségvetési beszámolót kell érteni.
(3) A költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, a megítélt költségvetési támogatás kifizethetőségéről 
elsősorban a  részbeszámoló, beszámoló alapján kell meggyőződni. A  részbeszámoló, beszámoló jogszabályban 
vagy a  támogatói okiratban, támogatási szerződésben előírt tartalommal és formában ismerteti a  költségvetési 
támogatás és – saját forrás jogszabály, pályázati kiírás vagy a támogató által történő előírása esetén – a saját forrás 
felhasználásának, a  támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, elemzi 
a megvalósítás eredményességét, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a költségvetési támogatás és a saját 
forrás felhasználásáról.
(4) A  kedvezményezett kizárólag a  támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket szerepeltetheti 
a részbeszámolóban, beszámolóban. A részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolni kell a százezer forint értékhatárt 
meghaladó számlák másolatát, továbbá jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási szerződés erre vonatkozó 
rendelkezése szerint a  százezer forint értékhatárt meg nem haladó számlák másolatát, vagy egyéb, a  támogató 
által a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott, a gazdasági eseményt igazoló dokumentum 
másolatát.
(5) A  részbeszámoló, beszámoló elfogadásáról, a  jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének 
kötelezettségéről jogszabályban vagy a  támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott határidőn 
belül írásban kell értesíteni a kedvezményezettet.
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(6) A  részbeszámoló, beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a  támogató 
írásban, határidő tűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására.
(7) Ha a részbeszámolási kötelezettség teljesítésére a (6) bekezdés szerinti határidő leteltéig nem, vagy nem megfelelően 
kerül sor, a  költségvetési támogatás fennmaradó része nem folyósítható mindaddig, amíg a  kedvezményezett 
a kötelezettségének nem tesz eleget.”

38. § (1) Az Ávr. 82. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(A támogató jogszabályban vagy a  támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek 
mellett jogosult a  támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, támogatói okirat alkalmazása esetén a  támogatás 
visszavonásáról rendelkezni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:)
„i) a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik.”

 (2) Az Ávr. 83. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  82.  § a), c), d), f ), h) vagy i)  pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a  támogatott 
tevékenység összköltsége a  tervezetthez képest csökken, a  kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más 
adataiban, vagy a  költségvetési támogatás egyéb – a  pályázati kiírásban meghatározott, a  támogatási igényben 
ismertetett, vagy a  jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzített – feltételeiben 
változás következik be, a kedv ezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt írásban 
bejelenteni a támogatónak.”

 (3) Az Ávr. 83. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a támogató az (1) bekezdés szerinti bejelentés útján vagy egyébként tudomást szerez az (1) bekezdésben 
meghatározott körülmények bekövetkezéséről, a  tudomásszerzést követően jogszabályban, támogatói okiratban, 
támogatási szerződésben rögzített határidőn belül megteszi az  általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, 
a  költségvetési támogatás feltételeinek módosítására, jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási 
szerződésben meghatározott esetekben annak visszavonására, az  attól történő elállásra, annak módosítására, 
felmondására, továbbá a  jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére, a  84.  § (2)  bekezdése szerinti 
részleges visszafizetés elrendelésére, vagy más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket.”

39. §  Az Ávr. 84. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A visszafizetési kötelezettségről a támogató a támogatói okirat visszavonásáról szóló döntésben, a támogatási 
szerződés felek általi módosítása során, a  támogatási szerződés felmondásáról vagy az  attól történő elállásról 
küldött értesítésben, vagy külön fizetési felszólításban értesíti a  kedvezményezettet. Ha jogszabály eltérően nem 
rendelkezik, a  kedvezményezettnek a  döntés, értesítés, fizetési felszólítás kézhezvételét követő tizenöt nap áll 
rendelkezésére a  visszafizetési kötelezettség teljesítésére. A  visszafizetési kötelezettséget – az  (5)  bekezdésben 
foglalt kivétellel – annak az előirányzatnak a  javára kell teljesíteni, amelyből a  támogatás folyósítása történt. Ilyen 
előirányzat hiányában a visszafizetési kötelezettséget az Áht. 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezet javára kell 
teljesíteni.”

40. §  Az Ávr. a következő 84/A. §-sal egészül ki:
„84/A.  § (1) Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettségének 
szabálytalanság miatti megállapítása, vagy az  Európai Unió által társfinanszírozott program, projekt terhére 
szabálytalanság miatti közvetlen levonás érvényesítése esetén a  visszafizetést, visszapótlást a  szabálytalanul 
felhasznált forrást biztosító előirányzattal azonos fejezet – a felhasznált költségvetési támogatás céljával megegyező 
célú – előirányzatairól, a szükséges mértékű szabad előirányzat hiánya esetén a Kormány által meghatározott más 
előirányzatról kell teljesíteni. Ha a szabálytalansággal érintett összeg a későbbiekben behajtásra, megtérítésre kerül, 
azt a korábbi visszafizetést, visszapótlást biztosító előirányzat javára kell elszámolni.
(2) Ha a  fejlesztési célú költségvetési támogatásban részesülő helyi önkormányzat, központi költségvetési szerv 
közvetlenül, vagy más szervezet útján közvetve a  beruházás megvalósítására tekintettel a  kivitelezést végző 
szervezettől vagy alvállalkozójától bevételhez jut, az arra jutó arányos költségvetési támogatást vissza kell fizetnie 
a központi költségvetésbe.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti beruházásra több jogcímen biztosítanak költségvetési támogatást, a beruházás átlagos 
támogatási intenzitása arányában kell visszafizetni a  pótlólagos bevételre jutó költségvetési támogatást. A  helyi 
önkormányzat, központi költségvetési szerv az  erről szóló adatszolgáltatást beruházás üzembe helyezését követő 
hatvan napon belül küldi meg a Kincstárnak.
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(4) A helyi önkormányzat, központi költségvetési szerv a központi költségvetést megillető összeget a (3) bekezdés 
szerinti határidőt követő harminc napon belül visszafizeti.
(5) Ha a  visszafizetési kötelezettséget határidőig nem teljesítik, a  jogosulatlanul igénybe vett támogatást  
– a (4) bekezdés szerinti határidőtől a visszafizetés napjáig számított – jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 
mértékű kamattal terhelten kell visszafizetni.”

41. §  Az Ávr. 85. § és 86. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„85. § (1) A támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználását a jogszabályban, 
pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik.
(2) Az ellenőrzés során a kedvezményezettnek a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott 
adataihoz a  költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a  XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított 
költségvetési támogatás esetén a  közreműködő szervezet, ennek hiányában az  irányító hatóság (a  továbbiakban 
együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat 
ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint 
jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak 
hozzáférhetnek.
(3) Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatói okirat kiadását vagy a támogatási 
szerződés megkötését megelőzően, a  költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a  támogatott tevékenység 
befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor.
86. § A támogató a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot köteles a kedvezményezett 
beszámolójának támogató általi jóváhagyásától számított legalább tíz évig megőrizni.”

42. §  Az Ávr. 88. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  támogatott tevékenység után általános forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezik, a  költségvetési 
támogatás összegének fedezetet kell biztosítania a  támogatott tevékenység rendeltetésszerű elvégzése során 
a  kedvezményezettre áthárított, vagy az  általa fizetendő általános forgalmi adó teljes összegére nézve, kivéve, ha 
a  kedvezményezett az  előzetesen felszámított, vagy a  termék beszerzése, a  szolgáltatás igénybevétele után általa 
fizetendő általános forgalmi adó levonására jogosult.”

43. §  Az Ávr. a következő 88/A–88/C. §-sal egészül ki:
„88/A.  § (1) A  támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha az  a  támogatói okiratban, támogatási 
szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, 
a  költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a  kedvezményezettnek 
a  támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott 
beszámolóját, elszámolását a támogató jóváhagyta, és a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatás-
felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
(2) A  támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a  támogatói okiratban, támogatási szerződésben 
a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és az (1) bekezdésben 
foglalt feltételek teljesültek. Ha a  támogatói okirat, támogatási szerződés a  támogatott tevékenység befejezését 
követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha 
valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a  kedvezményezett a  kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről 
szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.
88/B. § (1) A Széchenyi Kártya Program keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitelhez kapcsolódó kamattámogatás 
és kezességi díjtámogatás a (2)–(5) bekezdés szerint folyósítható.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatás a  támogatás igénylőjének azonosító adatait tartalmazó hiteligénylő lap 
kitöltésével igényelhető. Az  igénylőlaphoz a  72.  § (2)  bekezdés b)–d)  pontjában meghatározott tartalmú írásbeli 
nyilatkozatot kell csatolni.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatáshoz kapcsolódó, a  65/A. § (1)  bekezdése, a  71. § (3)  bekezdése és a 78/A.  § 
(3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget évente egyszer, június 30-ig kell teljesíteni.
(4) A támogatási igény elfogadása esetén a támogató költségvetési támogatást biztosít a kedvezményezettnek.
(5) A Széchenyi Kártya Programra nem kell alkalmazni a 70. §-t, a 71. § (1), (2) és (4) bekezdését, a 73. §-t, a 78. § 
(4) bekezdését, a 79. §-t, a 80. §-t, továbbá a 77. § szerinti biztosítékot nem kell kikötni.
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88/C. § E fejezetet a mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő kedvezményezettek hitelezésének elősegítése 
érdekében a  Kormány egyedi határozata alapján nyújtott kezességi díjtámogatásra a  következő eltérésekkel kell 
alkalmazni:
a) a kezességi díjtámogatás igényléséhez a támogatás igénylője a 72. § (2) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott 
tartalmú írásbeli nyilatkozatot csatol,
b) a kezességi díjtámogatásokhoz kapcsolódó, a 65/A. § (1) bekezdése, a 71. § (3) bekezdése és a 78/A. § (3) bekezdése 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget évente egyszer, június 30-ig kell teljesíteni,
c) a  kezességi díjtámogatásra nem kell alkalmazni a  70.  §-t, a  71.  § (1), (2) és (4)  bekezdését, a  73.  §-t, a  78.  § 
(4) bekezdését, a 79. §-t, a 80. §-t, továbbá a 77. § szerinti biztosítékot nem kell kikötni.”

44. §  Az Ávr. 123. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vidékfejlesztési stratégiai tervekben foglalt agrártámogatások kizárólag abban az esetben finanszírozhatóak 
az  Áht. 78.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint, ha az  így igénybe vett teljes összeget az  Európai Unió utólagosan 
megtéríti, de a kifizetés időpontjában a vidékfejlesztési stratégiai tervekben foglalt célokra felhasználható európai 
uniós forrás nem áll rendelkezésre.”

45. § (1) Az Ávr. 126. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az előirányzati fedezetvizsgálat során vizsgálni kell, hogy a megfelelő kiadási előirányzatból rendelkezésre áll-e 
a kiadás teljesítéséhez szükséges előirányzat. Az előirányzati fedezetvizsgálat – a (2a) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – az  egységes rovatrend szerinti kiadási előirányzatok szintjén, az  elemi költségvetésről a  Kincstárnak 
történő adatszolgáltatásig kiemelt előirányzati szinten történik.”

 (2) Az Ávr. 126. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  egységes rovatrend K1. Személyi juttatások rovatait érintő kifizetések teljesítése során az  előirányzati 
fedezetvizsgálat az  egységes rovatrend szerinti kiadási előirányzatok szintjén, előirényzati fedezet hiányában 
kiemelt előirányzati szinten történik.”

46. § (1) Az Ávr. 127. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Áht. 80. § (2) bekezdés szerinti szabályzatban meg kell határozni]
„b) az  átutalási megbízás kiegészítő szelvény és az  Áht. 109. § (3)  bekezdés 7.  pontja alapján kiadott miniszteri 
rendeletben foglaltakkal összhangban az államháztartási egyedi szám használatára vonatkozó szabályokat, valamint 
az egységes rovatrendhez kapcsolódó teljesítések megfigyelésének módját, és”

 (2) Az Ávr. 128. § (7) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A zárolt keret felszabadítható, ha)
„d) az államháztartásért felelős miniszter döntése a közfeladat-ellátás zavartalanságának biztosítása érdekében azt 
lehetővé teszi.”

47. §  Az Ávr. 140. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Áht. 83. § (1) bekezdése szerinti egyéb kötelezettségnek minősül:
a) a  helyi önkormányzat, továbbá az  Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési 
szerv által az Igazgatóság részére engedményezett forgótőke,
b) a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.  § (6)  bekezdése szerinti hozzájárulás, ha azt a  helyi 
önkormányzat két egymást követő hónapban nem fizette meg,
c) az Áht. 108. § (4) bekezdése szerinti bírság, és
d) jogszabály alapján érvényesített más levonási kötelezettség.”

48. §  Az Ávr. 144/A. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha az Igazgatóság a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során a települési önkormányzat javára állapít meg eltérést, 
akkor határozat hozatala nélkül értesíti az  önkormányzati adóhatóságot az  eltérésről. Az  eltérést a  települési 
önkormányzat a központi költségvetést megillető gépjárműadó bevétel 145. § (8) bekezdés szerinti utalásai során 
levonással érvényesíti.
(10) A  (3)  bekezdés szerinti ellenőrzési határidőt — annak lejárta előtt legalább öt nappal — indokolt esetben 
az  ellenőrzést végző Igazgatóság vezetője egyszer, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja. Az  Igazgatóság 
az  ellenőrzési határidő meghosszabbításáról végzést hoz, és erről az  önkormányzati adóhatóságot haladéktalanul 
tájékoztatja.”
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49. §  Az Ávr. 148. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az  egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások és K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 
rovaton elszámolandó kiadások,
c) az  egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain 
elszámolandó kiadások,
d) az  egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, 
létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, 
tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 
százezer forint értéket el nem érő kiadások,
f ) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó 
kiadások, és
g) az a)–f ) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek
készpénzben történő teljesítésére igényelheti – a  költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott 
házipénztári keret nagyságára is figyelemmel – készpénz felvételét a  Kincstártól, és teljesíthet készpénzben 
kifizetést.”

50. §  Az Ávr. 150. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„150.  § (1) Az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a  fejezeti kezelésű előirányzat 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni
a) a  költségvetési évben befolyt, az  egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és  
B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt olyan bevételt, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként 
teljesítendő kiadásokra a  következő évben kerül felhasználásra, vagy a  bevétel kizárólagos felhasználási célját 
jogszabály meghatározza,
b) a  kötelezettségvállalások azon állományát, amelyre a  kötelezettségvállalás a  46.  § (1)  bekezdése alapján 
a  költségvetési év előirányzatai terhére történt, de a  pénzügyi teljesítés áthúzódik a  költségvetési évet követő év 
június 30-áig,
c) az  európai uniós forrásból finanszírozott programok, a  nemzetközi szerződések alapján megvalósuló 
segélyprogramok, a  Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és 
annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény alapján létrehozott kiotói 
egységek átruházásából befolyó bevételek költségvetési maradványát, valamint az üvegházhatású gázok közösségi 
kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló  
2012. évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek 
értékesítéséből befolyt bevételek költségvetési maradványát.
d) az  egységes rovatrend B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
rovatain elszámolt olyan bevételeket, amelyek esetén az átadó az annak terhére ellátandó feladatot meghatározta,
e) az  elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési 
támogatásokat,
f ) a deviza- és a valuta készlet év végi értékelése során megállapított árfolyamnyereség összegét,
g) a  felsőoktatási intézményekben állami részösztöndíjas és önköltséges tanulmányokat folytató hallgatók által 
fizetett önköltségből és az államháztartáson kívülről érkező adományokból származó költségvetési maradványát,
h) a Széchenyi Kártya Program költségvetési maradványát,
i) a Beruházás ösztönzési célelőirányzat költségvetési maradványát,
j) az EU Önerő Alap költségvetési maradványát,
k) a  Kormány egyedi határozatával átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványát, ha annak terhére 
az előirányzat-átcsoportosítást követő harminc napon belül megtörténik a kötelezettségvállalás, és
l) a  Kormány egyedi határozata szerinti, a  mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő kedvezményezettek 
hitelezésének elősegítése érdekében megvalósuló kezességi díjtámogatások költségvetési maradványát.
(2) Nem tekintendő kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványnak az (1) bekezdés c), h), i), j) pontjában 
szereplő költségvetési maradványok azon része, amelyet a fejezetet irányító szerv elvonásra felajánlott, vagy amely 
eltérő célú felhasználásának engedélyezését kérte.”
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51. §  Az Ávr. 151. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a  fejezeti kezelésű előirányzat 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa a  teljes költségvetési maradványnak 
a  kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összegével, valamint a  költségvetési maradványból 
a központi költségvetést megillető résszel csökkentett mértéke. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési 
maradvány elvonásáról vagy felhasználásáról a  Kormány dönt. Az  elvont költségvetési maradvány a  központi 
költségvetést illeti meg.”

52. § (1) Az Ávr. 153. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a  fejezeti kezelésű előirányzat 
kötelezettségvállalással terhelt, azonban a  költségvetési évet követő év június 30-áig pénzügyileg nem teljesült, 
továbbá meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványának 
elvonásáról vagy felhasználásának további engedélyezéséről – a  (2) és (2a)  bekezdés figyelembevételével – 
a Kormány dönt. Az elvont költségvetési maradvány a központi költségvetést illeti meg.
(2) Az  államháztartásért felelős miniszter az  (1)  bekezdés szerinti költségvetési maradványról előterjesztést készít 
a Kormánynak, amely rendelkezik annak elvonásáról, változatlan vagy eltérő célú felhasználásának engedélyezéséről.”

 (2) Az Ávr. a 153. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 150. § (1) bekezdés c), g), h), i), j) és l) pontja szerinti költségvetési maradvány terhére a költségvetési évet 
követő év június 30-át követően a Kormány döntése nélkül vállalható kötelezettség és teljesíthető kifizetés, kivéve 
a 150. § (1) bekezdés c), h), i), j) pontja szerinti költségvetési maradványok azon részét, amelyet a fejezetet irányító 
szerv elvonásra felajánlott vagy amely eltérő célú felhasználásának engedélyezését kérte.”

53. §  Az Ávr. 154. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  költségvetési maradványból a  központi költségvetést megillető összeget a  köztartozások kivételével 
a  fejezetet irányító szervnek a  Kincstár által a  (2)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével megjelölt fizetési 
számla javára kell teljesítenie, a költségvetési maradvány jóváhagyását követő harminc napon belül.”

54. § (1) Az Ávr. 156. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kincstári költségvetési jelentés költségvetési szervenként, központi kezelésű előirányzatonként, fejezeti 
kezelésű előirányzatonként, illetve az  elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja 
előirányzataiként készül. A  kincstári költségvetési jelentés a  tárgyhónap utolsó napján ismert adatok alapján 
az  egységes rovatrend szerinti bontásban tartalmazza az  eredeti, módosított és zárolt előirányzatokat, a  rovatok 
alábontásával azok teljesítését, és összevontan az igénybe vett előirányzat-felhasználási keretet.”

 (2) Az Ávr. 156. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Kincstár és az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, az államháztartási számviteli 
kormányrendelet 1.  mellékletében nem nevesített központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, 
elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve a saját könyvvezetése és a kincstári 
költségvetési jelentés közötti eltéréseket az  annak közzétételétől, megküldésétől számított tizenöt napon belül 
köteles egyeztetni. Az  egyeztetés során feltárt és mindkét fél által elfogadott eltéréseket a  169.  § (4)  bekezdése 
szerint a  Kincstárnak visszaküldött időközi költségvetési jelentésben kell feltüntetni, és ennek alapján azokat 
mindkét fél könyvvezetésében, illetve nyilvántartásaiban egymással azonos módon – a  Kincstár nyilvántartásai 
esetén a költségvetési szerv, kezelő szerv rendelkezése alapján – javítani kell.”

55. §  Az Ávr. 159. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  kincstári költségvetési beszámoló a  költségvetési év utolsó napjára vonatkozó adatok alapján a  fizetési 
számlák egyenlegét és forgalmát, valamint az egységes rovatrend szerint az eredeti és a módosított előirányzatokat, 
valamint azok teljesítését tartalmazza.
(3) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, valamint a központi kezelésű előirányzatokról, 
fejezeti kezelésű előirányzatokról, elkülönített állami pénzalapokról, társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól készített 
éves költségvetési beszámolóban a  költségvetési szerv, illetve a  kezelő szerv saját könyvvezetésének megfelelő 
adatokat kell szerepeltetni. A kincstári költségvetési beszámoló és az éves költségvetési beszámoló közötti eltérés 
esetén az eltérést a zárszámadáshoz csatolt külön indokolásban tételesen rögzíteni kell, és az eltérés dokumentumát 
az  éves költségvetési beszámoló benyújtásával egyidejűleg a  fejezetet irányító szerv részére meg kell küldeni. 
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A  fejezetet irányító szerv az  éves költségvetési beszámoló felülvizsgálatát követően az  eltérések dokumentumát 
a beszámoló benyújtásával egyidejűleg megküldi a Kincstár részére.”

56. §  Az Ávr. 160. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„160.  § Az  éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettségnek az  államháztartási számviteli 
kormányrendeletben foglalt módon és határidőre kell eleget tenni.”

57. § (1) Az Ávr. 169. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a  társulás, valamint a  térségi fejlesztési tanács az  időközi 
költségvetési jelentést a  költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig, azt követően havonta, a  tárgyhót 
követő hónap 20-áig, a  költségvetési év tizenkét hónapjáról a  költségvetési évet követő év február 5-éig 
az Igazgatóságnak küldi meg.”

 (2) Az Ávr. 169. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, központi kezelésű előirányzat, fejezeti 
kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve időközi 
költségvetési jelentése a kincstári költségvetési jelentésen alapul. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szerv, kezelő szerv – az  államháztartási számviteli kormányrendelet 1.  mellékletében meghatározott 
központi kezelésű előirányzatok kivételével – a  kincstári költségvetési jelentést kiegészíti a  követelések, 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek adataival, és a  156. § (4)  bekezdése szerinti esetleges 
egyeztetések, javítások lefolytatását követően, a  Kincstár általi közzétételt követő tizenöt napon belül visszaküldi 
a Kincstárnak.”

58. §  Az Ávr. 170. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  tulajdonosi joggyakorló szervezet az  időközi mérlegjelentést a  rábízott állami vagyonra és az  általa kezelt 
központi kezelésű előirányzatokra vonatkozóan a  tárgynegyedévet követő negyvenöt napon belül, a  negyedik 
negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a  tárgynegyedévet követő hatvan napon belül, az  éves elszámolásra 
vonatkozóan az  éves költségvetési beszámoló benyújtásának, illetve a  költségvetési zárszámadás munkálatainak 
határidejével megegyezően az államháztartásért felelős miniszternek küldi meg.”

59. §  Az Ávr. XII. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„[Az Áht. 108. § (4) bekezdéséhez]
171.  § (1) Az  Áht. 108.  § (4)  bekezdése szerinti bírság mértéke – elmulasztott adatszolgáltatásonként – legfeljebb 
a  helyi önkormányzatot a  helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 
támogatások eredeti igénylése alapján megillető támogatás 0,1%-ának megfelelő összeg, de legalább 50 000 forint. 
A  bírság összegének megállapításakor – e  §-ban foglaltak figyelembevételével – a  Kincstár a  kötelezettségszegés 
súlyát és ismétlődő jellegét mérlegeli.
(2) Ha az adatszolgáltatási késedelem a harminc napot nem haladja meg, a bírság összege az (1) bekezdés szerint 
megállapított összeg fele.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bírság az adatszolgáltatási késedelem harmincadik napját követően, majd ezt követően 
minden újabb eltelt harminc napot követően ismételten kiszabásra kerül azzal, hogy a késedelem hatvanadik napjától 
ismételten kiszabott bírság összege az (1) bekezdés szerint megállapított összeg kétszerese.
(4) A  helyi önkormányzat a  bírság mérséklése vagy részletekben történő megfizetése tekintetében a  határozat 
kézhezvételét követő nyolc napon belül kérelmet terjeszthet elő.”

60. § (1) Az Ávr. a következő 178–181. §-sal egészül ki:
„178.  § A  VI. fejezetnek az  államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 
497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított szabályait – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2014. január 
1-jén vagy azt követően benyújtott támogatási igényekre, pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén 
a 2014. január 1-jén vagy azt követően megjelentetett pályázati kiírásokra, és az azok alapján nyújtott költségvetési 
támogatásokra kell először alkalmazni.
(2) Az  államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 497/2013. (XII. 29.)  
Korm. rendelettel hatályon kívül helyezett 84. § (4a) és (4b) bekezdését az államháztartás szabályozásával összefüggő 
egyes rendeletek módosításáról szóló 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben nem kell alkalmazni.
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179. § (1) A helyi nemzetiségi önkormányzat által 2013. évben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetből igénybe 
vett támogatások elszámolására és kincstári felülvizsgálatára a  2013. december 31-én hatályos 104.  § (2)–(4) és 
(7) bekezdésében, 105. § (1) és (4) bekezdésében, 106. § (2) bekezdésében, 107. § (1) és (2) bekezdésében, 112. § 
(1)  bekezdésében, 113.  § (2)  bekezdésében, 114.  § (2)  bekezdésében, valamint 115.  § a)  pont aa)  alpontjában és 
b) pont bd) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A  2013. december 31-én hatályos 7.  melléklet 31.  pontja szerinti, 2013. december hónapra vonatkozó 
adatszolgáltatást nem kell teljesíteni. A 2013. december 31-én hatályos 7. melléklet 32. pontja szerinti, 2013. december 
hónapra vonatkozó, és a  2013. december 31-én hatályos 7.  melléklet 26.  pontja szerinti, 2013. IV. negyedévére 
vonatkozó adatszolgáltatást az arra kötelezetteknek 2014. február 5-éig kell teljesíteni.
180.  § (1) A  2014. január 1-jén a  törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett költségvetési szervek alapító okiratának 
a szerv alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolására vonatkozó, 2014. január 1-je előtt keletkezett 
bejegyzései tekintetében a (2)–(5) bekezdés szerint kell eljárni.
(2) A  költségvetési szerv irányító szerve – a  (3) és (4)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – 2014. február 
28-ig gondoskodik az  (1)  bekezdés szerinti költségvetési szerv alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti 
besorolására vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatok alapító okiratban történő módosításáról.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatok módosítása a Kincstár által 2014. január 5-ig közzétett formanyomtatványt kitöltve 
és azt a Kincstárnak megküldve is bejegyezhető a törzskönyvi nyilvántartásba.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben alapító okiratot módosító okirat nem készül, valamint az 5. § (4) bekezdését nem 
kell alkalmazni, azzal, hogy az  így benyújtott nyomtatványban szereplő módosítás adatait az  alapító okirat soron 
következő módosításakor kell az egységes szerkezetbe foglalt okiraton átvezetni.
(5) A költségvetési szerv alapító okiratának a (2)–(4) bekezdés szerinti módosítására vonatkozó törzskönyvi bejegyzések 
2014. január 1-jétől hatályosak.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglaltak az egyéb törzskönyvi jogi személyek tekintetében is alkalmazandók.
181. § A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi 
CCIII. törvény 8. § (1) bekezdésének hatálybalépését követő 60 napon belül a Kincstár hivatalból törli a költségvetési 
szerv gazdálkodási besorolására vonatkozó törzskönyvi bejegyzéseket. A  gazdálkodási besorolásra vonatkozó, 
2014. január 1-je előtt keletkezett alapító okiratban lévő bejegyzések törlését az alapító okiratok soron következő 
módosításakor az egységes szerkezetbe foglalt okiraton át kell vezetni.”

 (2) Az Ávr. a következő 182. §-sal egészül ki:
„182.  § A  15.  § (1)  bekezdése, a  18/A.  §, a  33/B.  § és a  8.  melléklet 23-29.  pontja a  tagállamok költségvetési 
keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.”

61. § (1) Az Ávr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Ávr. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az Ávr. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az Ávr. 7 melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) Az Ávr. 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (6) Az Ávr. 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

62. § (1) Az Ávr.
 1. Az [Az Áht. 10. § (1)–(3) bekezdéséhez] alcímének címében a „(3)” szövegrész helyébe a „(4)” szöveg,
 2. 10. § (1) bekezdésében az „a 9. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 7. § (2) bekezdése” szöveg,
 3. 10. § (3) bekezdésében az „a 9. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 7. § (2) bekezdésében” szöveg,
 4. 10.  § (8)  bekezdésében a „szerv 9.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe a „szerv 7.  § (2)  bekezdése” szöveg, 

az „a 9. § (3) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti” szöveg,
 5. 11. § (4a) bekezdésében az „a 9. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 7. § (2) bekezdése” szöveg,
 6. 13. § (1) bekezdés c) pontjában a „szakfeladatrend szerinti szakfeladat számmal és megnevezéssel” szövegrész 

helyébe a „kormányzati funkció szerint” szöveg,
 7. 15. § (4) bekezdésében a „szerinti fejezeti főösszegen belül” szövegrész helyébe a „szerint tervezett kiadások 

között” szöveg,
 8. 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „(3)” szövegrész helyébe a „(2)” szöveg,
 9. 16. § (1) bekezdés b) pontjában az „az Áht. 29. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „a 33/B. § (3) bekezdése” 

szöveg,
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10. 17.  § (1)  bekezdésében az „Áht. 13.  § (4)  bekezdése szerinti tájékoztatás tartalmára” szövegrész helyébe 
az  „azokat befolyásoló jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szerződések vagy más 
kötelezettségek módosítására” szöveg,

11. 17. § (2) bekezdés c) pontjában az „Áht. 13. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalmát” szövegrész helyébe 
az „(1) bekezdés szerinti javaslatokat” szöveg,

12. 17.  § (4)  bekezdésében az „Áht. 13.  § (4)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „(1)  bekezdés szerinti 
javaslatok alapján szükséges” szöveg,

13. 19.  § (1)  bekezdésében az „az előirányzat-maradvány” szövegrész helyébe az „a költségvetési maradvány” 
szöveg,

14. 20. §-ában a „saját vagyonnal” szövegrész helyébe a „saját tulajdonnal” szöveg,
15. [Az Áht. 24. § (2) bekezdéséhez] alcímének címében a „(2)” szövegrész helyébe „(3)” szöveg,
16. 35. § (1) bekezdésében a „közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek” 

szövegrész helyébe az  „egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és  
B5. Felhalmozási bevételek rovatain megtervezett” szöveg,

17. 36. § (1) bekezdésében az „és bevételi előirányzatokat a 2. § b) és f ) pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha 
a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított előirányzatán felül pénzügyileg 
teljesült összeggel, a vállalkozási tartalékából és – e rendeletben foglaltak szerinti esetben – az előirányzat-
maradványából” szövegrész helyébe az „előirányzatokat a  34/A.  § szerinti bevételi előirányzatok – az  Áht. 
30. § (3) bekezdése és a 34/A. § rendelkezései megtartása mellett történő – növelésével egyidejűleg, továbbá 
a  B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig” 
szöveg,

18. 36.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „költségvetési szerv személyi juttatások kiemelt előirányzata” 
szövegrész helyébe a  „költségvetési szerv egységes rovatrend K1. Személyi juttatások rovatainak 
előirányzatai” szöveg,

19. 36.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „maradványának” szövegrész helyébe a „költségvetési maradványának” 
szöveg,

20. 36.  § (4)  bekezdésében a „2.  § b) és f )  pontja szerinti bevételek eredeti vagy – ha a  bevételek tervezettől 
történő elmaradása miatt csökkentették – módosított előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeggel, 
továbbá – e  rendeletben foglaltak szerinti esetben – a  fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-
maradványából” szövegrész helyébe a „34/A.  § szerinti bevételi előirányzatok – az  Áht. 30.  § (3)  bekezdése 
és a  34/A.  § rendelkezései megtartása mellett történő – növelésével egyidejűleg, a  B813. Maradvány 
igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig, valamint a 35. § szerinti 
jóváhagyott többletbevétellel” szöveg,

21. 40. §-ában az „a 2. § b), f ) pontja szerinti” szövegrész helyébe az „az egységes rovatrend B1. Működési célú 
támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. 
Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain elszámolandó” 
szöveg,

22. 41.  § (1)  bekezdésében a  „jutalmazási vagy más teljesítményösztönzési célú” szövegrész helyébe 
a „(2) bekezdés szerinti rovatokon elszámolandó” szöveg,

23. 41. § (2) bekezdésében az „összeg jutalmazási célú” szövegrész helyébe az „összegnek az egységes rovatrend 
K1102. Normatív jutalmak és K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatokon elszámolandó” szöveg,

24. 50. § (2) bekezdésében az „A külső személyi juttatások és a szellemi tevékenység számla ellenében történő 
igénybevételére szolgáló” szövegrész helyébe az  „Az egységes rovatrend K122. Munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások és K336. Szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatások rovatain megtervezett” szöveg,

25. 53. § (1) bekezdés b) pontjában a „pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik” szövegrész helyébe 
az „a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás” szöveg,

26. 69. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „támogatói” szövegrész helyébe a „támogatási” szöveg,
27. 72. § (4) bekezdésében a „d)” szövegrész helyébe az „e)” szöveg,
28. 72. § (5) bekezdésében az „(1) és (2)” szövegrész helyébe a „(2) és (3)” szöveg,
29. 77. § (1a) bekezdésében az „A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 

az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 57. § (1b) bekezdésében foglalt 
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szállítói finanszírozás alkalmazása esetén” szövegrész helyébe az „A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A.  § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti esetben” szöveg,

30. [Az Áht. 53. § (2) bekezdéséhez] alcím címében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2) és (3)” szöveg,
31. 82. § g) pontjában a „81. § (2)” szövegrész helyébe a „80. § (6)” szöveg, és a „kötelezettségét, vagy” szövegrész 

helyébe a „kötelezettségét,” szöveg,
32. 82. § h) pontjában az „intézkedik.” szövegrész helyébe az „intézkedik, vagy” szöveg,
33. 84. § (1) bekezdésében a „a Ptk. szerinti” szövegrész helyébe az „az Áht. 53. § (3) bekezdése szerinti ügyleti” 

szöveg,
34. 84. § (2) bekezdésében a „(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „(2) és (3) bekezdése” szöveg,
35. 101. § (4) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
36. 105. § (1) bekezdés a) pontjában a „25%-a” szövegrész helyébe az „50%-a” szöveg,
37. 105. § (1) bekezdés b) pontjában az „50%-a,” szövegrész helyébe az „, vagy” szöveg,
38. 128. § (7) bekezdés b) pontjában a „kötött, vagy” szövegrész helyébe a „kötött,” szöveg,
39. 128. § (7) bekezdés c) pontjában a „szemben.” szövegrész helyébe a „szemben, vagy” szöveg,
40. 140. § (4) bekezdésében a „10-éig” szövegrész helyébe a „31-éig” szöveg,
41. 151. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „előirányzat-maradványából” szövegrész helyébe a „költségvetési 

maradványából” szöveg,
42. 151.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „150.  § e)  pontja” szövegrész helyébe a „150.  § (1)  bekezdés e)  pontja” 

szöveg,
43. 151. § (1) bekezdés d) pontjában az „előirányzat-maradvány” szövegrész helyébe a „költségvetési maradvány” 

szöveg,
44. 151. § (2) és (4) bekezdésében az „előirányzat-maradványa” szövegrész helyébe a „költségvetési maradványa” 

szöveg,
45. 152. § (1) bekezdésében az „előirányzat-maradványáról” szövegrész helyébe a „költségvetési maradványáról” 

szöveg,
46. 152.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „az előirányzat-maradványból” szövegrész helyébe az „a költségvetési 

maradványból” szöveg,
47. 152.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „előirányzat-maradványt” szövegrész helyébe a  „költségvetési 

maradványt” szöveg,
48. 152. § (2) bekezdés c) pontjában az „előirányzat-maradvány” szövegrész helyébe a „költségvetési maradvány” 

szöveg,
49. 152.  § (5)  bekezdésében az  „előirányzat-maradványok változatlan vagy eltérő célú felhasználásának 

engedélyezéséről, valamint az  eltérő célú felhasználáshoz szükséges előirányzat-átcsoportosításról” 
szövegrész helyébe a  „költségvetési maradványok változatlan vagy eltérő célú felhasználásának 
engedélyezéséről” szöveg,

50. 153. § (3) bekezdésében az „az előirányzat-maradványt” szövegrész helyébe az „a költségvetési maradványt” 
szöveg,

51. 153.  § (4)  bekezdésében az  „előirányzat-maradványát” szövegrész helyébe a  „költségvetési maradványát” 
szöveg,

52. 154.  § (2)  bekezdésében az  „az előirányzat-maradványból” szövegrész helyébe az  „a költségvetési 
maradványból” szöveg,

53. 155.  § (1)  bekezdésében az  „A költségvetési szerv pénzmaradványából” szövegrész helyébe az   
„Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából” 
szöveg,

54. 155.  § (2)  bekezdésében az  „A költségvetési szerv pénzmaradványát” szövegrész helyébe az   
„Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát” 
szöveg,

55. 163. § (1) bekezdésében a „vagyontárgyak” szövegrész helyébe a „vagyon” szöveg,
56. 165.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „azok kincstári költségvetésében szereplő” szövegrész helyébe 

az „azoknak az egységes rovatrend szerinti” szöveg,
57. 167/A. § (1) bekezdés 4. pontjában az „alaptevékenységét az államháztartási szakágazat és szakfeladatrend 

szerint,” szövegrész helyébe a „főtevékenységét az államháztartási szakágazatok rendje, valamint közfeladatát, 
alaptevékenységeit a kormányzati funkciók rendje szerint,” szöveg,
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58. 167/F. §-ában az „a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló miniszteri rendeletben” 
szövegrész helyébe az „a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló miniszteri rendeletben” szöveg,

59. 169.  § (1)  bekezdésében az  „elemi költségvetésnek az  államháztartásért felelős miniszter Áht. 109.  § 
(3)  bekezdés 1.  pontjának felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott előirányzatainak 
teljesülését” szövegrész helyébe az „egységes rovatrend rovatai eredeti és módosított előirányzatait, valamint 
azok teljesítését” szöveg,

60. 170.  § (9)  bekezdésében a  „Kincstár a” szövegrész helyébe a  „Kincstár az  államháztartási számviteli 
kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott” szöveg,

61. 6. mellékletében foglalt táblázat A:3 mezőjében az „utolsó” szövegrész helyébe az „első” szöveg,
62. 6 mellékletében foglalt táblázat B:3 mezőjében az „5,0” szövegrész helyébe a „4,0” szöveg,
63. 6.  mellékletében foglalt táblázat C:3 mezőjében a  „2. Forgótőke” szövegrész helyébe a  „2. Forgótőke-

visszapótlás és jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási kötelezettség” szöveg
lép.

 (2) Az Ávr.
1. 103.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „költségvetési támogatások” szövegrész helyébe a  „költségvetési 

támogatások, a vis maior támogatás” szöveg,
2. 111. § (3) bekezdésében a „végzésében” szövegrész helyébe a „határozatában” szöveg,
3. 111. § (4) bekezdésében a „végzést” szövegrész helyébe a „határozatot” szöveg,
4. 144. §-ban a „(4) vagy (5)” szövegrész helyébe az „(5) vagy (6)” szöveg,
5. 144/A. § (2) bekezdésében a „hitelesített példányát és” szövegrész helyébe a „hitelesített példányát és a 145. § 

(4)  bekezdés d)  pontja szerinti fizetési számláról a  terhelési összegeket, továbbá azok záró egyenlegét 
tartalmazó” szöveg, és

6. 144/A. § (3) bekezdésében a „formai” szövegrész helyébe a „tartalmi vagy formai” szöveg
lép.

63. § (1) Hatályát veszti az Ávr.
 1. 1. § (1) bekezdés j) pontja,
 2. [Az Áht. 6. § (4) bekezdéséhez] alcíme,
 3. 5. § (1) bekezdés f ) pontja,
 4. [Az Áht. 10. § (4) bekezdéséhez] alcímének címe,
 5. 9. § (4) bekezdése,
 6. [Az Áht. 13. § (3) bekezdéséhez] alcímének címe,
 7. [Az Áht. 13. § (4) bekezdéséhez] alcímének címe,
 8. 39. §-a,
 9. 64. § (2) és (3) bekezdése,
10. 65. §-a,
11. 72. § (2) bekezdés c) pontja,
12. 75. § (2) bekezdése,
13. 76. § (1) bekezdés a) pontja,
14. 76. § (3) bekezdése,
15. 81. §-a,
16. 84. § (7) bekezdése,
17. [Az Áht. 56. §-ához] alcíme,
18. 105. § (1) bekezdés c) pontja,
19. 108. § (3) bekezdése,
20. 149. § (2) bekezdése,
21. 155. § (3) bekezdése,
22. 167/A. § (3) bekezdés a) pont 6. és 7. alpontja,
23. 167/J. § 5. és 6. pontja,
24. 168. §-a,
25. 3. melléklete,
26. 7. melléklet 5–7., 15a., 20. és 31. pontja.

 (2) Hatályát veszti az Ávr. 84. § (4a) és (4b) bekezdése.
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 (3) Hatályát veszti az Ávr.
 1. 17. § (1) bekezdésében az „önállóan működő és gazdálkodó” szövegrész,
 2. 32. § (1) bekezdésében az „önállóan működő és gazdálkodó” szövegrész,
 3. 56. § (1) bekezdésében az „A nyilvántartás tartalmazza legalább a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 

a  kötelezettségvállalást tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, a  kötelezettségvállaló 
nevét, a  jogosult azonosító adatait, a  kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, évek és előirányzatok szerinti 
megoszlását, a kifizetési határidőket, továbbá a teljesítési adatokat.” szövegrész,

 4. 56. § (3) bekezdésében a „(4) bekezdésben foglaltak kivételével a” szövegrész,
 5. 67. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „pályázó által” szövegrész,
 6. 72. § (8) bekezdésében a „(3) bekezdés d) pontja szerinti esetben a” szövegrész,
 7. 77. § (3) bekezdésében a „ , helyi nemzetiségi önkormányzatoknak” szövegrész,
 8. 77. § (4) bekezdésében az „első” szövegrész,
 9. [Az Áht. 52. § (1) és (2) bekezdéséhez] alcím címében az „(1) és” szövegrész,
10. 101. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés nyitó szövegrészében és b) pontjában, (3) és (4) bekezdésében, 103. § 

(1)  bekezdésében, 104.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, (1a)  bekezdésében, (2) és (3)  bekezdésében, 
105.  § (1)  bekezdésében és (4)  bekezdésében, 106.  § (2)  bekezdésében, 107.  § (1)  bekezdésében és 
(2)  bekezdés a)  pontjában, 108.  § (4)  bekezdésében, 109.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában, 110.  § 
(4)  bekezdés a) és c)  pontjában, 111.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 112.  § (1)  bekezdésében, 115.  § b)  pont 
bd) alpontjában, 140. § (2), (3) és (9) bekezdésében, 141. §-ban, 142. § (3) bekezdésben „ , helyi nemzetiségi 
önkormányzat” szövegrész,

11. 101.  § (1) és (5)  bekezdésében, 104.  § (2)  bekezdésében, (3)  bekezdésében, (4)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 115.  § a)  pont aa)  alpontjában, 140.  § (8) és (10)  bekezdésében, 143.  § (2)  bekezdésben  
a „, helyi nemzetiségi önkormányzatot” szövegrész,

12. 103.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 104.  § (2)  bekezdésében, (4)  bekezdés a)  pontjában, 104.  § (7)  bekezdés 
a)  pontjában, 105.  § (2)  bekezdésében, 140.  § (6)  bekezdés a)  pontjában, (7)  bekezdés a)  pontjában és 
(9) bekezdésében, 145. § (2) bekezdésben a  „ , helyi nemzetiségi önkormányzatok” szövegrész,

13. 108. § (1) bekezdésében a „ , helyi nemzetiségi önkormányzatnál” szövegrész,
14. 111. § (2) bekezdés c) pontjában az „a) és” szövegrész,
15. 113. § (2) bekezdésében és 114. § (2) bekezdésében a „ , helyi nemzetiségi önkormányzatnak” szövegrész,
16. 126. § (6) bekezdésében az „és kincstári tranzakciós kódot” szövegrész,
17. 140. § (5) bekezdésében a „ , helyi nemzetiségi önkormányzatokat” szövegrész,
18. 158.  §-ában az  „az irányítása alá tartozó költségvetési szerv költségvetési beszámolásához és 

a zárszámadáshoz” szövegrész,
19. 167. § (2) bekezdésében az „– a kincstári költségvetés szintjén megjelenő –” szövegrész, és
20. 167/E. § (1) bekezdés 7. pontjában az „és a társulás” szövegrész, és
21. 176. § (7) bekezdésében a „2013. évben a” szövegrész.

 (4) Hatályát veszti az Ávr.
1. 104. § (6) bekezdés c) pont cc) alpontjában az „A határidő elmulasztása jogvesztő.” szövegrész, és
2. 104.  § (7)  bekezdés c)  pont záró szövegrészében a  „belül, illetve az  Áht. 59.  § (2)  bekezdése szerinti 

ellenőrzéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét a  határozat kézhezvételét követő hatvan napon” 
szövegrész.

 (5) Hatályát veszti az Ávr. 116. § (2) bekezdés b) pontjában, (5) bekezdés nyitó szövegrészében és 117. § (1) bekezdés 
d) pontjában a „jogi személyiséggel rendelkező” szövegrész.

3. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

64. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Bkr.) 1. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A rendelet hatálya kiterjed:)
„e) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre.”

65. §  A Bkr. 2. §-a a következő u) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
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„u) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet vezetője,
ua) az alapítvány, közalapítvány kezelője, illetve kezelő szervének (szervezetének) elnöke, továbbá – ha az alapítvány 
kezelő szerve (szervezete) elkülönült jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy állami szerv – 
a kezelő szerv (szervezet) egyszemélyi felelős vezetője,
ub) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója,
uc) a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap Irányító Testületének elnöke,
ud) a Magyar Kármentő Alap Kármentő Bizottságának elnöke,
ue) az ua)–ud) alponton kívüli egyéb jogi személy esetén a vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló 
testület vezetője.”

66. §  A Bkr. 15. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  gazdasági szervezettel és 50 főnél nagyobb engedélyezett létszámmal rendelkező központi költségvetési 
szervek esetén legalább 1 fő belső ellenőrt kell foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazni. Ettől eltérni csak 
a fejezetet irányító szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával lehet.
(6) A  költségvetési szerv belső ellenőrzési egysége írásbeli megállapodás alapján belső ellenőrzési feladatot 
a költségvetési szerv vezetőjének irányítása alá tartozó költségvetési szervnél is elláthat.”

67. §  A Bkr. 24/A. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásához szükséges – és 
a regisztrációs kérelemhez csatolandó – bizonyítási eszközök az alábbiak:)
„d) büntetlen előéletet igazoló dokumentum.”

68. §  A Bkr. „26. Egyéb rendelkezések” alcíme a következő 54/A. §-sal egészül ki:
„54/A. § A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek vonatkozásában az 1–10. § rendelkezéseit kell alkalmazni 
azzal, hogy a  költségvetési szerv vezetőjén a  kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet 2.  § u)  pontja szerinti 
vezetőjét kell érteni.”

69. §  A Bkr. a következő 60. §-sal egészül ki:
„60. § Az 1. § (2) bekezdés e) pontja, a 2. § u) pontja, és az 54/A. §-a a  tagállamok költségvetési keretrendszerére 
vonatkozó követelményekről szóló, 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

70. §  Hatályát veszti az Bkr. 24/A. § (2) és (3) bekezdése.

4. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

71. §  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1.  melléklete a  7.  melléklet 
szerint módosul.

5. A központosított illetményszámfejtés szabályairól szóló 422/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

72. § (1) A  központosított illetményszámfejtés szabályairól szóló 422/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: KIR 
rendelet) 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„9. személyi juttatás: az  egységes rovatrend K1. Személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások, ide nem 
értve a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1.  melléklet 8.19.b)  pontja szerinti adómentes 
reprezentációs és üzleti ajándék kiadásokat, valamint az  államháztartás valamely alrendszerébe nem tartozó 
szervezetnél a foglalkoztatottat megillető díjazás, költségtérítés,”

 (2) A KIR rendelet 2. §-a a következő 11. és 12. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„11. illetmény, munkabér: az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovatán elszámolt 
személyi juttatások, az  államháztartás valamely alrendszerébe nem tartozó szervezetnél a  foglalkoztatottat 
megillető munkabér, költségtérítés,
12. egyéb személyi juttatás: a 11. pont hatálya alá nem tartozó személyi juttatás.”
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73. §  A KIR rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A  központosított illetményszámfejtés a  kincstár központi szerve (a  továbbiakban: központi szerv) által 
biztosított, fejlesztett és működtetett számítógépes programmal (a  továbbiakban: illetményszámfejtő program) 
– a  Honvédelmi Minisztérium, az  Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és intézményei, az  Eötvös Loránd 
Tudományos Egyetem, valamint a  Semmelweis Egyetem esetében a  költségvetési szerv saját illetményszámfejtő 
programjával – történik.”

74. § (1) A KIR rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az illetményszámfejtő hely)
„b) ellátja az  illetmények, munkabérek számfejtésével, a  közterhek megállapításával, a  létszám, bér, 
társadalombiztosítási, személyi jövedelemadóztatási és egyéb információszolgáltatási feladatokat, 
az egészségbiztosítási statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget,”

 (2) A KIR rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az illetményszámfejtő hely a (3) bekezdés c) pontja szerinti bevallásokat technikai adószámon teljesíti.”

75. §  A KIR rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkáltató)
„b) számfejti az egyéb személyi juttatásokat, és erről adatszolgáltatást teljesít az illetményszámfejtő hely részére, ha 
az 5. § (3) bekezdés k) pontja szerinti külön megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik,”

76. §  A KIR rendelet 8. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A központosított illetményszámfejtéshez az (1) bekezdés szerinti olyan okirat és bizonylat alkalmas, amely tartalmazza]
„e) a témaszámot,”

77. § (1) A KIR rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az illetményszámfejtő hely az 5. § (3) bekezdés b) pontjában előírt feladata keretében megállapítja a személyi 
juttatásokat terhelő levonásokat, amelyről levonási összesítőt készít és azt a  fizetési jegyzékkel együtt legkésőbb 
a  bérfizetés napját megelőző negyedik munkanapig megküldi a  munkáltató részére a  kedvezményezetteknek 
történő átutalásához.”

 (2) A KIR rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  illetményszámfejtő hely havonta könyvelési értesítőt készít a  személyi juttatások, az  adók, járulékok 
felhasználásáról a  8.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti előírásoknak megfelelően, melyet a  tárgyhót követő hónap  
16. napjáig megküld a munkáltatónak.”

78. § (1) A KIR rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkáltató az  illetményszámfejtő hely által előállított és megküldött fizetési jegyzék és összesítői, levonási 
összesítők, nettó járandóság tételes utalási listák adatait egyezteti az  általa feladott adatokkal, a  kifizetés előtt 
megvizsgálja a  fizetési jegyzéken számfejtett illetményadatok megalapozottságát és a  fizetési jegyzék egy 
példányát átadja a munkavállalónak.”

 (2) A KIR rendelet 23. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  illetményszámfejtő hely által a  29/A.  § szerint megküldött értesítők az  államháztartás számviteléről 
szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44.  § (5)  bekezdése szerinti egyeztetését követően a  munkáltató jelzi 
az illetményszámfejtő hely felé az esetleges eltéréseket, amelynek megalapozottsága esetén az illetményszámfejtő 
hely helyesbítő könyvelési értesítőt készít és küld meg a munkáltató részére.
(6) Az  illetményszámfejtő hely a  tárgyhavi számfejtés zárásáig köteles a  munkáltató által jelzett hibát, eltérést 
kivizsgálni és azt indokolt esetben javítani, valamint az esetleges hiányosságot pótolni. Ennek elmulasztása esetén 
a hibás, hiányos vagy késedelmes teljesítésből eredő felelősség azt terheli, akinek a működési körében az azt kiváltó 
ok felmerült.”

79. § (1) A KIR rendelet 5. alcíme a következő 29. §-sal egészül ki:
„29. § A munkáltató megküldi az illetményszámfejtő hely részére
a) a 6. § (1) bekezdés a) pontja keretében a munkáltatóval foglalkoztatási jogviszonyban, munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban állók alkalmazási okiratait, adatváltozásait, illetve a  továbbiakban a  bérelszámoláshoz 
szükséges alakilag, tartalmilag a mindenkori jogi szabályozásnak megfelelően kitöltött okmányokat, bizonylatokat 
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a munkavállalók személyi adataiban bekövetkezett változásokat, a személyi juttatásból történő letiltások, levonások 
dokumentumait,
b) jogviszony megszűnés esetén a  jogviszony megszűnéséről vagy megszüntetéséről szóló okiratot, a  biztosítási 
jogviszonyról és az  egészségbiztosítási ellátásról szóló igazolvány eredeti példányát, az  illetményszámfejtő 
programban előállított elszámoló lapot, a foglalkoztatottat még megillető járandóságokat tartalmazó bizonylatokat, 
és az elszámoláshoz a személyi juttatásokat terhelő levonások iratait,
c) az Art. 16. § (4) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve a biztosítotti jelentést továbbítás céljából,
d) a 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti távolmaradási jelentést,
e) a számfejtett egyéb személyi juttatások saját hatáskörben történő számfejtése esetén a 20. § (1) bekezdése szerinti 
adatszolgáltatást,
f ) az illetményszámfejtő hely társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatai ellátásához szükséges iratokat és adatokat,
g) a 17. § szerinti rendkívüli munkavégzésért járó díjazások és a bér változó elemeinek számfejtéséhez, könyvelési 
értesítő elkészítéséhez szükséges adatokat, és
h) a saját hatáskörben történő kifizetés esetén a 20. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatást.”

 (2) A KIR rendelet 5. alcíme a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § Az illetményszámfejtő hely megküldi a munkáltató részére
a) a 10. § (1) bekezdése szerinti levonási összesítőt, az illetmény, munkabér fizetési jegyzékét, a rovatonként legyűjtött 
fizetési jegyzék összesítőjét, és az átutaláshoz szükséges adatállományokat,
b) a 10. § (5) bekezdése szerint elkészített könyvelési értesítőt,
c) a 20. § (2) bekezdése szerinti nettó járandóságok kifizetéséhez szükséges adatszolgáltatást, és
d) a 14. § alapján a személyi jövedelemadó megállapításával és elszámolásával kapcsolatos dokumentumokat.”

80. §  A KIR rendelet
1. 5.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az „az Áht. 83.  § (1)  bekezdése szerinti finanszírozású” szövegrész helyébe  

az „a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
2. 5.  § (3)  bekezdés g)  pontjában az „az Áht. 83.  § (1)  bekezdése szerinti finanszírozású szervek” szövegrész 

helyébe az „a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat” szöveg,
3. 8. § (2) bekezdés c) pontjában a „szakfeladat megnevezését” szövegrész helyébe a „kormányzati funkció, és 

szükség szerint a szakfeladat megnevezését” szöveg,
4. 10.  § (4)  bekezdésében az  „a (3)  bekezdésben meghatározott határidőre” szövegrész helyébe  

az „az (1) bekezdésben meghatározott módon és határidőre” szöveg,
5. 17.  §-ában a „könyveléséhez szükséges adatokat” szövegrész helyébe a „könyvelési értesítő elkészítéséhez 

szükséges adatokat”szöveg,
6. 20.  § (1)  bekezdésében a „A nem rendszeres személyi juttatások” szövegrész helyébe a „Az egyéb személyi 

juttatások” szöveg
lép.

81. § (1) Hatályát veszti a KIR rendelet 4. § f ) pontjában az „a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot, a társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjait,” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a KIR rendelet 2. § 1. pontja, 10. § (3) bekezdése és 22. §-a.

6. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő 
hatályba léptetése

82. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Áhsz.) 1.  § (1)  bekezdés 
7. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(E rendelet alkalmazásában)
„7. vételár, eladási ár: a  termékek, szolgáltatások beszerzése, értékesítése után fizetett, kapott, felárral növelt, 
engedményekkel csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenérték, hitelviszonyt megtestesítő 
kamatozó értékpapír esetén ide nem értve az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti vételárban lévő felhalmozott kamatot,”

83. §  Az Áhsz. 2. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) Az 1. mellékletben meghatározott központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos beszámolási és könyvvezetési 
feladatokat a  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) látja el. A  Kincstár beszámolási és könyvvezetési 
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feladatainak teljesítéséhez a 2. mellékletben nevesített szervezetek részletező nyilvántartásokat vezetnek, és azokról 
a  Kincstár által meghatározott gyakorisággal adatot szolgáltatnak a  Kincstárnak. Ilyen esetben a  könyvvezetés 
alapjául az e szervezetek által megküldött adatszolgáltatások minősülnek.”

84. §  Az Áhsz. 7. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A  mérleg fordulónapja az  átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szervnél, 
társulásnál, nemzetiségi önkormányzatnál a  megszűnés napja. Az  éves költségvetési beszámolót jogutóddal 
megszűnő költségvetési szerv esetén a jogutód, jogutód nélkül megszűnő költségvetési szerv esetén az Áht. 11. § 
(5) bekezdése szerinti szerv, társulás esetén a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, 
nemzetiségi önkormányzat esetén az  Áht. 27.  § (2) vagy (3)  bekezdése szerinti szerv készíti el, költségvetési szerv 
esetén a megszűnő költségvetési szerv által átadott dokumentumok alapján.”

85. §  Az Áhsz. 8. § (1) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A költségvetési jelentés)
„b) a  teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását, valamint azoknak a kormányzati 
funkciók rendjében meghatározott mutatószámait”
(tartalmazza.)

86. §  Az Áhsz. 8. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A  maradvány kimutatás a  3.  melléklet szerinti formában az  alaptevékenység és a  vállalkozási tevékenység 
bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a  kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a  szabad 
maradványt és a  vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget. A  6.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti 
éves költségvetési beszámolókban fejezeti kezelésű előirányzatonként kell elkészíteni a maradvány kimutatást.”

87. §  Az Áhsz. 11. § (5) és (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) A  mérlegben a  beruházások között kell kimutatni a  rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem 
helyezett ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek és a tenyészállatok bekerülési értékét, továbbá 
a  már használatba vett, valamint a  mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének 
megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével összefüggő 
munkák – még nem aktivált – bekerülési értékét.
(6) A mérlegben a felújítások között kell kimutatni az Szt. 3. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti munkák bekerülési értékét.”

88. § (1) Az Áhsz. 14. § (3) és (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A  mérlegben a  nemzeti vagyon induláskori értékeként a  2014. január 1-jén meglévő, a  nemzeti vagyonba 
tartozó eszközök bekerülési értékének forrását kell kimutatni. Ez a mérlegsor csak a 49/A–49/B. § szerinti esetben, 
vagy törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet előírása alapján változhat.
(4) A  mérlegben a  nemzeti vagyon változásai között a  2014. január 1-jét követően a  nemzeti vagyonba tartozó 
befektetett eszközök és forgóeszközök 15.  § (2)–(3a)  bekezdése, 16/A.  § és a  49/A–49/B.  § szerinti jogcímeken 
elszámolt változásait kell kimutatni.”

 (2) Az Áhsz. 14. §-a a következő (4a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4a) A mérlegben az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként a 2014. január 1-jén meglévő nem idegen 
pénzeszközök forrását – ide nem értve a tulajdonosi joggyakorló szervezeteket –, valamint a nemzeti vagyonba nem 
tartozó egyéb eszközök 49/A–49/B. § szerinti változásait kell kimutatni.”

89. §  Az Áhsz. 15. §-a a következő (3a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3a) A  16.  §-ban foglaltaktól eltérően a  tulajdonosnál – az  állami vagyon esetén a  tulajdonosi joggyakorló 
szervezetnél – az  államháztartáson belüli szervezet részére vagyonkezelésbe adott, illetve az  államháztartás 
önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, társulás tulajdonába adott eszköz visszavételkori 
bekerülési értéke, valamint a  megszűnő nemzetiségi önkormányzat vagyonát átvevő szervnél az  átvételkori, 
az újraalakult nemzetiségi önkormányzatnál e vagyon visszavételkori bekerülési értéke a korábbi vagyonkezelőnél, 
tulajdonosnál kimutatott bruttó érték. A  visszavételt követően az  átadásig esetleg elszámolt értékcsökkenést, 
értékvesztést nyilvántartásba kell venni.”
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90. § (1) Az Áhsz. 16. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A vásárolt, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök bekerülési értéke 
az  egységes rovatrend K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 
vagy K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon 
végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára, kisajátítás útján szerzett 
ingatlan esetén a kártalanítás összege.”

 (2) Az Áhsz. 16. §-a a következő (3a)–(3d) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3a) A saját előállítású rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök, továbbá 
a  már használatba vett, illetve a  mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének 
megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével, felújításával 
összefüggő saját tevékenységben végzett munkák bekerülési értéke az Szt. 51. §-a alapján megállapított közvetlen 
önköltség.
(3b) Az  idegen vállalkozó által előállított, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi 
eszközök esetén a  beruházás bekerülési értéke az  eszköz létesítése, üzembe helyezése érdekében az  üzembe 
helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, 
rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak az egységes rovatrend (3) bekezdés szerinti rovataihoz 
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 
nyilvántartott együttes vételára.
(3c) A  használatba vett, illetve a  mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének 
megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével összefüggésben 
idegen vállalkozó által végzett munkák bekerülési értéke azoknak az  egységes rovatrend (3)  bekezdés szerinti 
rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 
kötelezettségként nyilvántartott vételára.
(3d) A  már használatba vett, illetve a  mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközökön idegen vállalkozó által 
végzett, az Szt. 3. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti felújítási munkák bekerülési értéke azoknak az egységes rovatrend 
K71. Ingatlanok felújítása, K72. Informatikai eszközök felújítása, K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása rovatokhoz 
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési 
kötelezettségek végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.”

91. §  Az Áhsz. a következő 8/A. alcímmel kiegészülve lép hatályba:
„8/A. A bekerülési érték újbóli megállapítása
16/A.  § (1) Törvény vagy kormányrendelet előírhatja az  immateriális javak, tárgyi eszközök és a  koncesszióba, 
vagyonkezelésbe adott eszközök meghatározott köre bekerülési értékének újbóli megállapítását.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti esetben az  eszköz korábbi bruttó értékét és a  megállapított új bekerülési értékét 
a  nemzeti vagyon változásaival szemben kell elszámolni és az  eszköz korábban elszámolt terv szerinti és terven 
felüli értékcsökkenését a felhalmozott eredménnyel szemben ki kell vezetni. Ha az (1) bekezdés szerinti törvény vagy 
kormányrendelet előírja vagy lehetővé teszi az  új bekerülési értékre terv szerinti értékcsökkenés kimutatását, azt 
a felhalmozott eredménnyel szemben kell a könyvekbe felvenni.”

92. § (1) Az Áhsz. 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(2a) Az immateriális javak esetén a terv szerinti értékcsökkenés leírási kulcsa
a) vagyoni értékű jogoknál 16% vagy a tervezett használati idő alapján megállapított lineáris kulcs,
b) szellemi termékeknél 33%.”

 (2) Az Áhsz. 17. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A  tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi  
LXXXI. törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint kell elszámolni. Az  ingatlanokhoz kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenésének leírási kulcsa azonos annak az ingatlannak a leírási kulcsával, 
amelyhez az adott vagyoni értékű jog kapcsolódik.”

93. §  Az Áhsz. 18. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A  nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök között kimutatott részesedések, 
értékpapírok, a  készletek és a  követelések értékvesztésének elszámolása során akkor kell a  különbözetet jelentős 
összegűnek tekinteni, ha az  értékvesztés összege meghaladja a  bekerülési érték 10%-át, de legalább a  százezer  
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– tulajdonosi joggyakorló szervezeteknél a részesedések, értékpapírok esetén a tízmillió – forintot. Az értékvesztés 
tartós jellege nem vizsgálható.”

94. § (1) Az Áhsz. 25. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Az  eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni 
az  egységes rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke, B403. Közvetített 
szolgáltatások ellenértéke és B405. Ellátási díjak rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon 
követelésként nyilvántartott összegeket.”

 (2) Az Áhsz. 25. § (9) bekezdés d) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni)
„d) az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, a követelések és a készletek 
értékvesztésének visszaírt összegét,”

95. §  Az Áhsz. a 26. §-a a következő (10a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(10a) Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értékesítésekor azok könyv 
szerinti értékét, a hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerinti értékét, és a (11) bekezdés 
szerinti különféle egyéb ráfordításokat.”

96. § (1) Az Áhsz. 28. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A  különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni a  térítés nélkül átvett eszközök 
bekerülési értékét, az  ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök bekerülési értékét, és 
a (3a) bekezdés szerinti különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételeket.”

 (2) Az Áhsz. 28. §-a a következő (3a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3a) A különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni
a) az  egységes rovatrend B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, B22. Felhalmozási célú garancia- 
és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről és B71. Felhalmozási célú garancia- 
és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről rovatokhoz kapcsolódóan vezetett 
nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,
b) az Szt. 86. § (3) bekezdés a)–e), h) és j) pontjában, 84. § (4) bekezdés a) és d) pontjában és 84. § (5) bekezdésében 
nevesített gazdasági eseményeket.”

97. §  Az Áhsz. a következő 14/A. alcímmel kiegészülve lép hatályba:
„14/A. A mérlegkészítés időpontja
30/A. § A mérlegkészítés időpontja
a) a költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat esetén a költségvetési évet követő év február 15-e,
b) a c) pontban foglalt kivétellel az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, a helyi 
önkormányzat, a  nemzetiségi önkormányzat, a  társulás és a  térségi fejlesztési tanács esetén a  költségvetési évet 
követő év február 28-a,
c) a megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat esetén a megszűnés napját követő harmincadik 
nap,
d) az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által elkészített éves beszámoló esetén 
a költségvetési évet követő év május 15-e,
e) a Kincstár által a 6. § (1) bekezdés d) pontja szerint elkészített éves beszámoló esetén a költségvetési évet követő 
év május 31-e,
f ) a  tulajdonosi joggyakorló szervezet által a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerint elkészített éves beszámoló esetén 
a költségvetési évet követő év május 31-e.”

98. §  Az Áhsz. 32. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Ha a  fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve nem azonos a  fejezetet irányító szervvel, a  kezelő szerv 
a  fejezetet irányító szerv által meghatározott gyakorisággal és módon adatszolgáltatást teljesít a  könyvelésében 
szereplő adatokról. A  fejezetet irányító szerv által a  fejezeti kezelésű előirányzatokról készített beszámoló alapjául 
ilyen esetben a kezelő szerv által megküldött adatszolgáltatások minősülnek.”
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99. §  Az Áhsz. 34. § (1)–(3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Az  átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi 
önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a 7. § (3) bekezdése szerinti szerv a megszűnés napját követő hatvan 
napon belül készíti el, és – költségvetési szerv esetén – azt megküldi az  irányító szerv vezetőjének jóváhagyásra. 
Az éves költségvetési beszámoló jóváhagyása a 32. § (1) bekezdése rendelkezései szerint történik.
(2) A megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat vagyona az éves költségvetési beszámolóban 
szereplő adatok alapján kerül átadásra, illetve felosztásra.
(3) Az éves költségvetési beszámoló és a vagyon átadásáról-átvételéről készített jegyzőkönyv egy-egy aláírt példányát 
a 7. § (3) bekezdése szerinti szervnek kell megőriznie.”

100. §  Az Áhsz. 39. §-a a következő (1a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(1a) A költségvetési számvitelben a költségvetési évre vonatkozó gazdasági események hatását legkésőbb
a) az előirányzatok és a teljesítések tekintetében január 31-éig – az Áht. 34. § (5) bekezdése szerinti esetben az ott 
megjelölt időpontig –,
b) a követelések, a végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint az Ávr. 134. § c) pontja és 
138. § (5) bekezdés c) pontja szerinti adatok tekintetében a mérlegkészítés időpontjáig
lehet elszámolni.”

101. §  Az Áhsz. 43. § (13) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
[Kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg, a (12) bekezdés szerint lehet]
„b) követelést nyilvántartani az  egységes rovatrend B11. Önkormányzatok működési támogatásai, B15. Működési 
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről, B16. Egyéb működési 
célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, B24. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről, B25. Egyéb 
felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 
kívülről, B813. Maradvány igénybevétele, B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések, B816. Központi, irányító 
szervi támogatás, B817. Betétek megszüntetése és B824. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele,”
(rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.)

102. § (1) Az Áhsz. 44. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A  teljesítések nyilvántartási számláin – a  pénzügyi számvitelben a  pénzeszközök változását eredményező 
gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni
a) helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat nettó finanszírozása során a  Kincstár által levont és 
megfizetett közterheket, valamint az Ávr. szerinti forgótőke elszámolását,
b) a  48.  § (5)  bekezdése szerinti azonosítás alatt álló tételek azonosításakor, a  48.  § (8)  bekezdés a)  pontja és 
(10) bekezdés a) pontja szerinti előlegek elszámolásakor, a 48. § (9) bekezdése és (10) bekezdés g) pontja szerinti 
elszámolások megszüntetésekor keletkező bevételt vagy kiadást,
c) a 48. § (8) bekezdés b) pontja szerint más szervezetnek folyósított összeget annak felhasználásakor,
d) a 48. § (8) bekezdés c) pontja szerint beszedett bevételt, bevételt beszedő szervezet által – jogszabály felhatalmazása 
alapján – történő felhasználásakor az annak terhére teljesített kiadásokat a bevételt megillető szervezetnél,
e) a  48.  § (8)  bekezdés f )  pontja szerint a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által teljesített kifizetéseket 
a finanszírozó szervezetnél,
f ) a  megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása során a  kifizetőt terhelő 
ellátásokat, a kifizetőhelyi költségtérítés összegét,
g) a kiadások harmadik fél általi olyan finanszírozását, amely során e harmadik fél támogatásként a kedvezményezettet 
terhelő fizetési kötelezettségeket közvetlenül a  jogosult számára téríti meg (így különösen a banki, európai uniós 
szállítói finanszírozás),
h) az  előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány, vállalkozói maradvány 
igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően, és
i) az Szt. szerinti esetekben a követelések és kötelezettségek egymással szembeni, beszámítással történő rendezését.”

 (2) Az Áhsz. 44. §-a a következő (2a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(2a) A  (2)  bekezdés a)–e) és g)  pontja szerinti bevételeket és kiadásokat a  bevételt beszedő, kifizetést teljesítő 
szervezet által küldött elszámolás alapján kell nyilvántartásba venni. A bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet 
legkésőbb a tárgyhót követő hónap 20-áig küldi meg. A könyvelés alapjául a megküldött elszámolás szolgál.”
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 (3) Az Áhsz. 44. § (3)–(5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Külföldi pénzértékre szóló követelésre vonatkozó teljesítést a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyam 
forintértékén kell nyilvántartásba venni. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségvállalásra, más fizetési 
kötelezettségre vonatkozó teljesítést, ha az  devizaszámláról devizában vagy valutapénztárból valutában történik, 
a  valuta, deviza nyilvántartási árfolyamán kell nyilvántartásba venni. A  forintért vásárolt valutában, devizában 
külföldi pénzértékre szóló kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítését a  devizáért, valutáért 
ténylegesen fizetett forintértéken kell nyilvántartásba venni. Ha a  kapott, fizetett összeg több mint a  követelés, 
kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség könyv szerinti forintértéke, a különbséget a K354. Egyéb pénzügyi 
műveletek kiadásai vagy B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei rovatokhoz vezetett nyilvántartási számlákon 
kell nyilvántartásba venni. Ha a kapott, fizetett összeg kevesebb mint a könyv szerinti forintérték, a különbséggel 
a követelés, kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegét kell csökkenteni.
(4) A  központosított illetményszámfejtés körébe tartozó szervezetek a  K1–2. rovatokhoz kapcsolódóan vezetett 
nyilvántartási számlákon a  kiadások teljesítését a  központosított illetményszámfejtés szabályairól szóló 422/2012. 
(XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KIR rendelet) 29/A. § a)–d) pontja szerint megküldött könyvelési értesítő vagy 
más adatszolgáltatás szerint kötelesek nyilvántartásba venni. Az Áht. 83. § (1) bekezdése szerinti nettó finanszírozás 
esetén ezzel egyidejűleg a  nettósításba bevont központi támogatások bruttó összegét a  B11. Önkormányzatok 
működési támogatásai rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon is nyilvántartásba kell venni.
(5) A  Kincstár és a  központosított illetményszámfejtés körébe tartozó szervezetek legalább negyedévente, 
a  tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kötelesek egymással egyeztetni a  (4)  bekezdés szerinti kincstári 
könyvelési értesítő és a  szervezet részletező nyilvántartásaiban szereplő adatok közötti esetleges eltéréseket. 
Az egyeztetés során a KIR rendelet 23. § (5) és (6) bekezdése szerint kell eljárni. A feltárt és mindkét fél által elfogadott 
eltérésekről a Kincstár helyesbítő könyvelési értesítőt küld.”

103. §  Az Áhsz. 46. §-a a következő (7) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(7) Nem kötelező a 6. és 7. számlaosztály használata, és a (6) bekezdés szerinti tagolás elvégzése, ha a tevékenység 
egy szakfeladatot sem vagy kizárólag egy szakfeladatot érint.”

104. § (1) Az Áhsz. 48. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti elszámolásokra, valamint az  általános forgalmi adó sajátos könyvviteli elszámolására 
az  egységes számlakeret 36. Sajátos elszámolások számlacsoportjának könyvviteli számlái, ezen belül 
a pénzeszközök átvezetései, az azonosítás alatt álló tételek, az általános forgalmi adó elszámolásai, a követelés és 
kötelezettség jellegű sajátos elszámolások, valamint az  egyéb sajátos eszközoldali és forrásoldali elszámolások 
szolgálnak. A  könyvviteli számlákon az  elszámolásokat a  pénzeszközök könyvviteli számláival szemben, nettó 
módon kell vezetni.”

 (2) Az Áhsz. 48. § (8)–(11) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(8) A követelés jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni
a) az adott előlegeket az előleggel történő elszámolásig, visszatérítéséig, amelyek a vásárolt immateriális javak, tárgyi 
eszközök, készletek és az igénybe vett szolgáltatások szállítójának előlegként megfizetett – általános forgalmi adót 
nem tartalmazó – összegből, a foglalkoztatottaknak adott illetmény-, munkabérelőlegekből, az utólagos elszámolásra 
adott más előlegekből, a  40.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint visszatérítendő költségvetési kiadásoknak a  40.  § 
(4)  bekezdése szerint elszámolt összegéből, valamint az  adott előlegek értékvesztéséből és annak visszaírásából 
származnak,
b) a támogatás, ellátás továbbadása céljából más szervezet fizetési számlájára folyósított összegeket a folyósítónál 
a folyósított összeg felhasználásáig vagy visszatérítéséig,
c) a  más által beszedett, de más szervezetet megillető – bevételként e  szervezetnél elszámolandó – összegeket 
a bevételt megillető szervezetnél a részére történő továbbutalásig, vagy – jogszabály felhatalmazása alapján – azok 
felhasználását követően az e szervezetnél kiadásként történő elszámolásáig,
d) a helyi önkormányzatnál a nettó finanszírozás során a forgótőke elszámolását, visszapótlását annak felhasználásáig,
e) a  vagyonkezelésbe adó tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a  vagyonkezelésbe adott eszközzel 
kapcsolatos visszapótlási követelést a követelés megszűnéséig vagy pénzben történő teljesítésének megállapításáig,
f ) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott 
ellátások kifizetését a finanszírozó szervezet által történő megtérítésig, és
g) a  folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokat a  folyósítónál azok utólagos 
megtérítéséig.
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(9) Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kell elszámolni, és a mérlegben ilyen elnevezéssel kimutatni
a) a decemberben kifizetett december havi személyi juttatásokat a költségvetési évet követő év január hónapjáig, és
b) az  utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök 
beszerzését a  foglalkoztatottak, ellátottak részére történő kiadásáig, támogatásként történő átadásáig, a  hiányzó, 
megsemmisült, érvénytelenített utalványok, bérletek állományból történő kivezetéséig.
(10) A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni
a) a  kapott előlegeket az  előleggel történő elszámolásig, visszatérítéséig, amelyek a  termékértékesítés vagy 
szolgáltatásnyújtás során a vevőktől kapott, általános forgalmi adót nem tartalmazó előlegekből, a 40. § (2) bekezdés 
b) pontja és (3) bekezdése szerint visszatérítendő költségvetési bevételeknek a 40. § (4) bekezdése szerint elszámolt 
összegéből, valamint az utólagos elszámolásra átvett pénzeszközökből állnak,
b) a támogatás továbbadása céljából más szervezet fizetési számlájára folyósított összegeket a fogadó szervezetnél 
a folyósított összeg felhasználásáig vagy visszatérítéséig,
c) a  más által beszedett, de más szervezetet megillető – bevételként e  szervezetnél elszámolandó – összegeket 
a  bevételt beszedő szervezetnél a  jogosult részére történő továbbutalásig, vagy – jogszabály felhatalmazása  
alapján – azok felhasználásáig,
d) a helyi önkormányzat nettó finanszírozása során a  forgótőke elszámolását, visszapótlását annak felhasználásáig 
a Kincstárnál,
e) a vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettséget a vagyonkezelőnél a visszapótlási 
kötelezettség megszűnéséig vagy pénzben történő teljesítésének megállapításáig,
f ) a  nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott ellátások kifizetésének megtérítésére 
vonatkozó kötelezettséget a finanszírozó szervezetnél annak megtérítéséig, és
g) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a munkáltató 
által a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megfizetett hozzájárulást a nyugdíjfolyósítás évéig.
(11) Az egyéb sajátos forrásoldali elszámolások között kell elszámolni, és a mérlegben ilyen elnevezéssel kimutatni 
az idegen pénzeszközökkel kapcsolatos pénzforgalmat.”

105. §  Az Áhsz. 49. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A nemzetközi támogatási programokhoz kapcsolódó idegen pénzeszközök között kell elszámolni
a) az Áht. 20. § (1) bekezdése szerinti, még fel nem használt pénzeszközöket, és
b) az  Európai Uniótól vagy más nemzetközi szervezetektől érkező olyan támogatásokat, amelyek végső 
kedvezményezettje valamely államháztartáson kívüli szervezet, személy, és a  költségvetésben bevételként és 
kiadásként nincsenek megtervezve.”

106. §  Az Áhsz. a következő 19/A. alcímmel kiegészülve lép hatályba:
„19/A. Az alapítás, megszűnés sajátos feladatai
49/A.  § (1) Költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat alapítása – ide értve a  kiválás útján 
történő alapítást is – esetén a  létrejövő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat tulajdonába, 
vagyonkezelésébe – ide értve a vagyonkezelői jog átruházását is – kerülő eszközöket és az átadott kötelezettségeket 
az  alapító szerv, irányító szerv, államháztartáson belüli más szervezet a  könyvviteli, nyilvántartási számlái és 
részletező nyilvántartásai lezárása nélkül, a folyamatos könyvelés keretében, az alapítás napjával adja át.
(2) Az alapítással létrejövő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat a tulajdonába, vagyonkezelésébe 
kapott eszközöket és az átadott kötelezettségeket a könyvviteli, nyilvántartási számlái és részletező nyilvántartásai 
megnyitását követően, a folyamatos könyvelés keretében az alapítás napjával veszi fel a könyveibe.
(3) Ha az alapító szerv, irányító szerv, államháztartáson belüli más szervezet az állami vagyonról szóló törvény vagy 
a vagyonkezelői szerződés alapján nem jogosult az általa vagyonkezelt eszközök vagyonkezelői jogának átadására, 
az eszközt a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló szervezet részére történő visszaadásként kell a könyveiből kivezetnie. 
Az alapítással létrejövő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat az eszközt a könyveibe azt követően 
veheti fel, hogy a vagyonkezelői jogot megszerezte.
(4) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti esetben a  nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket 
a nemzeti vagyon változásaival, az egyéb eszközöket és a kötelezettségeket az egyéb eszközök induláskori értéke és 
változásaival szemben kell a könyvekből kivezetni, illetve azokba felvenni.
49/B.  § (1) A  megszűnő költségvetési szervnek, társulásnak, nemzetiségi önkormányzatnak a  könyvviteli számlák 
záró beszámoló elkészítése előtti lezárását megelőzően az  aktív és passzív időbeli elhatárolásokat ki kell vezetnie 
a felhalmozott eredménnyel szemben.
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(2) Beolvadás és jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat 
záró beszámolójában kimutatott eszközöket és forrásokat a jogutód, az Áht. 11. § (5) bekezdése vagy a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 167.  §-a szerinti szerv a  könyvviteli, nyilvántartási számlái és részletező 
nyilvántartásai lezárása nélkül, a folyamatos könyvelés keretében, a megszűnés napját követő nappal veszi át.
(3) Összeolvadás, különválás esetén a  megszűnő költségvetési szervek(ek) záró beszámolójában kimutatott 
eszközöket és forrásokat a jogutód(ok) – különválás esetén a megszüntető okiratban vagy az az alapján készült más 
dokumentumban foglaltak szerint – a könyvviteli számlák alapításkori megnyitásakor veszi(k) fel a könyvekbe.
(4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti esetben a  jogutódnak, az  Áht. 11.  § (5)  bekezdése vagy a  nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 167.  §-a szerinti szervnek a  megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi 
önkormányzat eszközeit és a forrásoknál a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változását, az egyéb 
eszközök induláskori értéke és változását, valamint a  kötelezettségeket a  megszűnő költségvetési szerv, társulás, 
nemzetiségi önkormányzat záró beszámolójában kimutatottakkal azonos besorolással, mérleg szerinti eredményét 
és a felhalmozott eredményét az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként kell a könyveibe felvennie.
(5) Ha a megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat az állami vagyonról szóló törvény vagy 
a vagyonkezelői szerződés alapján nem jogosult az általa vagyonkezelt eszközök vagyonkezelői jogának átadására, 
az  eszközt a  tulajdonosnak, tulajdonosi joggyakorló szervezetnek kell a  könyveibe felvennie a  (2) és (3)  bekezdés 
szerinti módon. A jogutód, az Áht. 11. § (5) bekezdése vagy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
167. §-a szerinti szerv az eszközt a könyveibe azt követően veheti fel, hogy a vagyonkezelői jogot megszerezte.”

107. §  Az Áhsz. 50. § (6) és (7) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(6) Az  Szt. 14.  § (8)  bekezdése szerinti napi készpénz záró állomány maximális mértékét úgy kell meghatározni, 
hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga ne haladja meg a módosított 
kiadási előirányzatok főösszegének 1,2%-át. Ha a módosított kiadási előirányzatok főösszegének 1,2%-a nem éri el 
az  ötszázezer forintot, a  napi készpénz záró állomány maximális mértéke ötszázezer forint. A  napi készpénz záró 
állomány maximális mértékének meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni a készpénz letétek összegét.
(7) A (2)–(6) bekezdésben foglaltakon túl a számviteli politikában rögzíteni kell az általános költségek szakfeladatokra 
és az általános kiadások tevékenységekre történő felosztásának módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési 
alapokat.”

108. §  Az Áhsz. 24. alcíme a következő szöveggel lép hatályba:
„24. A nyitó tételek, a nyitás utáni feladatok
54. § (1) A költségvetési év kezdetére – a 7. § (5) bekezdése szerinti esetben az alapítás időpontjára – el kell végezni 
az 1–4. számlaosztály könyvviteli számláinak megnyitását a 491. Nyitómérleg számla könyvviteli számlával szemben.
(2) A könyvviteli számlák megnyitását követően haladéktalanul – a folyó könyvelésben – el kell végezni:
a) a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számla átvezetését a 414. Felhalmozott eredmény könyvviteli számlára,
b) a befejezetlen termelés költségeinek visszavezetését, és
c) a költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más 
fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) közötti átvezetéseket a nyilvántartási számlákon és a könyvviteli számlákon 
egyaránt.
(3) A  bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartási számláit az  elemi költségvetés jóváhagyását követően kell 
megnyitni.
(4) Az előző évi maradványt bevételként az előző évi beszámoló elkészültét követően kell nyilvántartásba venni.”

109. § (1) Az Áhsz. 56. §-a a következő (2a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(2a) E  rendelet hatálybalépése nem érinti a  2014. január 1-jét megelőzően beszerzett, de még üzembe nem 
helyezett, használatba nem vett tárgyi eszközök – ide értve a  kisértékű tárgyi eszközöket is –, fel nem használt 
készletek korábban megállapított bekerülési értékét.”

 (2) Az Áhsz. 56. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) A 2014. évben a 40. § (2)–(4) bekezdésétől eltérően a Nyugdíjbiztosítási Alapnál
a) kifizetett és jogalap nélkül felvett ellátások követeléseire befolyt bevételeket a  legmagasabb összegű befolyt 
költségvetési bevétel jogcímének megfelelő rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni,
b) a  véglegesen visszaérkezett ellátásokat a  legmagasabb összegű költségvetési kiadás és a  hozzá kapcsolódó 
kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség csökkenéseként kell elszámolni.”
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110. §  Az Áhsz. a következő 58. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„58. § Az 56. § 2015. január 1-jén hatályát veszti.”

111. § (1) Az Áhsz.
1. 1. melléklete a 8. melléklet,
2. 5. melléklete a 11. melléklet,
3. 10. melléklete a 14. melléklet,
4. 11. melléklete a 15. melléklet,
5. 15. melléklete a 16. melléklet,
6. 16. melléklete a 17. melléklet,
7. 17. melléklete a 18. melléklet
szerinti módosításokkal lép hatályba.

 (2) Az Áhsz.
1. 2. melléklete a 9. melléklet,
2. 4. melléklete a 10. melléklet,
3. 8. melléklete a 12. melléklet,
4. 9. melléklete a 13. melléklet
szerint lép hatályba.

112. §  Az Áhsz.
 1. 1.  § (1)  bekezdés 1.  pont a)  alpontja a  „szerinti követelés” szövegrész helyett a  „szerinti követelés azzal 

az eltéréssel, hogy nem tekinthető behajthatatlannak a követelés, ha a végrehajtás közvetlenül nem vezetett 
eredményre és a végrehajtást szüneteltetik” szöveggel,

 2. 6.  § (1)  bekezdés c)  pontja a  „fejezeti kezelésű előirányzatonként” szövegrész helyett a  „fejezetenként” 
szöveggel,

 3. 6.  § (2)  bekezdés a)  pont ad)  alpontja az  „előirányzatáról” szövegrész helyett a  „tervezett összegeiről” 
szöveggel,

 4. 7. § (5) bekezdése a „költségvetési szerv” szövegrész helyett a „költségvetési szerv, társulás” szöveggel,
 5. 8. § (2) bekezdése a „b) és d)–e) pontja szerinti éves költségvetési beszámolókban a központi költségvetésről 

szóló törvényben megjelenő előirányzatonként kell elkészíteni a  költségvetési jelentés költségvetési 
bevételekre és kiadásokra vonatkozó részét” szövegrész helyett a „b)–e)  pontja szerinti éves költségvetési 
beszámolókban a  központi költségvetésről szóló törvényben megjelenő előirányzatonként kell elkészíteni 
a költségvetési jelentést” szöveggel,

 6. 8.  § (4)  bekezdése a  „kifizetett, az  egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
vagy K121. Választott tisztségviselők juttatásai rovaton elszámolt jutatásaik” szövegrész helyett a „kifizetett 
személyi juttatások” szöveggel,

 7. 8. § (5) bekezdése az „előirányzatáról” szövegrész helyett a „tervezett összegeiről” szöveggel,
 8. 10. § (2) bekezdése a „saját tulajdonában álló, a pénzügyi lízing keretében átvett és a vagyonkezelésbe kapott 

nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket, valamint az által végzett” szövegrész 
helyett az „a saját tulajdonában álló, a pénzügyi lízing keretében átvett és a vagyonkezelésbe kapott nemzeti 
vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket, valamint a” szöveggel,

 9. 11. § (3) bekezdés b) pontja az „a (4) bekezdés” szövegrész helyett az „az Szt. 26. § (4) és (5) bekezdésében 
foglaltakkal megegyező tartalommal a (4) bekezdés” szöveggel,

10. 11. § (3) bekezdés d) pontja az „(5)–(7) bekezdés” szövegrész helyett az „(5) és (6) bekezdés” szöveggel,
11. 13.  § (4)  bekezdése a  „feladatokhoz vezetett” szövegrész helyett a  „feladatokhoz, illetve a  finanszírozási 

bevételek és kiadások teljesítéséhez vezetett” szöveggel,
12. 13.  § (6)  bekezdése a „szerinti adott előlegeket is” szövegrész helyett a „szerinti követelés jellegű sajátos 

elszámolásokat is” szöveggel,
13. 14. § (2) bekezdése az „induláskori értékét” szövegrész helyett az „induláskori értékét és változásait” szöveggel,
14. 14.  § (9)  bekezdése a „szerinti kapott előlegeket” szövegrész helyett a „szerinti kötelezettség jellegű sajátos 

elszámolásokat” szöveggel,
15. 15.  § (2)  bekezdése az  „ide nem értve” szövegrész helyett az  „ide értve, ha a  vagyonkezelői jog más 

vagyonkezelőtől való átvétellel, költségvetési szerv átalakításával, jogutód nélküli megszűnésével 
kapcsolatban keletkezik, de ide nem értve” szöveggel,
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16. 17.  § (2)  bekezdése a „beszerzéskor, a  kisértékű tárgyi eszközök bekerülési értéke az  üzembe helyezéskor, 
használatba vételkor” szövegrész helyett a  „beszerzést, a  kisértékű tárgyi eszközök bekerülési értéke 
az  üzembe helyezést, használatba vételt követően, legkésőbb az  53.  § (6)  bekezdés d)  pontja szerinti 
elszámolások során” szöveggel,

17. 18.  § (3)  bekezdése a  „követelések értékelése” szövegrész helyett a  „követelések és az  adók módjára 
behajtandó kis összegű követelések értékelése” szöveggel,

18. 18.  § (5)  bekezdése a „B31. Központi adó, járulék és adójellegű bevételek és B323. Helyi adók” szövegrész 
helyett a „B31. Jövedelemadók, B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok, B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó adók, B34. Vagyoni típusú adók és B35. Termékek és szolgáltatások adói” szöveggel,

19. 25. § (2) bekezdése, 25. § (4) bekezdés a) pontja és 25. § (9) bekezdés b) pontja a „számlákon nyilvántartott 
követelések közül a pénzügyi számvitelben követelésként vagy a pénzeszközök növekedéseként elszámolt” 
szövegrész helyett a „számlákon követelésként nyilvántartott” szöveggel,

20. 25. § (7) bekezdése, 25. § (8) bekezdése és 25. § (9) bekezdés a) pontja a „számlákon nyilvántartott bevételek 
közül a  pénzügyi számvitelben pénzeszközök növekedéseként elszámolt” szövegrész helyett a „számlákon 
követelésként nyilvántartott” szöveggel,

21. 25.  § (9)  bekezdés b)  pontja a  „számlákon nyilvántartott követelések közül a  pénzügyi számvitelben 
követelésként vagy pénzeszközök növekedéseként elszámolt” szövegrész helyett a „számlákon követelésként 
nyilvántartott” szöveggel,

22. 26.  § (10)  bekezdése a „javak, tárgyi eszközök” szövegrész helyett a „javak beszerzésekor, kisértékű tárgyi 
eszközök” szöveggel,

23. 26. § (11) bekezdése az „Az egyéb” szövegrész helyett az „A különféle egyéb” szöveggel,
24. 26.  § (11)  bekezdés a)  pontja a  „számlákon nyilvántartott kiadások közül a  pénzügyi számvitelben 

kifizetésként elszámolt” szövegrész helyett a  „számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 
kötelezettségként nyilvántartott” szöveggel,

25. 27.  § (3)  bekezdés a)  pontja és 27.  § (4)  bekezdés a)  pontja a „számlákon nyilvántartott bevételek közül 
a  pénzügyi számvitelben a  pénzeszközök növekedéseként elszámolt” szövegrész helyett a  „számlákon 
követelésként nyilvántartott” szöveggel,

26. 27.  § (6)  bekezdés a)  pontja és 27.  § (8)  bekezdés a)  pontja a  „számlákon nyilvántartott kiadások közül 
a  pénzügyi számvitelben a  pénzeszközök csökkenéseként elszámolt” szövegrész helyett a  „számlákon 
végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott” szöveggel,

27. 28.  § (2)  bekezdése a „számlákon nyilvántartott bevételek közül a  pénzügyi számvitelben a  pénzeszközök 
növekedéseként elszámolt” szövegrész helyett a „számlákon követelésként nyilvántartott” szöveggel,

28. 28.  § (3)  bekezdés b)  pontja a  „számlákon nyilvántartott követelések közül a  pénzügyi számvitelben 
követelésként vagy pénzeszközök növekedéseként elszámolt” szövegrész helyett a „számlákon követelésként 
nyilvántartott” szöveggel,

29. 28. § (5) bekezdés a) pontja a „számlákon nyilvántartott kiadások közül a pénzügyi számvitelben kifizetésként 
elszámolt” szövegrész helyett a „számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 
nyilvántartott” szöveggel,

30. 40. § (4) bekezdése a „(8) vagy (10) bekezdése” szövegrész helyett a „(8) bekezdés a) pontja vagy (10) bekezdés 
a) pontja” szöveggel,

31. 41.  § (2)  bekezdése az  „előfinanszírozásként vagy előlegként kifizetett támogatásokkal, illetve B16. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és B25. Egyéb felhalmozási 
célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovatokon nyilvántartott bevételek közül 
az előfinanszírozásként vagy előlegként” szövegrész helyett az „előlegként kifizetett támogatásokkal, illetve 
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és B25. Egyéb felhalmozási célú 
támogatások bevételei államháztartáson belülről rovatokon nyilvántartott bevételek közül az  előlegként” 
szöveggel,

32. 47. § (4) bekezdése a „forgóeszközöket, amelyek nem szerepeltethetők a mérlegben. Ide tartoznak a bérbe 
vett, letétbe és a  bizományba átvett” szövegrész helyett a  „készleteket, amelyek nem szerepeltethetők 
a  mérlegben. Ide tartoznak a  bérbe vett, letétbe és a  bizományba átvett, valamint az  EMGA által elrendelt 
intervenciós vásárlás során felhalmozott” szöveggel,

33. 53.  § (3)  bekezdés c)  pontja a  „számviteli politikában megjelölt időpontig” szövegrész helyett 
a „mérlegkészítés időpontjáig”,
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34. 7.  melléklet 4.  pontja a  „mutatószám értékének záróállománya a  szakfeladatrendben meghatározott 
mértékegységben” szövegrész helyett a „mutatószám értéke a szakfeladatrendben meghatározottak szerint” 
szöveggel

lép hatályba.

113. §  Nem lép hatályba az Áhsz.
 1. 10. § (5) bekezdésében az „A beruházások, felújítások között kell kimutatni a mérlegben nem szerepeltethető 

eszközökön végzett beruházások, felújítások értékét is.” szövegrész,
 2. 11. § (4) bekezdés c) pontjában az „és a mérlegben nem szerepeltethető ilyen eszközökön” szövegrész,
 3. 11. § (7) bekezdése,
 4. 12.  § (7)  bekezdésében a  „ , valamint az  EMGA által elrendelt intervenciós vásárlás során felhalmozott” 

szövegrész,
 5. 14. § (12) bekezdésében a „befolyt,” szövegrész,
 6. 21.  § (3)  bekezdésében a „– a  külföldi pénzértékre szóló értékpapírok esetén az  átértékelt forintértéken –” 

szövegrész,
 7. 21. § (4) bekezdésében a „– a külföldi pénzértékre szóló értékpapírok esetén az átértékelt bekerülési értéken –” 

szövegrész,
 8. 21.  § (7)  bekezdésében a  „– a  valutapénztárban lévő valutakészlet, a  devizaszámlán lévő deviza esetén 

az átértékelt forintértéken –” szövegrész,
 9. 26. § (11) bekezdés f ) és g) pontja,
10. 33. § (3) bekezdésében az „A mérlegkészítés időpontja a költségvetési évet követő év május 31-e.” szövegrész,
11. 47. § (3) bekezdésében az „ingatlanok,” szövegrész,
12. 48. § (4), (12) és (13) bekezdése,
13. 48. § (7) bekezdésében az „és (4)” szövegrész, és
14. 14.  melléklet X. A  készletek nyilvántartása cím 2.  pont c)  alpontjában a  „raktáron lévő készletek esetén 

raktáranként, nem raktározott (azonnal felhasznált) készleteknél ezen a jogcímen” szövegrész.

7. Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló  
307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása

114. §  Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 307/2013. (VIII. 14.)  
Korm. rendelet 11. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az  Áhsz2. 14.  melléklet II. Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása 4.  pont 
a)–h) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása tartalmazza legalább)
„a) a  kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség sorszámát, az  azt tanúsító dokumentum megnevezését, 
iktatószámát, keltét, a  pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, kivéve, ha a  pénzügyi ellenjegyzés nem 
szükséges,
b) a kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget tanúsító dokumentum megnevezését, iktató- vagy érkeztető 
számát, keltét,
c) a jogosult azonosításához és a pénzügyi teljesítéshez szükséges adatokat,
d) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség tárgyát, összegét (értékét) az egységes rovatrend rovatai szerint,
e) a  kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség évek szerinti megoszlását, a  költségvetési évben a  pénzügyi 
teljesítési határidőket dátum szerint, hogy abból az Áht. és Ávr. szerinti finanszírozási, likviditási terv összeállítható 
legyen,
f ) a  kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség módosulásait (pl. fizetési határidő változása, utólag kapott 
engedmények stb.), az azokat tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, a pénzügyi ellenjegyzésre 
vonatkozó adatokat, ha pénzügyi ellenjegyzés szükséges,
g) a  pénzügyi teljesítések dátumát, összegét, egységes rovatrend szerint besorolását, az  utalványozás Ávr. 59.  § 
(2) bekezdése szerinti dokumentumának azonosításához szükséges adatokat,
h) a  kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végleges vagy nem végleges jellegét, végleges 
kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén annak módosulásai, a pénzügyi teljesítési adatok könyvviteli 
számlákon történő elszámolásának időpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését,””
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115. §  Hatályát veszti az  államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló  
307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet
 1. 31. §-a,
 2. 32. § (2) bekezdése,
 3. 35. §-a és 36. §-a,
 4. 38. §-a,
 5. 39. § (1) bekezdés a) és b) pontja,
 6. 39. § (2) bekezdése,
 7. 40. § 13., 14., 15., 17., 18., 22. és 23. pontja,
 8. 7–9. melléklete,
 9. 10. melléklet 2. és 5. pontja,
10. 12. melléklet 15., 21., 23., 25. pontja,
11. 13. melléklet 3. pontja, és
12. 14. melléklet 3. pontja.

8. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló  
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 234/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

116. §  Nem lép hatályba az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló  
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 234/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §-a.

9. Záró rendelkezések

117. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014. március 
16-án hatályát veszti.

 (2) Az 1. alcím, az 5–10. §, a 12–46. §, a 49–58. §, a 60. § (2) bekezdése, a 61. § (1) és (2) bekezdése, (5) és (6) bekezdése, 
a 62. § (1) bekezdése, a 63. § (1) bekezdése és (3) bekezdése, a 3–5. alcím 2014. január 1-jén lép hatályba.

 (3) A 47. §, az 59. § és a 61. § (3) bekezdése 2014. január 5-én lép hatályba.
 (4) A 63. § (5) bekezdése 2014. március 15-én lép hatályba.

118. §  A 9. §, a 10. §, a 15. §, a 60. § (2) bekezdése, a 64. §, a 65. §, a 68. §, a 69. § és a 6. melléklet 2. pontja a tagállamok 
költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló, 2011. november 8-i 2011/85/EU tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



88048 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 220. szám 

1. melléklet a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
 
 

Az Ávr. 1. melléklet 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„14. a központi költségvetésről szóló törvény XIX. fejezeténél a Miniszterelnökség és a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár,” 
 

 

A nettó finanszírozási körbe tartozó egészségügyi intézmények finanszírozásának 
ütemezése 

    
A 

  
B 

  
C 

 1  Időpont (a táblában megjelölt 
nap, illetve az azt követő első 
munkanap) 

 Bruttó utalvány tartalma  Nettósítás tartalma (levonások) 

 2  december 21.  Az utalási év 12 havi finanszírozási 
összegéből számított havi átlag 40%-
a (járandóság előleg) 

 Megjegyzés: az utalás az OEP külön 
intézkedése alapján történik 

 3  január 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a mínusz 
járandóság előleg 

  

 4  január 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb 
levonásokkal csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az előző hónapra vonatkozó 
kifizetéseket terhelő:  
a) befizetési kötelezettségek (adók, 
járulékok)  
b) forgótőke visszapótlás 
Szociális hozzájárulási adó szabály 
változásából eredő kiadás 
megtakarítás a Magyarország 
központi költségvetéséről szóló 
törvényben foglaltakra figyelemmel. 
Egyéb jogszabályon alapuló 
levonások. 

 5  február 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a 

  

 6  február 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb 
levonásokkal csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az előző hónapra vonatkozó 
kifizetéseket, terhelő:  
a) befizetési kötelezettségek (adók, 
járulékok)  
b) forgótőke visszapótlás 
Szociális hozzájárulási adó szabály 
változásából eredő kiadás 
megtakarítás a Magyarország 
központi költségvetéséről szóló 
törvényben foglaltakra figyelemmel 
Egyéb jogszabályon alapuló 
levonások. 

 7  március 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a 

  

 8  március 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb 
levonásokkal csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az előző hónapra vonatkozó 
kifizetéseket terhelő:  
a) befizetési kötelezettségek (adók, 
járulékok)  
b) forgótőke visszapótlás 
Szociális hozzájárulási adó szabály 
változásából eredő kiadás 
megtakarítás a Magyarország 
központi költségvetéséről szóló 
törvényben foglaltakra figyelemmel 
Egyéb jogszabályon alapuló 
levonások. 
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A nettó finanszírozási körbe tartozó egészségügyi intézmények finanszírozásának 
ütemezése 

    
A 

  
B 

  
C 

 1  Időpont (a táblában megjelölt 
nap, illetve az azt követő első 
munkanap) 

 Bruttó utalvány tartalma  Nettósítás tartalma (levonások) 

 2  december 21.  Az utalási év 12 havi finanszírozási 
összegéből számított havi átlag 40%-
a (járandóság előleg) 

 Megjegyzés: az utalás az OEP külön 
intézkedése alapján történik 

 3  január 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a mínusz 
járandóság előleg 

  

 4  január 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb 
levonásokkal csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az előző hónapra vonatkozó 
kifizetéseket terhelő:  
a) befizetési kötelezettségek (adók, 
járulékok)  
b) forgótőke visszapótlás 
Szociális hozzájárulási adó szabály 
változásából eredő kiadás 
megtakarítás a Magyarország 
központi költségvetéséről szóló 
törvényben foglaltakra figyelemmel. 
Egyéb jogszabályon alapuló 
levonások. 

 5  február 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a 

  

 6  február 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb 
levonásokkal csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az előző hónapra vonatkozó 
kifizetéseket, terhelő:  
a) befizetési kötelezettségek (adók, 
járulékok)  
b) forgótőke visszapótlás 
Szociális hozzájárulási adó szabály 
változásából eredő kiadás 
megtakarítás a Magyarország 
központi költségvetéséről szóló 
törvényben foglaltakra figyelemmel 
Egyéb jogszabályon alapuló 
levonások. 

 7  március 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a 

  

 8  március 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb 
levonásokkal csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az előző hónapra vonatkozó 
kifizetéseket terhelő:  
a) befizetési kötelezettségek (adók, 
járulékok)  
b) forgótőke visszapótlás 
Szociális hozzájárulási adó szabály 
változásából eredő kiadás 
megtakarítás a Magyarország 
központi költségvetéséről szóló 
törvényben foglaltakra figyelemmel 
Egyéb jogszabályon alapuló 
levonások. 

2. melléklet a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
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 9  április 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a 

  

 10  április 20.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonásokkal csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az előző hónapra vonatkozó 
kifizetéseket terhelő:  
a) befizetési kötelezettségek (adók, 
járulékok)  
b) forgótőke visszapótlás 
Szociális hozzájárulási adó szabály 
változásából eredő kiadás 
megtakarítás a Magyarország 
központi költségvetéséről szóló 
törvényben foglaltakra figyelemmel 
Egyéb jogszabályon alapuló 
levonások. 

 11  május 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a 

  

 12  május 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb 
levonásokkal csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az előző hónapra vonatkozó 
kifizetéseket terhelő:  
a) befizetési kötelezettségek (adók, 
járulékok)  
b) forgótőke visszapótlás 
Szociális hozzájárulási adó szabály 
változásából eredő kiadás 
megtakarítás a Magyarország 
központi költségvetéséről szóló 
törvényben foglaltakra figyelemmel 
Egyéb jogszabályon alapuló 
levonások. 

 13  június 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a 

  

 14  június 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb 
levonásokkal csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az előző hónapra vonatkozó 
kifizetéseket terhelő:a) befizetési 
kötelezettségek (adók, járulékok)b) 
forgótőke visszapótlás 
Szociális hozzájárulási adó szabály 
változásából eredő kiadás 
megtakarítás a Magyarország 
központi költségvetéséről szóló 
törvényben foglaltakra figyelemmel 
Egyéb jogszabályon alapuló 
levonások. 

 15  július 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a 

  

 16  július 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb 
levonásokkal csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az előző hónapra vonatkozó 
kifizetéseket terhelő:  
a) befizetési kötelezettségek (adók, 
járulékok)  
b) forgótőke visszapótlás 
Szociális hozzájárulási adó szabály 
változásából eredő kiadás 
megtakarítás a Magyarország 
központi költségvetéséről szóló 
törvényben foglaltakra figyelemmel 
Egyéb jogszabályon alapuló 
levonások. 

 

 17  augusztus 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a 

  

 18  augusztus 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb 
levonásokkal csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az előző hónapra vonatkozó 
kifizetéseket terhelő:  
a) befizetési kötelezettségek(adók, 
járulékok)  
b) forgótőke visszapótlás  
Szociális hozzájárulási adó szabály 
változásból eredő kiadás megtakarítás 
a Magyarország központi 
költségvetéséről szóló törvény ben 
foglaltakra figyelemmel. 

Egyéb jogszabályon alapuló 
levonások. 

 19  szeptember 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a 

  

 20  szeptember 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb 
levonásokkal csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az előző hónapra vonatkozó 
kifizetéseket terhelő:  
a) befizetési kötelezettségek(adók, 
járulékok)  
b) forgótőke visszapótlás  
Szociális hozzájárulási adó szabály 
változásból eredő kiadás megtakarítás 
a Magyarország . központi 
költségvetéséről szóló  törvény ben 
foglaltakra figyelemmel. 

 Egyéb jogszabályon alapuló 
levonások. 

 21  október 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a 

  

 22  október 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb 
levonásokkal csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az előző hónapra vonatkozó 
kifizetéseket terhelő:  
a) befizetési kötelezettségek(adók, 
járulékok)  
b) forgótőke visszapótlás  
Szociális hozzájárulási adó szabály 
változásból eredő kiadás megtakarítás 
a Magyarország  központi 
költségvetéséről szóló  törvény ben 
foglaltakra figyelemmel. 

Egyéb jogszabályon alapuló 
levonások. 

 23  november 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a 
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 17  augusztus 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a 

  

 18  augusztus 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb 
levonásokkal csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az előző hónapra vonatkozó 
kifizetéseket terhelő:  
a) befizetési kötelezettségek(adók, 
járulékok)  
b) forgótőke visszapótlás  
Szociális hozzájárulási adó szabály 
változásból eredő kiadás megtakarítás 
a Magyarország központi 
költségvetéséről szóló törvény ben 
foglaltakra figyelemmel. 

Egyéb jogszabályon alapuló 
levonások. 

 19  szeptember 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a 

  

 20  szeptember 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb 
levonásokkal csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az előző hónapra vonatkozó 
kifizetéseket terhelő:  
a) befizetési kötelezettségek(adók, 
járulékok)  
b) forgótőke visszapótlás  
Szociális hozzájárulási adó szabály 
változásból eredő kiadás megtakarítás 
a Magyarország . központi 
költségvetéséről szóló  törvény ben 
foglaltakra figyelemmel. 

 Egyéb jogszabályon alapuló 
levonások. 

 21  október 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a 

  

 22  október 20.  Tárgyhóban esedékes egyéb 
levonásokkal csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az előző hónapra vonatkozó 
kifizetéseket terhelő:  
a) befizetési kötelezettségek(adók, 
járulékok)  
b) forgótőke visszapótlás  
Szociális hozzájárulási adó szabály 
változásból eredő kiadás megtakarítás 
a Magyarország  központi 
költségvetéséről szóló  törvény ben 
foglaltakra figyelemmel. 

Egyéb jogszabályon alapuló 
levonások. 

 23  november 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a 
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 24  november 20.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az előző hónapra vonatkozó 
kifizetéseket terhelő:  
a) befizetési kötelezettségek(adók, 
járulékok)  
b) forgótőke visszapótlás  
Szociális hozzájárulási adó szabály 
változásból eredő kiadás megtakarítás 
a Magyarország  központi 
költségvetéséről szóló törvény ben 
foglaltakra figyelemmel. 

Egyéb jogszabályon alapuló 
levonások. 

 25  december 1.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 60%-a 

  

 26  december 20.  Tárgyhónapban esedékes egyéb 
levonással csökkentett bruttó 
finanszírozási összeg 40%-a 

 Az előző hónapra vonatkozó 
kifizetéseket terhelő:  
a) befizetési kötelezettségek(adók, 
járulékok)  
b) forgótőke visszapótlás  
Szociális hozzájárulási adó szabály 
változásból eredő kiadás megtakarítás 
a Magyarország . központi 
költségvetéséről szóló  törvény ben 
foglaltakra figyelemmel.Egyéb 
jogszabályon alapuló levonások.” 

 

A nettó finanszírozás ütemezése 

 A B C 
1 A nettó módon finanszírozott hozzájárulások, támogatások utalása 
2 Időpont Az utalandó összeg megoszlása a 

tárgyévi előirányzat 
%-ában 

 A nettósítás tartalma (levonások) 

3 január hónap első munkanapja 4,0 1. Lemondás miatti visszafizetési 
kötelezettség 
2. Forgótőke-visszapótlás 
3. Jogszabály alapján érvényesített 
egyéb levonási kötelezettség 

4 január hónap utolsó munkanapját 
megelőző második munkanap 

8,0 1. Forgótőke-visszapótlás 
2. Az előző havi kifizetéseket terhelő 
befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok) 
3. Jogszabály alapján érvényesített 
egyéb levonási kötelezettség 

5 február hónap utolsó 
munkanapját megelőző második 
munkanap 

8,0 Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok) 
b) forgótőke- visszapótlás. 
Jogszabály alapján érvényesített egyéb 
levonási kötelezettség 

6 március hónap utolsó 
munkanapját megelőző második 
munkanap 

8,0 Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok) 
b) forgótőke-visszapótlás. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. §-a szerinti 
hozzájárulás. 
Az Áht. 108. § (4) bekezdése szerinti 
bírság. 
Jogszabály alapján érvényesített egyéb 
levonási kötelezettség. 

7 április hónap utolsó munkanapját 
megelőző második munkanap 

8,0 Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok), 
b) forgótőke-visszapótlás. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. §-a szerinti 
hozzájárulás. 
Az Áht. 108. § (4) bekezdése szerinti 
bírság. 
Jogszabály alapján érvényesített egyéb 
levonási kötelezettség. 

8 május hónap utolsó munkanapját 
megelőző második munkanap 

8,0 Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok), 
b) forgótőke-visszapótlás. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. §-a szerinti 
hozzájárulás. 
Az Áht. 108. § (4) bekezdése szerinti 
bírság. 
Jogszabály alapján érvényesített egyéb 
levonási kötelezettség. 
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A nettó finanszírozás ütemezése 

 A B C 
1 A nettó módon finanszírozott hozzájárulások, támogatások utalása 
2 Időpont Az utalandó összeg megoszlása a 

tárgyévi előirányzat 
%-ában 

 A nettósítás tartalma (levonások) 

3 január hónap első munkanapja 4,0 1. Lemondás miatti visszafizetési 
kötelezettség 
2. Forgótőke-visszapótlás 
3. Jogszabály alapján érvényesített 
egyéb levonási kötelezettség 

4 január hónap utolsó munkanapját 
megelőző második munkanap 

8,0 1. Forgótőke-visszapótlás 
2. Az előző havi kifizetéseket terhelő 
befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok) 
3. Jogszabály alapján érvényesített 
egyéb levonási kötelezettség 

5 február hónap utolsó 
munkanapját megelőző második 
munkanap 

8,0 Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok) 
b) forgótőke- visszapótlás. 
Jogszabály alapján érvényesített egyéb 
levonási kötelezettség 

6 március hónap utolsó 
munkanapját megelőző második 
munkanap 

8,0 Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok) 
b) forgótőke-visszapótlás. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. §-a szerinti 
hozzájárulás. 
Az Áht. 108. § (4) bekezdése szerinti 
bírság. 
Jogszabály alapján érvényesített egyéb 
levonási kötelezettség. 

7 április hónap utolsó munkanapját 
megelőző második munkanap 

8,0 Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok), 
b) forgótőke-visszapótlás. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. §-a szerinti 
hozzájárulás. 
Az Áht. 108. § (4) bekezdése szerinti 
bírság. 
Jogszabály alapján érvényesített egyéb 
levonási kötelezettség. 

8 május hónap utolsó munkanapját 
megelőző második munkanap 

8,0 Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok), 
b) forgótőke-visszapótlás. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. §-a szerinti 
hozzájárulás. 
Az Áht. 108. § (4) bekezdése szerinti 
bírság. 
Jogszabály alapján érvényesített egyéb 
levonási kötelezettség. 

3. melléklet a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
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9 június hónap utolsó munkanapját 
megelőző második munkanap 

8,0  Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok), 
b) forgótőke-visszapótlás. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. §-a szerinti 
hozzájárulás. 
Az Áht. 108. § (4) bekezdése szerinti 
bírság. 
Jogszabály alapján érvényesített egyéb 
levonási kötelezettség. 

10 július hónap utolsó munkanapját 
megelőző második munkanap 

8,0 Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok), 
b) forgótőke-visszapótlás. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. §-a szerinti 
hozzájárulás. 
Az Áht. 108. § (4) bekezdése szerinti 
bírság. 
Jogszabály alapján érvényesített egyéb 
levonási kötelezettség. 

11 augusztus hónap utolsó 
munkanapját megelőző második 
munkanap 

8,0 Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok), 
b) forgótőke-visszapótlás. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. §-a szerinti 
hozzájárulás 
Az Áht. 108. § (4) bekezdése szerinti 
bírság. 
Jogszabály alapján érvényesített egyéb 
levonási kötelezettség. 

12 szeptember hónap utolsó 
munkanapját megelőző második 
munkanap 

8,0 Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok), 
b) forgótőke-visszapótlás. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. §-a szerinti 
hozzájárulás. 
Az Áht. 108. § (4) bekezdése szerinti 
bírság. 
Jogszabály alapján érvényesített egyéb 
levonási kötelezettség. 

13 október hónap utolsó 
munkanapját megelőző második 
munkanap 

8,0 Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok), 
b) forgótőke-visszapótlás. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. §-a szerinti 
hozzájárulás. 
Az Áht. 108. § (4) bekezdése szerinti 
bírság. 
Jogszabály alapján érvényesített egyéb 
levonási kötelezettség. 

 

14 november hónap utolsó 
munkanapját megelőző második 
munkanap 

8,0  Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok), 
b) forgótőke-visszapótlás. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. §-a szerinti 
hozzájárulás. 
Az Áht. 108. § (4) bekezdése szerinti 
bírság. 
Jogszabály alapján érvényesített egyéb 
levonási kötelezettség. 

15 december 19. 8,0  Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok), 
b) forgótőke-visszapótlás. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. §-a szerinti 
hozzájárulás. 
Az Áht. 108. § (4) bekezdése szerinti 
bírság. 
Jogszabály alapján érvényesített egyéb 
levonási kötelezettség.” 
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14 november hónap utolsó 
munkanapját megelőző második 
munkanap 

8,0  Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok), 
b) forgótőke-visszapótlás. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. §-a szerinti 
hozzájárulás. 
Az Áht. 108. § (4) bekezdése szerinti 
bírság. 
Jogszabály alapján érvényesített egyéb 
levonási kötelezettség. 

15 december 19. 8,0  Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, 
járulékok), 
b) forgótőke-visszapótlás. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. §-a szerinti 
hozzájárulás. 
Az Áht. 108. § (4) bekezdése szerinti 
bírság. 
Jogszabály alapján érvényesített egyéb 
levonási kötelezettség.” 
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1. Az Ávr. 7. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. 

Kötelezett: helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési 
tanács adatszolgáltatási feladatait ellátó szerv 

Tartalom: 

a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi 
fejlesztési tanács Stabilitási tv. 3. §-a szerinti, a tárgyidőszak utolsó napján 
fennálló adósságot keletkeztető ügyletei aktuális és a költségvetési év december 
31-ei állománya 

Címzett: országos nemzetiségi önkormányzat esetén a Kincstár, más esetben az 
Igazgatóság 

Határidő: 

negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 25-éig, a negyedik negyedév 
esetében a tárgyévet követő év február 14-éig e melléklet 27. pontja szerinti 
adatszolgáltatása keretében; ezen felül október és november hónapban a 
tárgyhónapot követő hónap 10-éig 

Megjegyzés: 

a negyedéves adatszolgáltatások a 170. § szerinti és e melléklet 27. pontja szerinti 
adatszolgáltatás keretében történnek, az október és november hónapokban történő 
adatszolgáltatást az Igazgatóság azok ellenőrzését követően legkésőbb a 
tárgyhónapot követő hónap 15-éig összesítve megküldik a Kincstárnak, a 
Kincstár a kapott adatokat összesítve továbbítja az államháztartásért felelős 
miniszternek és a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek” 

2. Az Ávr. 7. melléklet 32. és 33. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„32. 

Kötelezett: 2 milliárd forint korrigált költségvetési mérlegfőösszeget meghaladó helyi 
önkormányzat 

Tartalom: időközi adatszolgáltatás a várható tárgyév végi költségvetési egyenlegről a 26. 
pont szerinti adatszolgáltatás keretében 

Címzett: Igazgatóság 

Határidő: 
a 169. § (2) bekezdése szerint a költségvetési év első három hónapjáról április 20-
áig, majd havonta tárgyhót követő 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a 
költségvetési évet követő év február 5-éig 

Megjegyzés: tárgyévet két évvel megelőző évi beszámoló adatai alapján 

 

33. 

Kötelezett: önkormányzati adóhatóság 

Tartalom: beszedett gépjárműadó összegének adatai a 144/A. § szerint 

Címzett: Igazgatóság 

Határidő: 144/A. § (1) és (2) bekezdése szerint, illetve 2013-ban első alkalommal a 177. § 
(1) bekezdése szerint 

Megjegyzés: 
az adatszolgáltatás hitelesített példányát és a 145. § (4) bekezdés d) pontja szerinti 
fizetési számláról a terhelési összegeket, továbbá azok záró egyenlegét tartalmazó 
számlakivonatok hitelesített másolatait megküldeni szükséges” 

 

 

 

1. Az Ávr. 7. melléklet 15. és 16. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„15. 

Kötelezett: vagyonkezelő szervezet 

 Tartalom: az állami vagyon kezelésével kapcsolatos fizetési számláinak pénzforgalma, 
valamint a pénzforgalom nélküli műveletek hatása (tényadatok), 
az állami vagyonnal kapcsolatos központosított bevételek és kiadások várható 
alakulásának havi ütemezése 

 Címzett: államháztartásért felelős miniszter 

 Határidő: minden hónap 7. napjáig 

 Megjegyzés: az adatszolgáltató az adatokat megküldi a fejezetet irányító szervnek, az állami 
vagyon felügyeletéért felelős miniszternek, valamint a Nemzeti Földalap esetén az 
agrárpolitikáért felelős miniszternek is” 

 
16.  Kötelezett:  az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, kivéve a 

nemzetbiztonsági szolgálatok 
   Tartalom:  a dologi kiadások, az egyéb működési célú kiadások, valamint a beruházások, 

felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások –kivéve a működési és felhalmozási 
célú államháztartáson belüli kiadások – terhére belföldön vállalt, bruttó ötmillió 
forintot elérő összegű kötelezettségek, elkülönítve a költségvetési év és a 
költségvetési évet követő évek előirányzatai terhére vállalt kötelezettségeket 

   Címzett:  Kincstár 
   Határidő:  a kötelezettségvállalást követő öt munkanap 
   Megjegyzés:”   

 

 

2. Az Ávr. 7. melléklet 18. és 19. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„18. 

Kötelezett: 31. § (4) és (6) bekezdése szerinti szervezet 

Tartalom: adatszolgáltatás az előzetes és a végleges kincstári költségvetésről a Kincstár által 
készített kincstári költségvetések kivételével 

Címzett: Kincstár 

Határidő: 31. § szerint 

Megjegyzés:  

 

19. 

Kötelezett: 32. § (3)–(7) bekezdése, 33. § szerinti szervezet 

Tartalom: adatszolgáltatás az elemi költségvetésről  

Címzett: Kincstár 

Határidő: 32. § (3)–(7) bekezdése és 33. § szerint 

Megjegyzés: ” 

3. Az Ávr. 7. melléklet 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„26. 
Kötelezett: a 169. § szerinti szervezet 

Tartalom: a 169. § szerinti időközi költségvetési jelentés 

4. melléklet a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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1. Az Ávr. 7. melléklet 15. és 16. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„15. 

Kötelezett: vagyonkezelő szervezet 

 Tartalom: az állami vagyon kezelésével kapcsolatos fizetési számláinak pénzforgalma, 
valamint a pénzforgalom nélküli műveletek hatása (tényadatok), 
az állami vagyonnal kapcsolatos központosított bevételek és kiadások várható 
alakulásának havi ütemezése 

 Címzett: államháztartásért felelős miniszter 

 Határidő: minden hónap 7. napjáig 

 Megjegyzés: az adatszolgáltató az adatokat megküldi a fejezetet irányító szervnek, az állami 
vagyon felügyeletéért felelős miniszternek, valamint a Nemzeti Földalap esetén az 
agrárpolitikáért felelős miniszternek is” 

 
16.  Kötelezett:  az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, kivéve a 

nemzetbiztonsági szolgálatok 
   Tartalom:  a dologi kiadások, az egyéb működési célú kiadások, valamint a beruházások, 

felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások –kivéve a működési és felhalmozási 
célú államháztartáson belüli kiadások – terhére belföldön vállalt, bruttó ötmillió 
forintot elérő összegű kötelezettségek, elkülönítve a költségvetési év és a 
költségvetési évet követő évek előirányzatai terhére vállalt kötelezettségeket 

   Címzett:  Kincstár 
   Határidő:  a kötelezettségvállalást követő öt munkanap 
   Megjegyzés:”   

 

 

2. Az Ávr. 7. melléklet 18. és 19. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„18. 

Kötelezett: 31. § (4) és (6) bekezdése szerinti szervezet 

Tartalom: adatszolgáltatás az előzetes és a végleges kincstári költségvetésről a Kincstár által 
készített kincstári költségvetések kivételével 

Címzett: Kincstár 

Határidő: 31. § szerint 

Megjegyzés:  

 

19. 

Kötelezett: 32. § (3)–(7) bekezdése, 33. § szerinti szervezet 

Tartalom: adatszolgáltatás az elemi költségvetésről  

Címzett: Kincstár 

Határidő: 32. § (3)–(7) bekezdése és 33. § szerint 

Megjegyzés: ” 

3. Az Ávr. 7. melléklet 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„26. 
Kötelezett: a 169. § szerinti szervezet 

Tartalom: a 169. § szerinti időközi költségvetési jelentés 

5. melléklet a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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Címzett: 169. § (2) és (4) bekezdése szerint 

Határidő: 2014. első három hónapjáról 2014. áprilisban, azt követően 169. § (2) és (4) 
bekezdése szerint 

Megjegyzés: 
az önkormányzati alrendszerbe tartozó adatszolgáltatóknak az adatokat 
alátámasztó – könyvelési rendszerből előállított – teljes főkönyvi kivonatot 
elektronikus úton mellékelni szükséges” 

4. Az Ávr.7 melléklete a következő 34-36. ponttal egészül ki: 

„34. 

Kötelezett: a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közül a költségvetési tervezésbe 
bevont szervezetek 

Tartalom: havi cash-flow kimutatás 

Címzett: Kincstár 

Határidő: a tárgyhónapot követő hó 15-e 

Megjegyzés: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 7. számú melléklete szerint 

 

35. 

Kötelezett:  települési önkormányzat adatszolgáltatási feladatait ellátó szerv 

Tartalom: adatszolgáltatás a június 30-ai iparűzési adóerő-képességről 

Címzett: Igazgatóság 

Határidő: tárgyév július 20-áig 

Megjegyzés:  az I-VI. havi halmozott költségvetési jelentési adatokról történő adatszolgáltatás 
keretében teljesítendő 

 

36. 

Kötelezett:  helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács 
adatszolgáltatási feladatait ellátó szerv 

Tartalom: adatszolgáltatás a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi 
fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt 
két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatairól 

Címzett: országos nemzetiségi önkormányzat esetében a Kincstár, más esetben az 
Igazgatóság 

Határidő: tárgyév július 20-áig 

Megjegyzés:  az I-VI. havi halmozott költségvetési jelentési adatokról történő adatszolgáltatás 
keretében teljesítendő” 

 

 

1. Az Ávr. 8. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(Sor- 
szám 

Kötelezően közzéteendő közérdekű adat 
megnevezése 

Közzétételre 
kötelezett 

Közzététel 
helye 

Frissítés Megőrzés) 

„7. Az igénybe vett szociálpolitikai menetdíj támogatás 
a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 
megállapításának és igénybevételének szabályairól 
szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. 
melléklete szerinti kategóriáknak megfelelően 

NAV NAV honlap Évente a 
kimutatás 
elkészülte utáni 
10 napon belül. 

Az előző 
állapot nem 
törölhető.” 

2. Az Ávr. 8. melléklet a következő 23-29. ponttal egészül ki: 

(Sor- 
szám 

Kötelezően közzéteendő közérdekű adat 
megnevezése 

Közzétételre 
kötelezett 

Közzététel 
helye 

Frissítés Megőrzés) 

„23 Az államháztartás központi alrendszerének bevételi 
és kiadási teljesítési és egyenleg adatai költségvetési 
szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi 
kezelésű előirányzatok, elkülönített állami 
pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, 
ezeken belül kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban (havi adatok idősora). 

Kincstár Kincstár 
honlap 

A tárgyhónapot 
követő hónap 
utolsó napja 

Az előző 
állapot nem 
törölhető. 

24.  A kormányzati szektor központi kormányzat 
alszektorába besorolt egyéb szervek havi teljesítési 
adatai (havi adatok idősora). 

Kincstár Kincstár 
honlap 

A tárgyhónapot 
követő hónap 
utolsó napja 

Az előző 
állapot nem 
törölhető. 

25.  Az államháztartás önkormányzati alrendszerének 
bevételi és kiadási teljesítési adatai helyi 
önkormányzatok és költségvetési szervei, 
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési 
szervei, társulások és költségvetési szervei, térségi 
fejlesztési tanácsok, ezeken belül kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban (negyedéves adatok 
idősora). 

Kincstár Kincstár 
honlap 

A 
tárgynegyedévet 
követő hónap 
utolsó napja  

Az előző 
állapot nem 
törölhető. 

26.  A kormányzati szektor helyi kormányzat 
alszektorába besorolt egyéb szervek negyedéves 
teljesítési adatai (negyedéves adatok idősora),  

Kincstár Kincstár 
honlap 

A 
tárgynegyedévet 
követő hónap 
utolsó napja  

Az előző 
állapot nem 
törölhető. 

27. A kormányzati szektort és alszektorait jellemző 
következő állományi adatok: 
a) garancia- és kezességvállalások, 
b) közösségi társaságok kötelezettségei, 
c) PPP kötelezettségek, 
d) nem teljesítő hitelek, 
e) magántulajdonú és közösségi vállalatokban és 
társaságokban való gazdaságilag meghatározó 
tőkerészesedés 

 

 Kincstár  Kincstár 
honlap 

a) pont esetén: 
tárgyévet 
követő év 
október vége 
b) pont esetén: 
tárgyévet 
követő év vége 
c) pont esetén: 
tárgyévet 
követő év 
október vége 
d) pont esetén: 
tárgyévet 
követő év 
október vége 
e) pont esetén: 
tárgyévet 
követő év vége 

Az előző 
állapot 
törölhető. 
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1. Az Ávr. 8. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(Sor- 
szám 

Kötelezően közzéteendő közérdekű adat 
megnevezése 

Közzétételre 
kötelezett 

Közzététel 
helye 

Frissítés Megőrzés) 

„7. Az igénybe vett szociálpolitikai menetdíj támogatás 
a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 
megállapításának és igénybevételének szabályairól 
szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. 
melléklete szerinti kategóriáknak megfelelően 

NAV NAV honlap Évente a 
kimutatás 
elkészülte utáni 
10 napon belül. 

Az előző 
állapot nem 
törölhető.” 

2. Az Ávr. 8. melléklet a következő 23-29. ponttal egészül ki: 

(Sor- 
szám 

Kötelezően közzéteendő közérdekű adat 
megnevezése 

Közzétételre 
kötelezett 

Közzététel 
helye 

Frissítés Megőrzés) 

„23 Az államháztartás központi alrendszerének bevételi 
és kiadási teljesítési és egyenleg adatai költségvetési 
szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi 
kezelésű előirányzatok, elkülönített állami 
pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, 
ezeken belül kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban (havi adatok idősora). 

Kincstár Kincstár 
honlap 

A tárgyhónapot 
követő hónap 
utolsó napja 

Az előző 
állapot nem 
törölhető. 

24.  A kormányzati szektor központi kormányzat 
alszektorába besorolt egyéb szervek havi teljesítési 
adatai (havi adatok idősora). 

Kincstár Kincstár 
honlap 

A tárgyhónapot 
követő hónap 
utolsó napja 

Az előző 
állapot nem 
törölhető. 

25.  Az államháztartás önkormányzati alrendszerének 
bevételi és kiadási teljesítési adatai helyi 
önkormányzatok és költségvetési szervei, 
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési 
szervei, társulások és költségvetési szervei, térségi 
fejlesztési tanácsok, ezeken belül kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban (negyedéves adatok 
idősora). 

Kincstár Kincstár 
honlap 

A 
tárgynegyedévet 
követő hónap 
utolsó napja  

Az előző 
állapot nem 
törölhető. 

26.  A kormányzati szektor helyi kormányzat 
alszektorába besorolt egyéb szervek negyedéves 
teljesítési adatai (negyedéves adatok idősora),  

Kincstár Kincstár 
honlap 

A 
tárgynegyedévet 
követő hónap 
utolsó napja  

Az előző 
állapot nem 
törölhető. 

27. A kormányzati szektort és alszektorait jellemző 
következő állományi adatok: 
a) garancia- és kezességvállalások, 
b) közösségi társaságok kötelezettségei, 
c) PPP kötelezettségek, 
d) nem teljesítő hitelek, 
e) magántulajdonú és közösségi vállalatokban és 
társaságokban való gazdaságilag meghatározó 
tőkerészesedés 

 

 Kincstár  Kincstár 
honlap 

a) pont esetén: 
tárgyévet 
követő év 
október vége 
b) pont esetén: 
tárgyévet 
követő év vége 
c) pont esetén: 
tárgyévet 
követő év 
október vége 
d) pont esetén: 
tárgyévet 
követő év 
október vége 
e) pont esetén: 
tárgyévet 
követő év vége 

Az előző 
állapot 
törölhető. 

6. melléklet a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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28. A pénzforgalmi szemléletű adatok ESA módszertan 
szerinti adatokra való átszámítását bemutató 
átvezetési táblázat. 

 Kincstár  Kincstár 
honlap 

Szükség szerint, a 
változásokat 
követően azonnal 

Az előző 
állapot 
törölhető. 

29. A 18/A. § (1) és (4) bekezdése szerinti előrejelzések, 
és az utólagos értékelés eredménye. 

NGM NGM 
honlapja 

A 18/A. § (1) és 
(4) bekezdése 
szerint 

Az előző 
állapot nem 
törölhető.” 

 

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
1. melléklet II. rész 3. pontja helyébe lépő rendelkezés. 

„3. Belső ellenőrzési feladatok 

Az I. besorolási osztályban: 

a) az alábbi szakirányú szakképzettségek valamelyikével rendelkezik: 

aa) jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus 
közgazdász, igazgatásszervező, okleveles igazgatásszervező, okleveles közigazgatási 
szakértő, okleveles közigazgatási menedzser vagy 

ab) olyan főiskolai, vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők 
nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt 
lehetővé teszi, vagy 

b) az a) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és  

ba) okleveles pénzügyi revizori, 

bb) pénzügyi-számviteli szakellenőri, 

bc) ellenőrzési szakelőadó, 

bd) okleveles könyvvizsgálói, 

be) költségvetési ellenőri, 

bf) mérlegképes könyvelői, 

bg) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), 

bh) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi 
Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), 

bi) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, 

bj) felsőfokú költségvetési, vagy 

bk) felsőfokú államháztartási 

szakképesítéssel rendelkezik.”
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A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
1. melléklet II. rész 3. pontja helyébe lépő rendelkezés. 

„3. Belső ellenőrzési feladatok 

Az I. besorolási osztályban: 

a) az alábbi szakirányú szakképzettségek valamelyikével rendelkezik: 

aa) jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus 
közgazdász, igazgatásszervező, okleveles igazgatásszervező, okleveles közigazgatási 
szakértő, okleveles közigazgatási menedzser vagy 

ab) olyan főiskolai, vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők 
nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt 
lehetővé teszi, vagy 

b) az a) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és  

ba) okleveles pénzügyi revizori, 

bb) pénzügyi-számviteli szakellenőri, 

bc) ellenőrzési szakelőadó, 

bd) okleveles könyvvizsgálói, 

be) költségvetési ellenőri, 

bf) mérlegképes könyvelői, 

bg) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), 

bh) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi 
Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), 

bi) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, 

bj) felsőfokú költségvetési, vagy 

bk) felsőfokú államháztartási 

szakképesítéssel rendelkezik.”

7. melléklet a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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1. Az Áhsz. 1. melléklet 3. pontja a következő szöveggel lép hatályba: 

„3. a központi költségvetésről szóló törvény I. fejezet 8-11. címébe tartozó központi 
kezelésű előirányzatok,” 

2. Az Áhsz. 1. melléklet 5–7. pontja a következő szöveggel lép hatályba: 

„5. a központi költségvetésről szóló törvény XI. fejezet 17. és 18. címébe tartozó központi 
kezelésű előirányzatok, 

6. a központi költségvetésről szóló törvény XVII. fejezet 21., 24. és 25. címébe tartozó 
központi kezelésű előirányzatok, 

7. a központi költségvetésről szóló törvény XX. fejezet 21. és 22. címébe tartozó központi 
kezelésű előirányzatok, és” 

3. Az Áhsz. 1. melléklete a következő 8. ponttal kiegészülve lép hatályba: 

„8. a központi költségvetésről szóló törvény XLIII. fejezet 1. cím 2. alcím 4. 
jogcímcsoportjába és a 2. cím 4. alcím 3. jogcímcsoportjába tartozó központi kezelésű 
előirányzatok.” 
 

 

 

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ 
KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS 

NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK 

Sor-
szám 

Címrendi 
besorolás 

Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adatszolgáltatási kör Adatszolgáltatás 

gyakorisága 

1. IX. fejezet Belügyminisztérium 

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 
adatai 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

2. XVII. fejezet 24. 
cím 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

A cím terhére vállalt kötelezettségek 
adatai, a kifizetésekkel kapcsolatos 
követelések 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

3. 

XLI. fejezet Államadósság Kezelő 
Központ Zrt. 

A kincstári, elemi költségvetés 
elkészítéséhez szükséges adatok 

A kincstári, elemi 
költségvetés 
elkészítésének 
határidejét 
megelőző 8. napig 

4. 

A hitelekkel, kölcsönökkel, 
értékpapírokkal, más finanszírozási 
célú műveletekkel (pl. 
betételhelyezéssel, visszavonással, 
fedezeti ügyletekkel) kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek, egyéb 
eszközök (pl. értékpapírok, betétek, 
devizaszámlák) adatai 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

5. 
XVII. fejezet 21. 
cím, XLII. fejezet 
1. cím 1-6. és 8-
17. alcím, 2-3. 
cím, 4. cím 2. 
alcím 2. 
jogcímcsoport, 7. 
cím 2. alcím, 30-
31. cím, 33. cím 
14-20. alcím 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 

A kincstári, elemi költségvetés 
elkészítéséhez szükséges adatok 

A kincstári, elemi 
költségvetés 
elkészítésének 
határidejét 
megelőző 8. napig 

6. 

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel, 
termékdíjjal, kapcsolódó közhatalmi 
bevételekkel (pótlékok, bírságok) 
kapcsolatos követelések és 
kötelezettségek, a tartozások fejében 
átvett eszközök, ÁFA deviza bevételi 
számlával kapcsolatos adatok 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

7. XLII. fejezet 1. 
cím 7. alcím 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

Bányajáradék beszedésével kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

8. 
XLII. fejezet 4. 
cím 2. alcím 1. és 
3. jogcímcsoport 

A bírságot, egyéb 
központosított 
bevételt beszedő 
szervezet 

A bevételekkel kapcsolatos követelések 
és kötelezettségek adatai 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

9. 
XLII. fejezet 4. 
cím 2. alcím 4. 
jogcímcsoport 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

A bevételekkel kapcsolatos követelések 
és kötelezettségek adatai 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

10. XLII. fejezet 7. 
cím 3. alcím 

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési 
Hivatal 

A bevételekkel kapcsolatos követelések 
és kötelezettségek adatai 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

8. melléklet a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ 
KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS 

NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK 

Sor-
szám 

Címrendi 
besorolás 

Adatszolgáltatásra 
kötelezett Adatszolgáltatási kör Adatszolgáltatás 

gyakorisága 

1. IX. fejezet Belügyminisztérium 

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 
adatai 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

2. XVII. fejezet 24. 
cím 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

A cím terhére vállalt kötelezettségek 
adatai, a kifizetésekkel kapcsolatos 
követelések 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

3. 

XLI. fejezet Államadósság Kezelő 
Központ Zrt. 

A kincstári, elemi költségvetés 
elkészítéséhez szükséges adatok 

A kincstári, elemi 
költségvetés 
elkészítésének 
határidejét 
megelőző 8. napig 

4. 

A hitelekkel, kölcsönökkel, 
értékpapírokkal, más finanszírozási 
célú műveletekkel (pl. 
betételhelyezéssel, visszavonással, 
fedezeti ügyletekkel) kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek, egyéb 
eszközök (pl. értékpapírok, betétek, 
devizaszámlák) adatai 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

5. 
XVII. fejezet 21. 
cím, XLII. fejezet 
1. cím 1-6. és 8-
17. alcím, 2-3. 
cím, 4. cím 2. 
alcím 2. 
jogcímcsoport, 7. 
cím 2. alcím, 30-
31. cím, 33. cím 
14-20. alcím 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 

A kincstári, elemi költségvetés 
elkészítéséhez szükséges adatok 

A kincstári, elemi 
költségvetés 
elkészítésének 
határidejét 
megelőző 8. napig 

6. 

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel, 
termékdíjjal, kapcsolódó közhatalmi 
bevételekkel (pótlékok, bírságok) 
kapcsolatos követelések és 
kötelezettségek, a tartozások fejében 
átvett eszközök, ÁFA deviza bevételi 
számlával kapcsolatos adatok 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

7. XLII. fejezet 1. 
cím 7. alcím 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

Bányajáradék beszedésével kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

8. 
XLII. fejezet 4. 
cím 2. alcím 1. és 
3. jogcímcsoport 

A bírságot, egyéb 
központosított 
bevételt beszedő 
szervezet 

A bevételekkel kapcsolatos követelések 
és kötelezettségek adatai 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

9. 
XLII. fejezet 4. 
cím 2. alcím 4. 
jogcímcsoport 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

A bevételekkel kapcsolatos követelések 
és kötelezettségek adatai 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

10. XLII. fejezet 7. 
cím 3. alcím 

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési 
Hivatal 

A bevételekkel kapcsolatos követelések 
és kötelezettségek adatai 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

9. melléklet a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
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11. XLII. fejezet 29. 
cím 

Erste Lakástakarék-
pénztár Zrt., 
Fundamenta – 
Lakáskassza Zrt., 
OTP 
Lakástakarékpénztár 
Zrt. 

Lakás-előtakarékosság jogtalanul 
igénybe vett állami támogatásával 
kapcsolatos követelések és 
kötelezettségek adatai 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

12. XLII. fejezet 33. 
cím 3. és 4. alcím 

EXIM Export Bank 
Biztosító 
Magyar Export-
Import Bank Zrt. 

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 
adatai. 
Állami kezességbeváltásból eredő 
követelések, a kamatkiegyenlítési 
rendszer keretében fennálló 
követelések és kötelezettségek, a 
kárkintlévőség, egyéb állammal 
szembeni követelések és 
kötelezettségek adatai. 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

13. XLII. fejezet 33. 
cím 5. alcím 

Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. 

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 
adatai. 
Az állam által vállalt kezesség és 
viszont-garancia érvényesítéséből 
származó követelések és 
kötelezettségek adatai.  

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

14. XLII. fejezet 33. 
cím 7. alcím 

Agrár-vállalkozási 
Hitelgarancia 
Alapítvány 

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) 
adatai 
Az állam által vállalt kezesség és 
viszont-garancia érvényesítéséből 
származó követelések és 
kötelezettségek adatai 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

15. XLII. 37. cím Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

Az Európai Unió költségvetéséhez való 
hozzájárulásokkal kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek. 

Havonta egyszer, a 
Kincstár által 
megállapított 
időpontban 

16. nincs címrendhez 
kötve 

Magyar Nemzeti 
Bank 

Auditált éves beszámoló az állami 
részesedés értékeléséhez 

Évente egyszer, a 
beszámoló 
elfogadását 
követően  

17. nincs címrendhez 
kötve 

Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal 

Kibocsátott kárpótlási jegyek be nem 
váltott állománya adatai 

Negyedévente 
egyszer, a Kincstár 
által megállapított 
időpontban 

18. nincs címrendhez 
kötve 

VÁTI Magyar 
Regionális Fejlesztési 
és Urbanisztikai 
Nonprofit Kft. 

Az Európai Uniós támogatásokhoz 
kapcsolódó követelések és 
kötelezettségek adatai 
A központi költségvetés által korábban 
megelőlegezett, lezárt EU-s támogatási 
konstrukciókhoz kapcsolódó átadásra 
kerülő Európai Unióval szembeni 
követelések devizában és forintban 

Negyedévente 
egyszer, a Kincstár 
által megállapított 
időpontban 

 

 

19. nincs címrendhez 
kötve 

Európai Uniós 
támogatások 
pénzügyi 
lebonyolításában, 
illetve ehhez 
kapcsolódó 
beszámolási és 
könyvvezetési 
kötelezettség 
teljesítésében részt 
vevő szervezetek 

Az Európai Uniós támogatásokhoz 
kapcsolódó követelések és 
kötelezettségek adatai 
A központi költségvetés által korábban 
megelőlegezett, lezárt EU-s támogatási 
konstrukciókhoz kapcsolódó átadásra 
kerülő Európai Unióval szembeni 
követelések adatai 

Negyedévente 
egyszer, a Kincstár 
által megállapított 
időpontban” 
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19. nincs címrendhez 
kötve 

Európai Uniós 
támogatások 
pénzügyi 
lebonyolításában, 
illetve ehhez 
kapcsolódó 
beszámolási és 
könyvvezetési 
kötelezettség 
teljesítésében részt 
vevő szervezetek 

Az Európai Uniós támogatásokhoz 
kapcsolódó követelések és 
kötelezettségek adatai 
A központi költségvetés által korábban 
megelőlegezett, lezárt EU-s támogatási 
konstrukciókhoz kapcsolódó átadásra 
kerülő Európai Unióval szembeni 
követelések adatai 

Negyedévente 
egyszer, a Kincstár 
által megállapított 
időpontban” 
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ADATSZOLGÁLTATÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIBÓL 
FOLYÓSÍTOTT EGYES ELLÁTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK TERVEZETT 

ÖSSZEGEIRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 

1. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. 
Nyugellátások alcím, 1. Öregségi nyugdíj jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátások 
közül: 

- öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíjak, 

- rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi nyugdíj. 
2. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. 

Nyugellátások alcím, 3. Hozzátartozói nyugellátás jogcímcsoport, 2. Özvegyi nyugellátás 
jogcím tekintetében a kifizetett ellátások közül: 

- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: ideiglenes özvegyi nyugdíj főellátásként, 
- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár feletti állandó özvegyi, szülői nyugdíj 

főellátásként, 
- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár alatti állandó özvegyi, szülői nyugdíj 

főellátásként, 
- özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: özvegyi járadék, 

- özvegyi kiegészítő ellátások: ideiglenes özvegyi nyugdíj kiegészítések, 
- özvegyi kiegészítő ellátások: egyesített özvegyi nyugdíj kiegészítések, 

- özvegyi kiegészítő ellátások: együtt folyósított kiegészítések. 
3. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. 

Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 1. Háziorvosi, 
háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül: 

- praxisfinanszírozás, 
- eseti ellátás díjazása, 

- ügyeleti szolgálat. 
4. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. 

Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 2. Védőnői 
szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím tekintetében a kifizetett támogatások 
közül: 

- iskola-egészségügyi ellátás, 

- védőnői ellátás, 
- anya-, gyermek- és csecsemővédelem, 

- MSZSZ: gyermekgyógyászat, 
- MSZSZ: nőgyógyászat. 

5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. 
Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. 
Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül: 

- bázisfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás, 

10. melléklet a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
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- méltányossági alapon történő térítések, 

- alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj, 
- tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata, 

- a 2012. évi illetmény- és bérnövelés 2014. évi fedezete, 
- egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete, 

- az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése. 
6. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. 

Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont 
szakellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül: 

- járóbeteg szakellátás (laborkassza nélkül), 
- aktív fekvőbeteg szakellátás, 

- krónikus fekvőbeteg szakellátás, 
- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP), 

- extrafinanszírozás, 
- speciális finanszírozású szakellátás.” 
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1. Az Áhsz. 5. melléklet Eszközök rész D) KÖVETELÉSEK III. Adott előlegek a 
következő szöveggel lép hatályba: 

„III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 

1. Adott előlegek 

- ebből: immateriális javakra adott előlegek 

- ebből: beruházásokra adott előlegek 

- ebből: készletekre adott előlegek 

- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 

– ebből: egyéb adott előlegek 

2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 

3. Más által beszedett bevételek elszámolása 

4. Forgótőke elszámolása 

5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 

6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének 
elszámolása 

7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
elszámolása” 

2. Az Áhsz. 5. melléklet Források rész G) SAJÁT TŐKE III. Egyéb eszközök induláskori 
értéke a következő szöveggel lép hatályba: 

„III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai” 

3. Az Áhsz. 5. melléklet Források rész H) KÖTELEZETTSÉGEK III. Kapott előlegek a 
következő szöveggel lép hatályba: 

„III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 

1. Kapott előlegek 

2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 

3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 

4. Forgótőke elszámolása (Kincstár) 

5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 

 

 

6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének 
elszámolása 

7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása” 

4. Nem lép hatályba az Áhsz. 5. melléklet Források rész I) EGYÉB SAJÁTOS 
FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK rész alatt található 1. és 2. pont. 

11. melléklet a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének 
elszámolása 

7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása” 

4. Nem lép hatályba az Áhsz. 5. melléklet Források rész I) EGYÉB SAJÁTOS 
FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK rész alatt található 1. és 2. pont. 
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KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, 
KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK 

ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL 

A kimutatásban az immateriális javak, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, 
a gépek, berendezések, felszerelések, járművek, a tenyészállatok, a beruházások és felújítások 
és – a 02–05. és 09–11. pont kivételével – a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 
alakulásáról a következő bontásban kell elszámolni: 

01. Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 

02. Nem aktivált beruházások 

03. Nem aktivált felújítások 

04. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 

05. Térítésmentes átvétel 

06. Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog 
visszavétele 

07. Egyéb növekedés 

08. Összes növekedés (02+…+07) 

09. Értékesítés 

10. Hiány, selejtezés, megsemmisülés 

11. Térítésmentes átadás 

12. Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, 
vagyonkezelői jog visszaadása 

13. Egyéb csökkenés 

14. Összes csökkenés (09+…+13) 

15. Bruttó érték összesen (01+08-14) 

16. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 

17. Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 

18. Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 

19. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17-18) 

20. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 

21. Terven felüli értékcsökkenés növekedés 

12. melléklet a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 220. szám 88071

 

 

22. Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 

23. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) 

24. Értékcsökkenés összesen (19+23) 

25. Eszközök nettó értéke (15-24) 

26. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke” 
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AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA 

1. A kimutatásban külön oszlopban kell szerepeltetni a 2. pont szerinti eszközök 

a) nyitó bekerülési értékét, 

b) értékvesztésének nyitó értékét, 

c) a tárgyidőszakban elszámolt értékvesztését, 

d) a tárgyidőszakban visszaírt értékvesztését, 

e) záró bekerülési értékét, és 

f) értékvesztésének záró értékét. 

2. A kimutatásban a következő eszközöket kell szerepeltetni: 

a) immateriális javakra adott előlegek, 

b) beruházásra adott előlegek, 

c) készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek, 

d) tartós részesedések, 

e) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 

f) készletek, 

g) hosszú lejáratú betétek, 

h) Kincstáron kívüli forintszámlák, 

i) Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák, 

j) belföldi idegen pénzeszközök, 

k) nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei, 

l) követelések, 

m) nem tartós részesedések, és 

n) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.”

13. melléklet a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„9. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
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1. Az Áhsz. 10. melléklet 5–7. pontja a következő szöveggel lép hatályba: 

„5. Személyi juttatások 

- a költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó 
bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített 
összegével együtt) 

- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 

- egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó 
személyi juttatás 

- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 

- a költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg 
teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 

- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 

- egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet 
érintő bruttó személyi juttatás 

- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 

6. a költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális 
hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített 
összegével együtt) 

7. a költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi 
egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően 
teljesített összegével együtt)” 

2. Az Áhsz. 10. melléklet 41. pontja a következő szöveggel lép hatályba: 

„41. A 3656. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 
megtérítésének elszámolása könyvviteli számla forgalmának és egyenlegének levezetése 
ellátási jogcímenként a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál” 

3. Az Áhsz. 10. melléklet a következő 42. ponttal kiegészülve lép hatályba: 

„42. A függő kötelezettségek 041. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő 
kötelezettségek, 042. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek, 043. El nem ismert 
tartozások nyilvántartási számlák év végi állománya, kezességgel, garanciavállalással 
kapcsolatos függő kötelezettségek és egyéb függő kötelezettségek bontásban” 

14. melléklet a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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1. Az Áhsz. 11. melléklet Eszközök rész D) KÖVETELÉSEK III. Adott előlegek a 
következő szöveggel lép hatályba: 

„III. Követelés jellegű sajátos elszámolások” 

2. Az Áhsz. 11. melléklet Források rész H) KÖTELEZETTSÉGEK III. Kapott előlegek a 
következő szöveggel lép hatályba: 

„III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások” 

3. Az Áhsz. 11. melléklet Források rész J) Nem szerepeltethető adat a következő 
szöveggel lép hatályba: 

„J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK” 

15. melléklet a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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1. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, K12. Külső személyi juttatások, K121. 
Választott tisztségviselők juttatásai rész a következő szöveggel lép hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, az 
Alkotmánybíróság elnöke és tagja, a Kúria elnöke, a Költségvetési Tanács elnöke, a legfőbb 
ügyész, az alapvető jogok biztosa és helyettesei, az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, 
az országgyűlési képviselő, a polgármester, főpolgármester, a helyi önkormányzati képviselő, 
megyei közgyűlés tagja, az alpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a megyei közgyűlés 
elnöke és alelnöke, továbbá a Független Rendészeti Panasztestület tagjai számára fizetett, a 
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai rovatainak megfelelő tartalmú juttatásokat, 
tiszteletdíjakat.” 

2. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK, K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS 
HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ részben a „kell szerepeltetni:” szövegrész a „kell szerepeltetni.” 
szöveggel lép hatályba. 

3. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK, K3. DOLOGI KIADÁSOK, K31. Készletbeszerzés, K311. Szakmai anyagok 
beszerzése rész a következő szöveggel lép hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, tápszerek, 
vér- és vérkészítmények, a gyógyászati diagnosztikai segédanyagok beszerzése után fizetett 
vételárat, 

b) a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a szakmai – termelési, 
oktatási, kutatási – felhasználású vegyszerek beszerzése után fizetett vételárat, 

c) a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú 
eszközök – így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok – 
beszerzése, előfizetése után fizetett vételárat, 

d) a 12. § (7) bekezdése szerinti egyéb készletek vételárát, és 

e) az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók 
beszerzése után fizetett vételárat, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják.” 

4. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK, K3. DOLOGI KIADÁSOK, K33. Szolgáltatási kiadások, K337. Egyéb 
szolgáltatások rész a következő szöveggel lép hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások 
vételárát, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, 
postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, 

16. melléklet a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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kéményseprés, rovarirtás vételárát, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal 
összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat – ide értve a Kincstár által 
felszámított díjakat is –, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.” 

5. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK, K3. DOLOGI KIADÁSOK, K35. Különféle befizetések és egyéb dologi 
kiadások, K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rész a 
következő szöveggel lép hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások és – a K1107. Béren kívüli juttatások, 
K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, K123. Egyéb külső személyi juttatások 
rovatok esetén – a személyi juttatások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére 
áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót.” 

6. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK, K3. DOLOGI KIADÁSOK, K35. Különféle befizetések és egyéb dologi 
kiadások, K355. Egyéb dologi kiadások rész f) pontja a következő szöveggel lép hatályba: 

(Ezen a rovaton kell elszámolni) 

„f) a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásokat, így különösen a 
szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos kiadásokat (például foglaló, 
kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti 
kártérítés), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog 
megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért fizetett összegeket a K43. Pénzbeli kárpótlások, 
kártérítések rovaton elszámolandó kiadások kivételével, az adóhatóság által kiszabott 
szankciókat, a fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékokat, bírságokat, a perköltséget, a 
követelések vásárlására fordított kiadásokat, az OEP felé megtérített kiadásokat.” 

7. Nem lép hatályba az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. 
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, K42. 
Családi támogatások rész h), k), l), n) és p) pontja. 

8. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, K42. Családi támogatások 
rész o) pontja a következő szöveggel lép hatályba: 

(Ezen a rovaton kell elszámolni) 

o) az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokat.” 

9. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, K43. Pénzbeli kárpótlások, 
kártérítések rész a következő szöveggel lép hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni az állam által szerződésen kívül okozott károkért 
nemzetközi szerződés, jogszabály, vagy bírósági ítélet alapján egyszeri vagy tartós jelleggel 
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pénzben folyósított kárpótlásokat, kártalanításokat, kártérítéseket a K511. Egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton elszámolandó kiadások kivételével.” 

10. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, K44. Betegséggel kapcsolatos 
(nem társadalombiztosítási) ellátások rész a) pontja a következő szöveggel lép hatályba: 

(Ezen a rovaton kell elszámolni) 

„a) az ápolási díjat,” 

11. Nem lép hatályba az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. 
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, K44. 
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások rész c) és i) pontja. 

12. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, K44. Betegséggel kapcsolatos 
(nem társadalombiztosítási) ellátások rész g) pontja a következő szöveggel lép hatályba: 

(Ezen a rovaton kell elszámolni) 

„g) a cukorbetegek támogatását, és” 

13. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, K48. Egyéb nem intézményi 
ellátások rész a) pontja a következő szöveggel lép hatályba: 

(Ezen a rovaton kell elszámolni) 

„a) az időskorúak járadékát,” 

14. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, K48. Egyéb nem intézményi 
ellátások rész c) pontja a következő szöveggel lép hatályba: 

(Ezen a rovaton kell elszámolni) 

„c) a volt közjogi méltóságok részére folyósított ellátásokat,” 

15. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI, K48. Egyéb nem intézményi 
ellátások rész e) pontja a következő szöveggel lép hatályba: 

(Ezen a rovaton kell elszámolni) 

„e) a művészeti, sportolói ellátásokat,” 
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16. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK, K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK, K502 Elvonások és befizetések 
rész a következő szöveggel lép hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a társulás részére a 
központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből folyósított támogatások 
jogosulatlan igénybevétele miatt a bevétel elszámolását követő években visszafizetett 
összeget, 

b) a költségvetési maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési 
kötelezettséget, 

c) a tervezettet meghaladó többletbevétel után teljesítendő befizetést, és 
d) az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettséget. 

A rovaton eredeti előirányzat nem tervezhető az Áht. 47. § (2) bekezdésében foglaltak 
kivételével.” 

17. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK, K6. BERUHÁZÁSOK, K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése rész a 
következő szöveggel lép hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni az immateriális javak vételárát.” 

18. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK, K6. BERUHÁZÁSOK, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése rész 
a következő szöveggel lép hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszköznek minősülő informatikai eszközök, 
nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe 
beszámító kiadásokat.” 

19. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K9. FINANSZÍROZÁSI 
KIADÁSOK, K91. Belföldi finanszírozás kiadásai, K912. Belföldi értékpapírok kiadásai, 
K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rész a következő szöveggel lép 
hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok beváltásának kiadásait azok névértékéig az azokhoz kapcsolódó fedezeti 
ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket). 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai, 

b) ebből: befektetési jegyek, 

c) ebből: kárpótlási jegyek.” 
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20. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K9. FINANSZÍROZÁSI 
KIADÁSOK, K91. Belföldi finanszírozás kiadásai, K912. Belföldi értékpapírok kiadásai, 
K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rész a következő szöveggel lép 
hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok beváltásának kiadásait azok névértékéig az azokhoz kapcsolódó fedezeti 
ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket). 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.” 

21. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K9. FINANSZÍROZÁSI 
KIADÁSOK, K91. Belföldi finanszírozás kiadásai, K913. Államháztartáson belüli 
megelőlegezések folyósítása rész a következő szöveggel lép hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4) és (5) bekezdése, valamint 83. § (3) 
bekezdése szerinti megelőlegezések folyósítását.” 

22. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, K9. FINANSZÍROZÁSI 
KIADÁSOK, K91. Belföldi finanszírozás kiadásai, K914. Államháztartáson belüli 
megelőlegezések visszafizetése rész a következő szöveggel lép hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4) és (5) bekezdése, valamint 83. § (3) 
bekezdése szerinti megelőlegezések visszafizetésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat.” 

23. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK, B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON 
BELÜLRŐL, B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 
támogatása rész a következő megnevezéssel és szöveggel lép hatályba: 

„B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési 
önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására 
biztosított előirányzatból származó bevételeket.” 

24. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK, B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON 
BELÜLRŐL, B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai rész a következő 
szöveggel lép hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott megyei önkormányzati tartalékból és a tartósan fizetésképtelen helyzetbe 
került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes 
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kamattámogatására, a pénzügyi gondnok díjára szolgáló előirányzatból származó bevételeket, 
valamint az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetében szereplő fejezeti tartalékból a helyi 
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló és más kiegészítő támogatások 
bevételeit. 

A rovaton előirányzat nem tervezhető.” 

25. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK, B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON 
BELÜLRŐL, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások rész a következő 
szöveggel lép hatályba. 

„Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a központi költségvetésről szóló törvényben a helyi önkormányzatok, helyi 
nemzetiségi önkormányzatok, társulások részére felhalmozási célra biztosított központosított 
előirányzatokból származó bevételeket, és 

b) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított vis 
maior támogatást. 

A rovaton előirányzat a Lakossági közműfejlesztés támogatása jogcímen tervezhető.” 

26. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK, B32. Szociális hozzájárulási adó és 
járulékok rész a következő szöveggel lép hatályba. 

„Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a szociális hozzájárulási adót, 

b) a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási járulékot, ide értve a megállapodás alapján 
fizetők járulékait is, 

c) a korkedvezmény-biztosítási járulékot, 

d) az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot, 

e) az egészségügyi szolgáltatási járulékot, 

f) az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, 

g) a biztosítotti nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási járulékot, 

h) a megállapodás alapján fizetők járulékait, és 

i) a munkáltatói táppénz hozzájárulást. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.” 
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27. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK, B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó adók rész a következő szöveggel lép hatályba. 

„Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a szakképzési hozzájárulást, 

b) a rehabilitációs hozzájárulást, 

c) az egészségügyi hozzájárulást, és 

d) az egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterheket. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.” 

28. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK, B34. Vagyoni típusú adók rész a 
következő szöveggel lép hatályba. 

„Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az építményadót, 

b) az épület után fizetett idegenforgalmi adót, 

c) a magánszemélyek kommunális adóját, 

d) a telekadót, 

e) cégautóadót 

f) a közművezetékek adóját, és 

g) az öröklési és ajándékozási illetéket. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.” 

29. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK, B35. Termékek és szolgáltatások adói, 
B351. Értékesítési és forgalmi adók rész m) pontja a következő szöveggel lép hatályba. 

(Ezen a rovaton kell elszámolni) 

„m) a gyógyszergyártók 10%-os befizetési kötelezettségét,” 

30. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK, B35. Termékek és szolgáltatások adói, 
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók rész a következő szöveggel lép hatályba. 
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„Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a kulturális adót, 

b) a baleseti adót, 

c) a nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező 
befizetéseit, 

d) a környezetterhelési díjat, 

e) a környezetvédelmi termékdíjakat, 

f) a bérfőzési szeszadót, 

g) a szerencsejáték szervezési díjat, 

h) a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót, 

i) a talajterhelési díjat, 

j) a vízkészletjárulékot, 

k) az állami vadászjegyek díjait, 

l) az erdővédelmi járulékot, 

m) a földvédelmi járulékot, 

n) a halászati haszonbérleti díjat, 

o) a hulladéklerakási járulékot, és 

p) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.” 

31. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK, B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 
rész a következő megnevezéssel és szöveggel lép hatályba: 

„B401. Készletértékesítés ellenértéke 

Ezen a rovaton kell elszámolni a készletek értékesítésekor kapott eladási árat.” 

32. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK, B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK, B410. Egyéb működési bevételek rész a 
következő szöveggel lép hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű 
bevételeket, így különösen 
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a) a Kincstárnál az általa vezetett fizetési számlák után felszámított díjakat, ide értve a 
rendelkezésre tartási díjat is, 

b) a visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, 
kölcsönök, és a vállalt kezességek, garanciák díjait, 

c) az Európai Unió költségvetéséből teljesített költség-visszatérítéseket, így különösen a 
Tanács üléseire kiutazó delegációk utazási költségeinek visszatérítését, a vámbeszedési 
költségek megtérítését, a cukorágazati hozzájárulás beszedési költségének megtérítését, 
valamint az uniós támogatások utólagos megtérítését, 

d) a közbeszerzésről szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékot, pályázati díjat, 

e) a nyelvvizsga kötelezettségi biztosítékot, 

f) az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének visszatérült 
összegét, önrevízió végzését, 

g) a foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítéseket, 

h) a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos bevételeket (például 
foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés 
miatti kártérítés), az ilyen jogcímeken kifizetett és később visszakapott bevételeket, a 
szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap 
nélküli gazdagodásért kapott összegeket, a biztosítási bevételeket, 

i) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) 
követelésért kapott ellenértéket, 

j) az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, 
ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg 
egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több 
kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, és 

k) a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
és a dologi kiadásoknak a kiadás elszámolását követő években történő visszatérítéseit, a 
pénztártöbblet. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell 
szerepeltetni: 

a) ebből: biztosító által fizetett kártérítés, 

b) ebből: a szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, 
káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék 
(kaució), bánatpénz, 

c) ebből: költségek visszatérítései.” 

33. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B8. FINANSZÍROZÁSI 
BEVÉTELEK, B81. Belföldi finanszírozás bevételei, B812. Belföldi értékpapírok bevételei, 
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B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése rész a következő szöveggel 
lép hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott 
vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – ide értve a kárpótlási jegyeket és a 
befektetési jegyeket is – beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor 
azok eladási árát a könyv szerinti értékig. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell 
szerepeltetni: 

a) ebből: befektetési jegyek, 

b) ebből: kárpótlási jegyek.” 

34. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B8. FINANSZÍROZÁSI 
BEVÉTELEK, B81. Belföldi finanszírozás bevételei, B812. Belföldi értékpapírok bevételei, 
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása rész a következő szöveggel lép 
hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok kibocsátásakor kapott eladási árat, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó 
értékpapírok esetén azok névértékéig.” 

35. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B8. FINANSZÍROZÁSI 
BEVÉTELEK, B81. Belföldi finanszírozás bevételei, B812. Belföldi értékpapírok bevételei, 
B8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése rész a következő 
szöveggel lép hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, belföldön 
kibocsátott vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem 
tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát a könyv szerinti értékig.” 

36. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B8. FINANSZÍROZÁSI 
BEVÉTELEK, B81. Belföldi finanszírozás bevételei, B812. Belföldi értékpapírok bevételei, 
B8124. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása rész a következő szöveggel lép 
hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok kibocsátásakor kapott eladási árat azok névértékéig.” 

37. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B8. FINANSZÍROZÁSI 
BEVÉTELEK, B81. Belföldi finanszírozás bevételei, B814. Államháztartáson belüli 
megelőlegezések rész a következő szöveggel lép hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4) és (5) bekezdése, valamint 83. § (3) 
bekezdése szerint biztosított megelőlegezéseket.” 
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38. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ, B8. FINANSZÍROZÁSI 
BEVÉTELEK, B81. Belföldi finanszírozás bevételei, B815. Államháztartáson belüli 
megelőlegezések törlesztése rész a következő szöveggel lép hatályba: 

„Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4) és (5) bekezdése, valamint 83. § (3) 
bekezdése szerinti megelőlegezések befolyó törlesztését.” 

39. Az Áhsz. 15. melléklet II. KÖTELEZŐ MEGBONTÁS rész 2. pontja a következő 
szöveggel lép hatályba: 

„2. Ha e melléklet így rendeli, az államháztartáson kívüli bevételeket, kiadásokat a 
következő bontásban kell bemutatni: 

a) ebből: egyházi jogi személyek, 

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok, 
c) ebből: egyéb civil szervezetek, 

d) ebből: háztartások, 
e) ebből: pénzügyi vállalkozások, 

f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 
g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

h) ebből: egyéb vállalkozások, 
i) ebből: Európai Unió, 

j) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek, 
k) ebből: egyéb külföldiek.” 
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1. Nem lép hatályba az Áhsz. 16. melléklet 1. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK, 12-15. TÁRGYI ESZKÖZÖK, 13. GÉPEK, 
BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK részben a „132. Üzembe nem 
helyezett, használatba nem vett kisértékű tárgyi eszközök” számla. 

2. Az Áhsz. 16. melléklet 2. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK, 
24. ÉRTÉKPAPÍROK rész, 248. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása számlája a 
következő 2481. és 2482. számlákkal kiegészülve lép hatályba: 

„2481. Nem tartós részesedések értékvesztése és annak visszaírása 

2482. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak 
visszaírása” 

3. Az Áhsz. 16. melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI 
ELHATÁROLÁSOK, 31-33. PÉNZESZKÖZÖK része a következő szöveggel lép hatályba: 

„31-34. PÉNZESZKÖZÖK” 

4. Az Áhsz. 16. melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI 
ELHATÁROLÁSOK, 31-33. PÉNZESZKÖZÖK, 331. KINCSTÁRON KÍVÜLI 
FORINTSZÁMLÁK része a következő 3315. számlával kiegészülve lép hatályba: 

„3315. Egyéb kincstáron kívüli forintszámlák” 

5. Az Áhsz. 16. melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI 
ELHATÁROLÁSOK, 31-33. PÉNZESZKÖZÖK, 332. KINCSTÁRI FORINTSZÁMLÁK 
része a következő 3328. számlával kiegészülve lép hatályba: 

„3328. Kincstári finanszírozási számlák” 

6. Az Áhsz. 16. melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI 
ELHATÁROLÁSOK, 36. SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK része a következő szöveggel lép 
hatályba: 

„36. SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 

361. Pénzeszközök átvezetési számla 

362. Foglalt 

363. Azonosítás alatt álló tételek 

364. Általános forgalmi adó elszámolása 

3641. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása 

3642. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 

365. Követelés jellegű sajátos elszámolások 

3651. Adott előlegek 

17. melléklet a 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 220. szám 88087 

 

36511. Immateriális javakra adott előlegek 

36512. Beruházásokra adott előlegek 

36513. Készletekre adott előlegek 

36514. Foglalkoztatottaknak adott előlegek 

36515. Egyéb adott előlegek 

36518. Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

365181. Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

365182. Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

365183. Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

365184. Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

365185. Egyéb adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

3652. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 

3653. Más által beszedett bevételek elszámolása 

3654. Forgótőke elszámolása 

3655. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés 
elszámolása 

3656. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 
megtérítésének elszámolása 

3657. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
elszámolása 

366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások  

3671. Kapott előlegek 

3672. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 

3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 

3674. Forgótőke elszámolása (Kincstár) 

3675. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség 
elszámolása 
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3676. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 
megtérítésének elszámolása 

3677. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 

368. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások” 

7. Az Áhsz. 16. melléklet 4. FORRÁSOK, 41. SAJÁT TŐKE rész 413. Egyéb eszközök 
induláskori értéke számlája a következő megnevezéssel lép hatályba: 

„413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai” 

8. Az Áhsz. 16. melléklet 8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK, 84. 
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK része a következő szöveggel lép hatályba: 

„84. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 

841. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 

842. Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerinti 
értéke 

843. Különféle egyéb ráfordítások” 

9. Az Áhsz. 16. melléklet 8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK, 85. 
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI rész 852. Részesedések, értékpapírok, 
pénzeszközök értékvesztése számlája a következő megnevezéssel lép hatályba: 

„852. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése és annak visszaírása” 

10. Az Áhsz. 16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK, 94. 
RENDKÍVÜLI EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK rész 942. Különféle rendkívüli 
eredményszemléletű bevételek számlája a következő szöveggel lép hatályba: 

„942. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 

9421. Térítés nélkül átvett eszközök értéke 

9422. Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök értéke 

9423. Különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételek” 

11. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK, 02. KÉSZLETEK része 
a következő 023. számlával kiegészülve lép hatályba: 

„023. Intervenciós készletek” 

12. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK, 03. FÜGGŐ ÉS 
BIZTOS (JÖVŐBENI) KÖVETELÉSEK rész 031. számlája a következő megnevezéssel lép 
hatályba: 

„031. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések” 
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13. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK, 04. FÜGGŐ 
KÖTELEZETTSÉGEK rész 044. számlája a következő megnevezéssel lép hatályba: 

„044. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek” 

14. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK, 09. BEVÉTELI 
ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, TELJESÍTÉS, 091. Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről, 0911. Önkormányzatok működési támogatásai, 09113. Települési 
önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása része a következő 
megnevezéssel és szöveggel lép hatályba: 

„09113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása 

091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása előirányzata 

091132. Követelés települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatására 

091133. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása teljesítése” 

15. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK, 09. BEVÉTELI 
ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, TELJESÍTÉS, 094. Működési bevételek, 09401. 
Áru- és készletértékesítés ellenértéke része a következő megnevezéssel és szöveggel lép 
hatályba: 

„09401. Készletértékesítés ellenértéke 

094011. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata 

094012. Követelés készletértékesítés ellenértékére 

094013. Készletértékesítés ellenértéke teljesítése” 
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1. Az Áhsz. 17. melléklet 3. pont a) alpontja a következő szöveggel lép hatályba: 
„a) a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes, más fizetési 

kötelezettségek – 0022. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű 
– nyilvántartására szolgáló számlák teljesítéssel (3-as végződésű nyilvántartási számlák) 
csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
könyvviteli számláinak egyenlegével: 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 
0511012, 0511022, 0511032, 0511042, 
0511052, 0511062, 0511072, 0511082, 
0511092, 0511102, 0511112, 0511122, 
0511132, 051212, 051222, 051232. 
számlák egyenlege 
– 
a 0511013, 0511023, 0511033, 0511043, 
0511053, 0511063, 0511073, 0511083, 
0511093, 0511103, 0511113, 0511123, 
0511133, 051213, 051223, 051233. 
számlák egyenlege 

= 

4211. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 
0522. számla egyenlege 
– 
a 0523. számla egyenlege 

= 

4212. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 
053112, 053122, 053132, 053212, 053222, 
053312, 053322, 053332, 053342, 053352, 
053362, 053372, 053412, 053422, 053512, 
053522, 053532, 053542, 053552. számlák 
egyenlege 
– 
a 053113, 053123, 053133, 053213, 
053223, 053313, 053323, 053333, 053343, 
053353, 053363, 053373, 053413, 053423, 
053513, 053523, 053533, 053543, 053553. 
számlák egyenlege 

= 

4213. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 
05412, 05422, 05432, 05442, 05452, 
05462, 05472, 05482. számlák egyenlege 
– 
a 05413, 05423, 05433, 05443, 05453, 
05463, 05473, 05483. számlák egyenlege 

= 

4214. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 
055012, 055022, 055032, 055042, 055052, 
055062, 055072, 055082, 055092, 055102, 
055112. számlák egyenlege 
– 
a 055013, 055023, 055033, 055043, 
055053, 055063, 055073, 055083, 055093, 
055103, 055113. számlák egyenlege 

= 

4215. könyvviteli számla egyenlege 

 

 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 
05612, 05622, 05632, 05642, 05652, 
05662, 05672. számlák egyenlege 
– 
a 05613, 05623, 05633, 05643, 05653, 
05663, 05673. számlák egyenlege 

= 

4216. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 
05712, 05722, 05732, 05742. számlák 
egyenlege 
– 
a 05713, 05723, 05733, 05743. számlák 
egyenlege 

 

4217. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 
05812, 05822, 05832, 05842, 05852, 
05862, 05872, 05882. számlák egyenlege 
– 
a 05813, 05823, 05833, 05843, 05853, 
05863, 05873, 05883. számlák egyenlege 

= 

4218. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 
0591112, 0591122, 0591132, 0591212, 
0591222, 0591232, 0591242, 059132, 
059142, 059152, 059162, 059172, 059182, 
059212, 059222, 059232, 059242, 05932. 
számlák egyenlege 
– 
a 0591113, 0591123, 0591133, 0591213, 
0591223, 0591233, 0591243, 059133, 
059143, 059153, 059163, 059173, 059183, 
059213, 059223, 059233, 059243, 05933. 
számlák egyenlege 

= 

4219. könyvviteli számla egyenlege” 

2. Az Áhsz. 17. melléklet 3. pont b) alpontja a következő szöveggel lép hatályba: 
„b) a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évet követően esedékes végleges 

kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek – 0024. nyilvántartási számlával 
szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák 
egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
könyvviteli számláinak (422.) egyenlegével: 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 
0511012, 0511022, 0511032, 0511042, 
0511052, 0511062, 0511072, 0511082, 
0511092, 0511102, 0511112, 0511122, 
0511132, 051212, 051222, 051232. 
számlák egyenlege 

= 

4221. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 
0522. számla egyenlege = 4222. könyvviteli számla egyenlege 
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a 0022. számlával szemben nyilvántartott 
05612, 05622, 05632, 05642, 05652, 
05662, 05672. számlák egyenlege 
– 
a 05613, 05623, 05633, 05643, 05653, 
05663, 05673. számlák egyenlege 

= 

4216. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 
05712, 05722, 05732, 05742. számlák 
egyenlege 
– 
a 05713, 05723, 05733, 05743. számlák 
egyenlege 

 

4217. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 
05812, 05822, 05832, 05842, 05852, 
05862, 05872, 05882. számlák egyenlege 
– 
a 05813, 05823, 05833, 05843, 05853, 
05863, 05873, 05883. számlák egyenlege 

= 

4218. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 
0591112, 0591122, 0591132, 0591212, 
0591222, 0591232, 0591242, 059132, 
059142, 059152, 059162, 059172, 059182, 
059212, 059222, 059232, 059242, 05932. 
számlák egyenlege 
– 
a 0591113, 0591123, 0591133, 0591213, 
0591223, 0591233, 0591243, 059133, 
059143, 059153, 059163, 059173, 059183, 
059213, 059223, 059233, 059243, 05933. 
számlák egyenlege 

= 

4219. könyvviteli számla egyenlege” 

2. Az Áhsz. 17. melléklet 3. pont b) alpontja a következő szöveggel lép hatályba: 
„b) a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évet követően esedékes végleges 

kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek – 0024. nyilvántartási számlával 
szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák 
egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
könyvviteli számláinak (422.) egyenlegével: 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 
0511012, 0511022, 0511032, 0511042, 
0511052, 0511062, 0511072, 0511082, 
0511092, 0511102, 0511112, 0511122, 
0511132, 051212, 051222, 051232. 
számlák egyenlege 

= 

4221. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 
0522. számla egyenlege = 4222. könyvviteli számla egyenlege 
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a 0024. számlával szemben nyilvántartott 
053112, 053122, 053132, 053212, 053222, 
053312, 053322, 053332, 053342, 053352, 
053362, 053372, 053412, 053422, 053512, 
053522, 053532, 053542, 053552. számlák 
egyenlege 

= 

4223. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 
05412, 05422, 05432, 05442, 05452, 
05462, 05472, 05482. számlák egyenlege 

= 
4224. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 
055012, 055022, 055032, 055042, 055052, 
055062, 055072, 055082, 055092, 055102, 
055112. számlák egyenlege 

= 

4225. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 
05612, 05622, 05632, 05642, 05652, 
05662, 05672. számlák egyenlege 

= 
4226. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 
05712, 05722, 05732, 05742. számlák 
egyenlege 

 
4227. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 
05812, 05822, 05832, 05842, 05852, 
05862, 05872, 05882. számlák egyenlege 

= 
4228. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 
0591112, 0591122, 0591132, 0591212, 
0591222, 0591232, 0591242, 059132, 
059142, 059152, 059162, 059172, 059182, 
059212, 059222, 059232, 059242, 05932. 
számlák egyenlege 

= 

4229. könyvviteli számla egyenlege” 

 

3. Az Áhsz. 17. melléklet 4. pontja a következő szöveggel lép hatályba: 

„4. A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélete és a költségvetési vagy 
finanszírozási bevételként vagy kiadásként el nem számolható tételek 36-os számlacsoportban 
való kezeléséből adódóan 

a) a 31-33. számlacsoportban található pénzeszközök nyitó állományát korrigálva a 
költségvetési bevételekkel és kiadásokkal, a 0981313. és 0981323. nyilvántartási számlák 
kivételével a teljesített finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal (együtt a 003. és 005. 
nyilvántartási számlái egyenlege), a 36-os számlacsoportban vezetett könyvviteli számlák – a 
364. és a 368. kivételével – egyenlegével, és a 31-33. számlacsoport könyvviteli számláival 
szemben könyvelt 413., 494. és 852. könyvviteli számlák forgalmával, meg kell egyeznie a 
31-33. számlacsoportban található pénzeszközök záró készletével 

31-33. számlák nyitó egyenlege 
- 003. egyenlege 
+ 005. egyenlege - 0981313. és 0981323. 
egyenlege 
+/- 361-363, 365-367. egyenlege 
+ 31-33. számlákkal szemben könyvelt 

= 

31-33. záró egyenlege 

 

 

413. számla forgalma 
+/- 31-33. számlakkal szemben könyvelt 
494. számla forgalma 
+/- 31-33. számlakkal szemben könyvelt 
852. számla forgalma 

b) az idegen pénzeszközök nyitó pénzkészletének korrigálva a 368. egyenlegével 
egyeznie kell az idegen pénzeszközök záró készletével 

34. nyitó egyenlege 
+/- 368. egyenlege = 34. záró egyenlege” 
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413. számla forgalma 
+/- 31-33. számlakkal szemben könyvelt 
494. számla forgalma 
+/- 31-33. számlakkal szemben könyvelt 
852. számla forgalma 

b) az idegen pénzeszközök nyitó pénzkészletének korrigálva a 368. egyenlegével 
egyeznie kell az idegen pénzeszközök záró készletével 

34. nyitó egyenlege 
+/- 368. egyenlege = 34. záró egyenlege” 
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A Kormány 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről

A Kormány a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §  A  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklet 8.  pont 
8.21.  alpontja szerinti adómentes juttatásnak (a  továbbiakban: közlekedési kedvezmény) minősül a  2.  §-ban 
meghatározott személynek a 3. §-ban meghatározott igazolások és nyilvántartások alapján
a) a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint biztosított vasúti 

menetkedvezmény és az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
szabályok szerint biztosított kedvezmény (díjmentesség, díjkedvezmény),

b) a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti országos, regionális vagy elővárosi közúti vagy 
helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás díjából vagy a menetrend szerinti vízi személyszállítási 
szolgáltatás díjából a  2.  § (2)  bekezdésében meghatározott magánszemélyeknek biztosított kedvezmény 
(díjmentesség, díjkedvezmény),

c) a  2.  § (3) és (4)  bekezdésében meghatározott költségvetési szerv által az  ott meghatározott 
magánszemélyeknek a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti menetrend szerinti 
személyszállítási szolgáltatás díjából biztosított kedvezmény (díjmentesség, díjkedvezmény),

d) a 2. § (5) bekezdésében meghatározott társaság, vagy az ott felsorolt társaságok jogelődjei által kötött, a jelen 
rendelet hatálybalépésekor hatályos, vagy az  azt követően kötött viszonossági megállapodások alapján 
a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás 
díjából biztosított kedvezmény (díjmentesség, díjkedvezmény).

2. § (1) A  személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti vasúti személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési 
szolgáltató az 1. § a) pontja szerinti közlekedési kedvezményt a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben 
és az  egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szabályok szerint 
biztosított vasúti menetkedvezményre jogosult magánszemélynek nyújthat.

 (2) A  személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti országos, regionális vagy elővárosi közúti vagy helyi 
menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást vagy a menetrend szerinti vízi személyszállítási szolgáltatást végző 
közlekedési szolgáltató az 1. § b) pontja szerinti közlekedési kedvezményt nyújthat
a) a munkavállalójának,
b) annak a volt munkavállalónak, aki az Szja tv. 3. § 23. pontja szerinti nyugdíjban részesül,
c) munkavégzésével összefüggésben szerzett egészségkárosodása miatt megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban, rehabilitációs járadékban, rokkantsági járadékban részesülő vagy jogszabály alapján 
súlyosan fogyatékosnak minősülő, fogyatékossági támogatásban részesülő volt munkavállalójának,

d) halálos üzemi balesetet szenvedett volt munkavállaló igényjogosult hozzátartozójának,
e) az a)–c) pontban említett személy igényjogosult hozzátartozójának,
f ) a  közlekedési szolgáltatónál szakmai gyakorlaton tanulószerződés vagy hallgatói szerződés alapján részt 

vevő szakképző iskolai tanulónak, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatónak, valamint tanulószerződés 
nélkül a  szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlaton részt vevő szakképző iskolai 
tanulónak.

 (3) A  közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a  Nemzeti Közlekedési Hatóság, valamint 
a  Közlekedésbiztonsági Szervezet az  1.  § c)  pontja szerinti közlekedési kedvezményt kormánytisztviselőjének és 
ügykezelőjének nyújthat.

 (4) A fővárosi és a megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége az 1. § c) pontja szerint közlekedési kedvezményt 
a hatósági feladatkörben eljáró kormánytisztviselőjének nyújthat.

 (5) Az 1. § d) pontja szerinti viszonossági megállapodás alapján közlekedési kedvezményt
a) az országos, térségi vagy elővárosi vasúti menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végző,
b) az országos vasúti pályahálózatot működtető vasúti,
c) az  országos, térségi vagy elővárosi közúti, valamint helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást 

végző,
d) a menetrend alapján vízi személyszállítási tevékenységet végző
társaság a viszonossági megállapodásokban jogosultként meghatározott személynek nyújthat.
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 (6) A  (2)  bekezdés d) és e)  pontjának alkalmazásában igényjogosult hozzátartozó a  magánszeméllyel közös 
háztartásban élő házastárs, az  élettárs, a  bejegyzett élettárs, továbbá a  magánszeméllyel közös háztartásban élő, 
rendszeres jövedelemmel nem rendelkező gyermek a  tankötelezettsége fennállásának időtartamában, vagy ha 
nappali tagozatos oktatásban vesz részt, a tanulmányai befejezéséig.

3. § (1) Az  e  rendelet szerinti közlekedési kedvezmény akkor minősül az  Szja tv. 1. számú melléklet 8.  pont 8.21.  alpont 
szerint adómentes juttatásnak, ha azt
a) az  1.  § a)  pontja és a  2.  § (1)  bekezdése tekintetében a  miniszteri rendelet alapján a  jogosult kérelmére 

kiállított igazolvány,
b) az 1. § b) pontja és a 2. § (2) bekezdés a)–f ) pontja tekintetében a szolgáltatást nyújtó társaság által a jogosult 

kérelmére kiállított igazolás,
c) az  1.  § c)  pontja és a  2.  § (3)  bekezdése tekintetében az  ott felsorolt költségvetési szervek által kiállított 

igazolvány,
d) az  1.  § c)  pontja és a  2.  § (4)  bekezdése tekintetében a  fővárosi és a  megyei kormányhivatal közlekedési 

felügyelősége által kiállított igazolvány,
e) az 1. § d) pontja és a 2. § (5) bekezdése tekintetében a viszonossági megállapodásban részes társaságok által 

a jogosult kérelmére kiállított igazolás
birtokában veszik igénybe.

 (2) Az  (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást a szolgáltató által működtetett vagy az azonos közlekedési alágazatba 
tartozó szolgáltatók által ellátott vonalakra kiterjedően, az  (1)  bekezdés e)  pontja tekintetében a  viszonossági 
megállapodásban foglaltak szerinti vonalra, viszonylatra, járatra kell kiadni.

 (3) A kiállító az (1) bekezdés szerint kiállított igazolvány és igazolás kiadását nyilvántartja.

4. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

5. §  E  rendelet alkalmazásában közlekedési kedvezménynek minősül az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően 
kibocsátott kedvezményre jogosító igazolványok, igazolások alapján igénybe vett közlekedési kedvezmény 
az igazolvány, igazolás érvényességi időtartamán belül.

6. §  Hatályát veszti az  adómentes természetbeni juttatásnak minősülő, fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó 
közlekedési kedvezményekről szóló 324/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 499/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Civil Alap – 2014 pályázati program keretében nyújtott támogatások sajátos szabályairól

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet hatálya a magyarországi Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó kezdeményezések támogatását célzó Civil 
Alap – 2014 pályázati program (a  továbbiakban: Civil Alap) keretében nyújtott támogatásokra (a  továbbiakban: 
támogatás) terjed ki.

2. § (1) A  Civil Alap keretében nyújtott támogatások tekintetében az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) – (2)  bekezdésben nem említett – rendelkezéseit 
az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A Civil Alap keretében nyújtott támogatások tekintetében nem kell alkalmazni az Ávr. 65/A. §-át, 71. §-át, 72. §-át, 
73. § (1) bekezdését, 77. §-át, 78. §-át, valamint 78/A. §-át.
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3. §  E rendelet alkalmazásában:
1. elszámolható költségek: mindazon költségek, amelyek nem tartoznak a nem támogatott költségek közé,
2. gazdasági tevékenység: bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység, 

amely feltételezi az ellenszolgáltatásért vállalt kockázatot,
3. kedvezményezett: támogatásban részesülő hazai és külföldi illetőségű természetes és jogi személyek, jogi 

személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek,
4. nem támogatott költségek: jövedéki termékek (kávé, szeszesital, dohányáru), ékszer, dísztárgyak, továbbá 

az adók vagy adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek, valamint az előre nem tervezett költségek,
5. támogatási időszak: 2014. január 1. napja és 2014. december 31. napja közötti, a  támogatói okiratban 

meghatározott időszak, amely alatt köteles a támogatott tevékenységet megvalósítani.

4. § (1) A támogatási igényhez be kell nyújtani
a) természetes személy igénylője esetében az általa kitöltött és aláírt 2. melléklet szerinti nyilatkozatot,
b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet igénylője esetében

ba) a létesítő okiratának egyszerű másolatát és – ha működése hatósági nyilvántartásba vételhez kötött – 
a  nyilvántartást vezető hatóság által a  nyilvántartásban szereplő adataira vonatkozóan kiállított 
hatósági bizonyítványt,

bb) képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,
bc) az általa kitöltött és aláírt 1. melléklet szerinti nyilatkozatot.

 (2) A  támogatás igénylője a  nem magyar nyelven kiállított (1)  bekezdés szerinti dokumentumok magyar fordítását is 
csatolja a támogatási igényhez.

5. § (1) A támogatás támogatói okirattal kerül biztosításra, amelynek tartalmaznia kell:
a) a támogatott szakmai programra történő hivatkozást,
b) a költségvetési támogatás összegét,
c) a támogatási időszakot,
d) a felhasználás határidejét,
e) a fizetési feltételeket,
f ) szükség esetén utalást az Ávr. 73. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségre,
g) a beszámoló benyújtásának határidejét,
h) tájékoztatást a  beszámolással, ellenőrzéssel, a  jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésével, 

a  költségvetési támogatással kapcsolatos iratok, valamint a  költségvetési támogatás felhasználását 
alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésével, az adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok és az azokban 
bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésével kapcsolatos kötelezettségekről és azok 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

 (2) Az Ávr. 76. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl nem adható ki támogatói okirat, ha a  támogatás igénylője 
a 4. §-ban meghatározott dokumentumokat 2014. január 20-ig a támogató részére nem nyújtotta be.

 (3) A  kedvezményezettnek nem kell az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.  § (5)  bekezdése szerinti 
biztosítékot nyújtania.

 (4) A  támogatás folyósítására a  beszámoló elfogadását megelőzően egyösszegben nyújtott támogatási előleg 
formájában kerül sor.

6. § (1) A kedvezményezett a támogatást a támogatási időszak lejártát követő 2 hónap elteltéig, de legkésőbb 2015. február 
28-ig köteles felhasználni. A  támogatás akkor minősül felhasználtnak, ha a kedvezményezett részéről a kifizetés is 
megtörtént.

 (2) A kedvezményezett a támogatást nem használhatja fel esetleges gazdasági tevékenysége körében.

7. § (1) Az  Ávr. 80.  § (1)  bekezdése szerinti beszámolót 2015. április 30-ig akkor is be kell nyújtani, ha a  támogatásból 
a köztartozások összege visszatartásra kerül.

 (2) Az Ávr. 80. § (3)–(4) bekezdésétől eltérően a beszámolónak a (3)–(6) bekezdésben meghatározott követelményeknek 
kell megfelelnie.

 (3) A  beszámolóhoz benyújtott pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell számlaösszesítőt. A  számlaösszesítő 
tartalmazza a  felmerült költségek tekintetében a  szállítók, a  szolgáltatók megnevezését, a  számla vagy 
a  számlahelyettesítő bizonylat számát, a  teljesítés megnevezését, idejét és összegét (nettó, általános forgalmi 
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adó, illetve bruttó összeg megbontásban). A  számlaösszesítőt úgy kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés 
esetén a  kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. A  számlaösszesítőt cégszerű aláírással kell ellátni és 
a támogató részére elszámoláskor átadni.

 (4) A  számlaösszesítőn túl a  pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a  teljesítést igazoló, eredetivel mindenben 
megegyező bizonylatok (számla, szerződés, egyéb számviteli bizonylatok) és a  pénzügyi teljesítést igazoló 
bizonylatok, banki kivonatok hitelesített másolatait. Az eredeti bizonylatokon a kedvezményezett köteles feltüntetni 
a támogatói okirat iktatószámát.

 (5) A támogató kizárólag azon bizonylatokat fogadja be a pénzügyi elszámolás részeként, amelyek megfelelnek a (3) és 
(4) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

 (6) A  kedvezményezett szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a  költségek felmerülésének szakmai vonatkozásait, 
tapasztalatait, amennyiben az eredmény arra alkalmas, azt tárgyiasult formában a beszámolóhoz csatolni kell.

 (7) A támogatás fel nem használt részét a támogató részére vissza kell fizetni.
 (8) A támogatásból vásárolt eszközöket a kedvezményezett a beszámoló támogató általi elfogadásától számított 3 éven 

belül kizárólag a támogató előzetes engedélyével idegenítheti el, adhatja bérbe vagy terhelheti meg.

8. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és 2015. június 30-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 499/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT 
támogatói döntés kiadásához szervezetek részére

Alulírott (név):  

mint a (szervezet neve):

székhelye, címe:

nyilvántartási szám:

nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság vagy hatóság:

adószám: 

számlavezető pénzintézet neve:

fizetési számla száma, ahova a támogatás átutalását 
kéri:

kapcsolattartó neve:

kapcsolattartó telefonszáma:

kapcsolattartó elektronikus elérhetősége:

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem az alábbiakat:
 1.  Nyilatkozom, hogy az  általam képviselt szervezet részéről benyújtott támogatási kérelemben foglalt adatok, 

információk és a  csatolt dokumentumok teljes körűek és valóságnak megfelelő hiteles adatokat tartalmazzák. 
Kijelentem továbbá, hogy a  támogatási igénnyel azonos tárgyban az  alábbi szervezetekhez nyújtottam be 
támogatási igényt:

TÁMOGATÁSI IGÉNYT ELBÍRÁLÓ 
SZERVEZET NEVE

A TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK 
IDŐPONTJA

A TÁMOGATÁSI IGÉNYBEN 
MEGJELÖLT ÖSSZEG

   

   

   
[Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
72. § (2) bekezdés a) pont]
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 2.  Kijelentem, hogy az  általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás 
alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a  megszüntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás nincs folyamatban. [Ávr. 72. § (2) bekezdés b) pont]

 3.  Hozzájárulok, hogy az  általam képviselt szervezet támogatási kérelmében szereplő, valamint az  azzal összefüggő 
adatokat a  támogató a  Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszer részére közvetítse, valamint 
hogy a nyilvántartott adatokhoz a támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai 
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az  állami adóhatóság, a  csekély összegű támogatások nyilvántartásában 
érintett szervek, valamint az Ávr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.

 4.  Nyilatkozom, hogy az  általam képviselt szervezet megfelel az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(a  továbbiakban: Áht.) 50.  § (1)  bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az  Áht. 109.  § (4)  bekezdése 
alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
adatait rendelkezésre bocsátja. [Ávr. 72. § (2) bekezdés d) pont]

 5.  Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Ávr. 83. § (1) bekezdésében meghatározott adatokban változás következik 
be, úgy a  tudomásra jutástól számított 8 napon belül azt írásban jelzem a  támogató részére, és kötelezettséget 
vállalok arra, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr.-ben foglaltak szerint 
visszafizetem a támogató részére. [Ávr. 72. § (2) bekezdés f ) pont]

 6.  Tudomásul veszem, hogy részemre támogatás nem folyósítható, amíg lejárt esedékességű, meg nem fizetett 
köztartozásom van, illetve a  megítélt és folyósításra kerülő esedékes támogatásból a  köztartozás összege 
visszatartásra kerül. (Ávr. 79. §)

 7.  Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából – a támogatási jogviszony fennállásáig – a támogató vagy 
a támogató adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosultak az általam 
képviselt szervezet nevének (megnevezésének), lakhelyének (székhelyének), adószámának, adóazonosító jelének 
kezelésére.

 8.  Nyilatkozom továbbá, hogy az  általam képviselt szervezet a  támogatott tevékenység tekintetében az  általános 
forgalmi adó levonására [Ávr. 72. § (2) bekezdés h) pont]
a) 

   o jogosult,

   o nem jogosult.
b) 

   o az adóterhet áthárítja

   o nem hárítja át.
[Ávr. 72. § (2) bekezdés d) pont]

 9.  Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az alábbiak:
a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16.  § (4)  bekezdés a)  pontjában vagy 16.  § 

(4a)  bekezdésében, valamint az  egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11.  §-ában 
foglalt, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,

b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a  továbbiakban: Mt.). 34.  §-ában meghatározott, 
a  munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a  gyermekmunka tilalmát is) 
vonatkozó rendelkezések megsértése,

c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a  miniszter által az  ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív 
szerződésben megállapított munkabér mértékére és a  kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések 
megsértése,

d) a harmadik országbeli állampolgár
da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy
db) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 

szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély (ideértve a  magas szintű képzettséget 
igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is)

 nélkül történő foglalkoztatása,
e) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az  Mt. 215.  § (1)  bekezdésének a  nyilvántartásba vétellel kapcsolatos 

szabályainak megsértése, valamint
f ) az egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján 

az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
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miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság vagy bíróság a támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven 
belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal, illetőleg jogerős bírósági határozattal 
a  rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 
5. §-ában meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott.

 10.  Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a  pályázóként megjelölt szervezettel szemben a  közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
a) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

   o nem áll fenn 

   o fennáll a(z) ... pont alapján 
b) 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

   o nem áll fenn 

   o fennáll a(z) ... pont alapján 
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
[Ávr. 72. § (2) bekezdés e) pont]

Kelt:

  Aláírás/Cégszerű aláírás

2. melléklet a 499/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT 
támogatói döntés kiadásához természetes személyek részére

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a  pályázatomban és a  jelen nyilatkozatban foglalt adatok, 
információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és valódiak.
Név: ...............................................................................................................................................................................................................................
Születési név: ............................................................................................................................................................................................................
Születési hely: ...........................................................................................................................................................................................................
Születési idő: .............................................................................................................................................................................................................
Anyja neve:.................................................................................................................................................................................................................
Lakcím (postai irányítószámmal): ......................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely és cím (postai irányítószámmal): ....................................................................................................................................
Telefonszám (hálózati vagy mobil): ...................................................................................................................................................................
Állampolgárság: .......................................................................................................................................................................................................

Magyar állampolgárság esetén
Személyazonosító igazolvány száma: ..............................................................................................................................................................
Adóazonosító jele: oooooooooo   TAJ száma: ooo ooo ooo
A fizetési számla tulajdonos neve :  ..................................................................................................................................................................
A fizetési számla tulajdonos címe:.....................................................................................................................................................................
Fizetési számlát vezető pénzintézet neve: .....................................................................................................................................................
Fizetési számla száma: oooooooo-oooooooo-oooooooo, ahova a támogatás átutalását kéri.
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Nem magyar állampolgárság esetén
Útlevélszám: ..............................................................................................................................................................................................................
A fizetési számla tulajdonos neve: ..............................................................................................., ahova a támogatás átutalását kéri
A fizetési számla tulajdonos címe:.....................................................................................................................................................................
Pénzintézet neve (magyarul és az adott ország nyelvén): ........................................................................................................................
Pénzintézet címe: ....................................................................................................................................................................................................
Fizetési számla száma: ...........................................................................................................................................................................................
IBAN szám: .................................................................................................................................................................................................................
SWIFT vagy BIC kód: ooooooooooo
A fizetési számla devizaneme:  ...........................................................................................................................................................................
A megbízás devizaneme (pl. 1 millió forintnak megfelelő euró): ..........................................................................................................

Nyilatkozat az adófizetés helyszínéről, illetve az adószámról
Alulírott ................................................................................ (név) (lakhely) kijelentem, hogy a .................................................. után 
járó adót ................................-ban fizetem meg. (az ország neve)
Kijelentem továbbá, hogy adóazonosító jellel rendelkezem/nem rendelkezem Magyarországon.1

Amennyiben Magyarországon rendelkezem adóazonosító jellel, úgy az a következő: oooooooooo

 1.  Tudomásul veszem, hogy az  adatszolgáltatás és az  adatok kezelése az  információs önrendelkezési jogról 
és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján írásban adott 
hozzájárulásom alapján történik. Aláírásommal a fenti adatok kezeléséhez hozzájárulok.

 2.  Kijelentem, hogy a támogatási igénnyel azonos tárgyban az alábbi szervezetekhez nyújtottam be támogatási igényt:

TÁMOGATÁSI IGÉNYT ELBÍRÁLÓ 
SZERVEZET NEVE

A TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK 
IDŐPONTJA

A TÁMOGATÁSI IGÉNYBEN 
MEGJELÖLT ÖSSZEG

   

   

   
[Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
72. § (2) bekezdés a) pont]

 3.  Hozzájárulok, hogy a támogatási kérelemben szereplő, valamint az azzal összefüggő adatokat a támogató a Magyar 
Államkincstár által működtetett monitoring rendszer részére közvetítse, valamint hogy a nyilvántartott adatokhoz 
a  támogató, az  Állami Számvevőszék, a  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az  Európai Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóság, az  állami adóhatóság, a  csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint 
az Ávr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.

 4.  Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Ávr. 83. § (1) bekezdésében meghatározott adatokban változás következik 
be, úgy a  tudomásra jutástól számított 8 napon belül azt írásban jelzem a  támogató részére, és kötelezettséget 
vállalok arra, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr.-ben foglaltak szerint 
visszafizetem a támogató részére. [Ávr. 72. § (2) bekezdés f ) pont]

 5.  Tudomásul veszem, hogy részemre támogatás nem folyósítható, amíg lejárt esedékességű, meg nem fizetett 
köztartozásom van, illetve a  megítélt és folyósításra kerülő esedékes támogatásból a  köztartozás összege 
visszatartásra kerül. (Ávr. 79. §)

 6.  Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából – a támogatási jogviszony fennállásáig – a támogató vagy 
a  támogató adatszolgáltatása alapján a  Magyar Államkincstár és a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosultak a  fenti 
kezelésére.

1 A megfelelő aláhúzandó, illetve kitöltendő.
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 7.  Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a  pályázóként megjelölt szervezettel szemben a  közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
a) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

   o nem áll fenn 

   o fennáll a(z) ... pont alapján 
b) 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

   o nem áll fenn 

   o fennáll a(z) ... pont alapján 
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: ..........................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: ..................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
[Ávr. 72. § (2) bekezdés e) pont]

Kelt:

  Aláírás

A Kormány 500/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), f ), h), n) és s) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a  korhatár előtti ellátásról és a  szolgálati 
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról 
és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.  évi 
CXII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 1. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el első fokon a  társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a  nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha)
„i) az öregségi nyugdíjra jogosult személy, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerző korábban 
szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal.”

2. §  A TnyR. 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyeztetési eljárásban és a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által nyilvántartott adatokról szóló hatósági 
bizonyítvány kiadására irányuló eljárásban)
„a) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el első fokon, ha
aa) az ügyfélnek nincs magyarországi lakóhelye,
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ab) az  ügyfél az  egyeztetési eljárás során jelzi, hogy a  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak 
végrehajtásáról szóló uniós rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény hatálya alá tartozó, 
külföldön szerzett szolgálati idővel rendelkezik, illetve erről a  szolgálati időről, jogosultsági időről szóló hatósági 
bizonyítvány kiállítása iránti kérelemben tájékoztatást kér,
ac) az ügyfél szolgálati viszonyban áll fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálattal, vagy
ad) az ügyfél korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal;”

3. §  A TnyR. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  korábban megszűnt rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék vagy 
a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 
2011.  évi CLXVII.  törvény 1.  § c)  pontja szerinti korhatár előtti öregségi nyugdíj mellett szerzett, a  Tny. 22/A.  §-a 
szerinti növelésre való jogosultságot már megállapították, az  öregségi nyugdíj megállapítása esetén a  növelés 
összegét a megállapítását követő emelésekkel együtt, külön határozat hozatala nélkül, az öregségi nyugdíjjal együtt 
kell folyósítani.”

4. § (1) A TnyR. 72/B. §-a a következő (5) és (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Rendkívül indokolt esetben kivételes árvaellátás megállapítható akkor is, ha
a) az elhunyt az előírt szolgálati idő felével sem rendelkezett,
b) az árva középfokú iskola vagy felsőfokú oktatási intézmény nem nappali tagozatán folytat tanulmányokat,
c) az  árva az  elhunyt jogszerző halálakor a  16. életévét betöltötte, de a  18. életévét még nem töltötte be, és 
egészségi állapota – a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló törvényben foglaltak szerint – legfeljebb 20 százalékos, vagy
d) az  elhunyt jogszerző Magyarországon nem szerezte meg a  jogosultsághoz szükséges szolgálati időt, az  árva 
alapvető szükségleteinek a biztosítása veszélyeztetve van, és az árvaellátásra való jogosultság fennállása a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek vagy szociális biztonsági 
(szociálpolitikai) egyezmény alapján figyelembe vehető szolgálati időre vonatkozó adatoknak a beérkezéséig nem 
bírálható el.
(5a) Az  (5) bekezdés c) pontja alapján megállapított kivételes árvaellátást meg kell szüntetni, ha az árva már nem 
megváltozott munkaképességű.”

 (2) A TnyR. 72/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdés d) pontja alapján kivételes árvaellátás az árvaellátás iránti kérelem elbírálásának időtartamára 
állapítható meg. Az (5) bekezdés d) pontja alapján megállapított kivételes árvaellátás folyósított összege előlegnek 
minősül, ha az árvaellátásra való jogosultságot megállapítják.”

5. §  A TnyR.
a) 1. § (2) bekezdés h) pontjában a „megállapítani.” szövegrész helyébe a „megállapítani, vagy” szöveg,
b) 11. §-ában és 64/D. §-ában a „2014.” szövegrész helyébe a „2015.” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti a TnyR. 1. § (2) bekezdés g) pontjában a „vagy” szövegrész.

2. A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti 
bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási 
szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Kenyr.) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el első fokon – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel –]
„b) a  korhatár előtti ellátás, a  balettművészeti életjáradék és az  átmeneti bányászjáradék megállapításával 
kapcsolatos hatósági ügyekben, ha
ba) a kérelmező utolsó biztosítással járó jogviszonya hivatásos szolgálati viszony volt,
bb) a kérelmező korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal,
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bc) a  korhatár előtti ellátást, a  balettművészeti életjáradékot, illetve az  átmeneti bányászjáradékot a  szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy szociális 
biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények alkalmazásával kell megállapítani, vagy
bd) a kérelmező magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik.”

8. §  A Kenyr.
a) 9. § (3) bekezdés d) pontjában a „családi kedvezmény” szövegrész helyébe a „családi kedvezmény és családi 

járulékkedvezmény” szöveg,
b) 9. § (5) bekezdés b) és c) pontjában a „családi kedvezmény” szövegrész helyébe a „családi kedvezmény, családi 

járulékkedvezmény” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti a Kenyr. 13. §-a.

3. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó 
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 
módosítása

10. §  A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a  szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs 
szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében a „2013.” 
szövegrészek helyébe a „2015.” szöveg lép.

4. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és 
visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

11. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 7. §-ában a „való megfelelést szolgálja” szövegrész 
helyébe a „végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg” szöveg lép.

12. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmtr.) 1. § 6. pontja a következő 6.4. alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában 
megváltozott munkaképességű munkavállaló: az a munkavállaló, aki)
„6.4. fogyatékossági támogatásban részesül;”

14. §  Az Mmtr. 33. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyéni foglalkoztatási megállapodás hatályát veszti, ha)
„a) a  rehabilitációs szakigazgatási szerv megállapítja, hogy a  megállapodásban részes munkavállaló nem minősül 
az 1. § 6. pontjában meghatározott megváltozott munkaképességű munkavállalónak,”

15. § (1) Az Mmtr. 53. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az  1.  § 6.  pont 6.3.  alpontjában meghatározott megváltozott 
munkaképességű munkavállaló rehabilitációs járadékban részesül, a  támogatás a  rehabilitációs járadékra való 
jogosultság időtartama alatt végzett foglalkoztatáshoz használható fel.”
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 (2) Az Mmtr. 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatás céljából a  rehabilitációs szakigazgatási szerv az  egyéni foglalkoztatási 
megállapodást az (1) bekezdésben – rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló esetén az (1a) bekezdésben – 
meghatározott időtartamra köti meg a munkáltatóval.”

16. §  Az Mmtr.
a) 1. § 6. pont 6.3. alpontjában a „személyi körbe;” szövegrész helyébe a „személyi körbe, vagy” szöveg,
b) 1. § 9. pontjában a „6.2. és 6.3. alpontja” szövegrész helyébe a „6.2–6.4. alpontja” szöveg,
c) 17. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy” szövegrész helyébe az „és” szöveg
lép.

17. §  Hatályát veszti az Mmtr. 53. § (1) bekezdésében az „időtartama” szövegrész.

6. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2013. december 30-án lép hatályba.
 (2) Az 1–9. §, a 11–17. §, a 19. § és az 1. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

19. §  A 11.  §, a  12.  § és az  1.  melléklet az  Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb 
alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet 
VIII. melléklete 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 500/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat a  következő 
50. sorral egészül ki:

[A kereset, jövedelem 

megszerzésének éve

Járulékmérték % 

(magánnyugdíj-pénztári tagság hiányában)

Járulékmérték % 

(magánnyugdíj-pénztári tagság esetén)]

„

50. 2014 30,1 30,1
”

A Kormány 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

A Kormány a  nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5.  § (1)  bekezdésében és (2)  bekezdés 
a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében az Alaptörvény 15. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:
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1. A tankönyvellátásban közreműködők kijelölése

1. §  A  Kormány a  nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvényben (a  továbbiakban: Ntt.) 
foglalt feladatok ellátására
a) állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szervként az  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet 

(a továbbiakban: Intézet),
b) könyvtárellátóként a  Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 

(a továbbiakban: Könyvtárellátó),
c) az  Ntt. 1.  § (4)  bekezdésében meghatározott testületként a  Nemzeti Tankönyvtanácsot (a  továbbiakban: 

Tanács)
jelöli ki.

2. A Tanács

2. § (1) A  Tanács a  nemzeti köznevelés tankönyvfejlesztése és tankönyvellátása minőségének értékelésére létrehozott 
független, országos testület.

 (2) A Tanácsnak tizenhárom tagja van. A Tanácsba
a) hat tagot az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter),
b) egy tagot az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter,
c) egy tagot a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter,
d) egy tagot a Magyar Tudományos Akadémia,
e) egy tagot a Magyar Művészeti Akadémia,
f ) egy tagot a Magyar Rektori Konferencia,
g) egy tagot a Nemzeti Pedagógus Kar és
h) egy tagot az Országos Nemzetiségi Tanács
delegál.

 (3) A  Tanács a  tagjai közül megválasztja az  elnökét és más tisztségviselőit, valamint meghatározza a  működésének 
rendjét. A Tanács elnökét a miniszter ötéves időtartamra bízza meg.

 (4) A  Tanács titkársági feladatait az  Oktatási Hivatal látja el. A  Tanács a  feladatainak ellátásához szakértőt vehet 
igénybe. A Tanács működésével kapcsolatos költségeket a  miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében 
elkülönítetten kell megtervezni.

3. § (1) A Tanács
a) figyelemmel kíséri a nemzeti köznevelés tartalmi tantervi fejlesztési folyamatait,
b) rendszeresen elemzi az iskolák új és használt tankönyvekkel, pedagógus-kézikönyvekkel történő ellátásának 

helyzetét,
c) nyomon követi a tankönyvjegyzék alapján az iskolák számára rendelkezésre álló tankönyvkínálatot,
d) az  a)–c)  pont alapján szerzett tapasztalatok figyelembevételével éves tankönyvfejlesztési tervet készít, 

valamint
e) jogszabályban meghatározottak szerint közreműködik a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban.

 (2) A  Tanács felhívására az  Intézet és a  köznevelés tankönyvellátásában érintett tankönyvkiadó a  tárgyévet követő 
évben kezdődő tanévre vonatkozó – tankönyvfejlesztési, pedagóguskézikönyv-fejlesztési – javaslatát január 15-ig 
küldhetik meg a Tanács részére.

 (3) A  Tanács a  (2)  bekezdés szerinti javaslatok figyelembevételével elkészíti az  éves tankönyvfejlesztési, 
pedagóguskézikönyv-fejlesztési tervet, amelyet március 1-jéig jóváhagyásra megküld a miniszter részére.

4. §  A Tanácsnak nem lehet tagja az,
a) aki az Intézettel, a Könyvtárellátóval vagy az Oktatási Hivatallal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll,
b) aki a tankönyvkiadással, -terjesztéssel foglalkozó természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiség 

nélküli társaságának vezetője, munkavállalója, valamint a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti 
hozzátartozója,

c) aki a b) pontban meghatározott szervezetben tagsági jogokat megtestesítő vagyoni joggal rendelkezik, vagy 
részt vesz a szervezet ügyvezetésében, felügyelő bizottságában,vagy
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d) akinek a  jogaira vagy kötelezettségeire a  döntés kihatással lehet, illetve az, akitől az  ügy tárgyilagos 
megítélése egyéb okból nem várható.

3. A Könyvtárellátó, a tankönyvellátási szerződés

5. § (1) A  Könyvtárellátó az  Ntt. 2.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatai ellátása céljából megállapodást köthet 
tankönyvforgalmazóval a tankönyveknek az iskolákhoz történő eljuttatására, és
a) a nemzetiségi oktatás,
b) a két tanítási nyelvű oktatás,
c) a sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató
iskolák tankönyvellátásának biztosítására.

 (2) A  tankönyvellátás feladatainak végrehajtásában – a  Könyvtárellátóval kötött megállapodás alapján – 
közreműködhet más tankönyvkiadó és tankönyvforgalmazó, vagy egyéb teljesítési segéd. Az iskolai tankönyvellátás 
tárgyában szerződés csak a  6.  § (1)  bekezdése szerinti felek között köthető (a  továbbiakban: tankönyvellátási 
szerződés).

6. § (1) A  tankönyvellátási szerződés – a  8.  §-ban foglalt kivétellel – a  Könyvtárellátó és az  Ntt.-ben meghatározott iskola 
– az állami intézményfenntartó központ fenntartásában álló iskola esetén az állami intézményfenntartó központ – 
között jön létre.

 (2) A tankönyvellátási szerződésnek tartalmaznia kell:
a) az  iskola nevét, székhelyét, OM azonosító számát, a  Könyvtárellátó azonosító adatait (név, cím, székhely, 

adószám, pénzforgalmi számlaszám, képviselő neve),
b) az iskolai tankönyvellátás keretében értékesített tankönyvek adatait,
c) azt a tanévet (tanéveket), amelyre a szerződés szól,
d) az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyét, az iskolai közreműködés kereteit,
e) annak a személynek a nevét, aki a Könyvtárellátó, illetve az iskola részéről a tankönyvellátás végrehajtásáért 

felel (a továbbiakban: iskolai tankönyvfelelős), valamint
f ) az előzetes megállapodást az iskola legalacsonyabb évfolyamára belépő tanulók ellátására.

 (3) A  tankönyvellátási szerződés keretei között a  tanulók Ntt. 3.  § (12) és (13)  bekezdése szerinti személyes adatai 
kezelhetők.

 (4) Az e §-ban foglalt rendelkezések megsértésével kötött tankönyvellátási szerződés semmis.

7. § (1) Ha az  iskola vagy fenntartója a  tankönyvek megvásárlásához pénzbeli támogatást (a  továbbiakban: 
tankönyvtámogatás) biztosít a tanuló részére, az erről szóló értesítést az iskola útján megküldi a tanulónak, kiskorú 
tanuló esetén a szülőnek és a Könyvtárellátónak. Az iskola vagy fenntartója által nyújtott támogatással megvásárolt 
tankönyv – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a tanuló tulajdonába kerül.

 (2) A  tankönyvtámogatás összegét az  iskola – az  állami intézményfenntartó központ által fenntartott iskola esetén 
az állami intézményfenntartó központ – a Könyvtárellátónak utalja át.

 (3) A tankönyvtámogatás összegéről a tanuló, illetve a szülő nevére szóló számla nem állítható ki.

8. § (1) A  vak és gyengénlátó tanulókat nevelő-oktató iskola igazgatója az  iskolai tankönyvellátást vagy annak egy 
részét a  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (a  továbbiakban: Szövetség) közreműködésével 
is megszervezheti. Ha az  iskola a  Szövetség közreműködését kéri az  iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez, 
a tankönyvrendelést a Szövetségnek kell megküldeni.

 (2) A Szövetség az általa megküldött tankönyvekért kizárólag az előállítással összefüggő költségei – általános forgalmi 
adóval megnövelt – összegének a megtérítésére tarthat igényt az iskolával szemben.

 (3) A  tankönyv kiadója jogosult ellenőrizni, hogy a  Szövetség részére megküldött tankönyvet kizárólag a  vak és 
gyengénlátó tanulók iskolai tankönyvellátására – beleértve az iskolai könyvtári ellátást is – használták-e fel.

4. A szakképzésért, a szakképesítésért felelős miniszter tankönyvellátással kapcsolatos feladatai

9. § (1) A  szakképesítésért felelős miniszter a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.  § (1)  bekezdés 
d)–e) pontja szerinti szakképző iskolában folytatott szakképzési feladatokhoz az ágazatába tartozó szakképesítések 
tekintetében – költségvetésének terhére – kidolgoztatja a szakképzési tantárgyak tankönyveit.
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 (2) A  szakképesítésért felelős miniszter, vagy megbízásából az  általa irányított vagy felügyelt költségvetési szerv 
a szakképzési tankönyvekkel történő tankönyvellátás biztosítása céljából
a) nyilvános pályázatot írhat ki szakképzési tankönyv megírására, tankönyvkiadás támogatására, illetve
b) megállapodást köthet az  Intézettel – az  agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter esetében a  Nemzeti 

Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézettel – a szakképzési tankönyv előállítására.

5. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

11. §  E rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében foglaltakat a 2014. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tankönyvfejlesztési 

javaslatot 2014. július 31-ig kell a Tanács,
b) 3. § (3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  tankönyvfejlesztésre vonatkozó 

tervet 2014. szeptember 15-ig kell a miniszter
részére megküldeni.

12. § (1) Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Hivatalnak a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és az  Nkt., 
valamint a  nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvény hatálya alá tartozó ügyekben első fokon hozott 
döntéseivel szemben a  miniszter gyakorolja a  fellebbezés elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott 
jogosítványokat.”

 (2) A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § A  Hivatal ellátja a  nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvényben az  oktatási hivatal számára 
meghatározott feladatokat.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 502/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.  törvény 110. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §  A  felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A központi felsőoktatási felvételi eljárást – a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervként – 
az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bonyolítja le.”

2. §  Az R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg kiegészül a következő (6) bekezdéssel:
„(5) A  jelentkezők számára előírt egyes határidőket a Tájékoztató a  – 26.  § (1)  bekezdése alapján megállapított  – 
besorolási döntés időpontjához igazodva tartalmazza.
(6) A Tájékoztató tartalmazza a jelentkező adataiban bekövetkezett változás kötelező bejelentési módját.”

3. §  Az R. a következő „3/A. A felvételi eljárások általános szabályai” alcímmel és 7/A–7/C. §-sal egészül ki:
„3/A. A felvételi eljárások általános szabályai
7/A. § (1) Az elektronikusan feltöltött dokumentumok megküldési időpontja a dokumentum elküldésének napja.
(2) Az üzemzavarral érintett napokkal a határidők, határnapok meghosszabbodnak.
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7/B.  § Az  elsőfokú eljárásban igazolási kérelem nem terjeszthető elő. Aki a  fellebbezési eljárás során valamely 
határnapot, határidőt – ide értve a  fellebbezésre nyitva álló határidőt is – önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 
kérelmet terjeszthet elő.
7/C.  § (1) A  külföldön kiállított közokirat, illetőleg a  külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy 
egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat – ha csak jogszabályból, nemzetközi 
szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik – bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha 
azt a  kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta 
el. A nem magyar nyelven kiállított okirat csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. Fordítás nélkül is el 
kell fogadni az  angol, német, francia nyelven, valamint az  adott eljárásra a  Hivatal honlapján és a Tájékoztatóban 
közzétett egyéb nyelven benyújtott okiratokat.
(2) A nem magyar nyelven kiállított irat csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.”

4. §  Az R. 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  pótfelvételi eljárásban – a  (3)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  általános felvételi eljárás szabályai 
alkalmazandók. A pótfelvételi eljárás elektronikus eljárás.
(3) A pótfelvételi eljárás során
a) az a személy nyújthat be jelentkezést, aki az általános felvételi eljárásban nem nyújtott be jelentkezést vagy nem 
nyert felvételt;
b) a jelentkező kizárólag egy felsőoktatási intézmény egy képzésére adhat be jelentkezési kérelmet;
c) nem vehető fel az  a  jelentkező, akinek az  összpontszáma nem éri el az  általános felvételi eljárás során 
az  ugyanazon intézményben, szakon, munkarendben, finanszírozási formában hirdetett képzésre megállapított 
ponthatárt;
d) a  meghirdetett szakokat, jelentkezési határidőt és feltételeket a  minisztérium és a  Hivatal honlapján kell 
az  általános felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárainak megállapítását követő egy héten belül nyilvánosságra 
hozni;
e) a jelentkezési határidő a meghirdetést követő 15. nap;
f ) a jelentkezési kérelemhez csatolandó dokumentumokat a jelentkezési kérelemmel egyidejűleg kell feltölteni;
g) a  Hivatal a  ponthatárok megállapítását megelőző 5. napig hiánypótlásra szólít fel; a  hiánypótlásra nyitva álló 
határidő 2 nap;
h) a felsőoktatási intézmény a felvételről vagy az elutasításról a jelentkezési határidőt követő 20. napig döntést hoz.”

5. §  Az R. 9. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A jelentkezési kérelmet a Hivatalhoz
a) a Hivatal által e célra biztosított informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványon
aa) azt kinyomtatva, aláírva, postai úton beküldve vagy
ab) ügyfélkapun keresztül, vagy
b) amennyiben ilyen készül, az  erre a  célra rendszeresített, a  Hivatal által előállíttatott, kitöltött, postai úton 
beküldött nyomtatványon
lehet benyújtani.
(2) A  jelentkezési kérelemnek tartalmaznia kell – az  Nftv. 3.  melléklet II/D. alcímének megfelelően – a  jelentkező 
személyes adatai közül
a) a nevét,
b) a születési nevét,
c) az anyja születési nevét,
d) a születési helyét (ország, település),
e) a születési idejét,
f ) az állampolgárságát,
g) a nemét,
h) az elérhetőségeit (állandó és értesítési cím, elektronikus levelezési cím),
i) az  oktatási azonosító számát, amennyiben 2005-ben vagy azt követően magyar rendszerű középiskolában 
érettségizett.
(3) A  jelentkezési kérelemnek tartalmaznia kell továbbá legalább egy jelentkezési hely megjelölését a  10.  § 
(2)  bekezdés a)  pontja szerint, valamint az  alap- és kiegészítő díj befizetésének igazolását készpénz-átutalási 
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megbízás feladóvevényének másolatával vagy a  banki átutalás igazolása másolatával. A  szükséges további 
mellékleteket a jelentkező választása szerint postai vagy elektronikus úton nyújtja be.
(4) A jelentkező a jelentkezési kérelem benyújtásakor rendelkezésére álló (korábban kézhez kapott) – a jelentkezési 
kérelem elbírálásához benyújtandó – dokumentumokat mellékelni köteles.”

6. §  Az R. 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  adatfeldolgozás során – a  jelentkezési kérelem hiányos benyújtása esetén – a  Hivatal az  általános felvételi 
eljárásban legkésőbb a  besorolási döntés határnapját megelőző 28. napig, a  keresztféléves felvételi eljárásban 
a besorolási döntés határnapját megelőző 20. napig, de legkésőbb a tárgyév január 3-áig a jelentkezőt a jelentkezési 
kérelmében megadott elektronikus levelezési címén hiánypótlásra szólítja fel. Elektronikus levelezési cím hiánya 
esetén, a  Hivatal telefonon, ennek sikertelensége esetén postai úton szólítja fel a  jelentkezőt hiánypótlásra. 
Hiánypótlásra felszólítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.
(2) A jelentkezési kérelem hiányos benyújtásának minősül
a) a 9. § (2) bekezdése szerinti adatok hiánya;
b) alapképzésre, osztatlan képzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén az  érettségi 
bizonyítvány kibocsátásának évére és a  kibocsátó középiskolára vonatkozó adat, illetve az  érettségi bizonyítvány 
másolatának hiánya;
c) mesterképzésre történő jelentkezés esetén a  várható felsőoktatási végzettség, szakképzettség megjelölésének, 
illetve a korábbi felsőoktatási végzettség, szakképzettség igazolásának hiánya;
d) a jelentkezési helyek adatainak hiánya, továbbá – a meghirdetett lehetőségektől eltérő vagy annak nem minden 
adatát tartalmazó – helytelensége.”

7. §  Az R. 12. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  besorolási döntést megelőző 35. napig a  Hivatal egységes tájékoztatást küld a  jelentkezőknek, amelyben 
értesít a  különböző pontszámítási módokhoz szükséges dokumentumokról, és felhívja a  jelentkezőket az  általuk 
kívánt pontszámításhoz szükséges mellékletek benyújtásának ellenőrzésére. A tájékoztatást azon jelentkezőknek is 
meg kell küldeni, akik hiánypótlásra felszólítást kaptak.”

8. §  Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Hivatal – a  jelentkezők központi nyilvántartásának létrehozása után – a  12.  § (3)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott határidőt követő 14. napjától biztosítja a jelentkezők számára, hogy a róluk nyilvántartott adatokat 
és a benyújtott dokumentumaik feldolgozottsági állapotát az elektronikus szolgáltatás keretében – a felvételi eljárás 
hivatalos honlapján nyújtott személyes ügyintézési felületen keresztül – folyamatosan megismerjék. A  jelentkező 
a  12.  § (4)  bekezdésében meghatározott határidőn belül kérheti a  megfelelő igazolások alapján a  róla rögzített 
adatok kijavítását. Az adatok folyamatos ellenőrzése a jelentkező felelőssége.”

9. §  Az R. 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a  jelentkezőnek az  érettségi bizonyítványában az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott 
vizsgatárgyakból ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, akkor az átlag megállapításakor csak ezeket kell figyelembe 
venni.”

10. §  Az R. a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A.  § (1) A  központi felsőoktatási felvételi eljárásban részt vevő jelentkező az  érettségi bizonyítványa által 
tanúsított végzettségi szint elismerésére vonatkozó, továbbtanulási célból indított, a  külföldi bizonyítványok 
és oklevelek elismeréséről szóló 2001.  évi C.  törvény II. fejezete szerinti eljárásra az  a  felsőoktatási intézmény 
rendelkezik hatáskörrel, amelyiket a jelentkező a jelentkezési kérelmében az első sorban jelölt meg.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárásra irányuló kérelmet a  jelentkező a  Hivatalhoz a  jelentkezési kérelmével együtt 
nyújtja be. A Hivatal a kérelmet a hatáskörrel rendelkező felsőoktatási intézménynek szakvéleménye ismertetésével 
továbbítja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti felsőoktatási intézmény által érettségi vizsgabizonyítványként elismert bizonyítványban 
szereplő vizsgatárgyat a Hivatal emelt szintűnek ismeri el, ha tartalmi vizsgakövetelményei legalább 75 százalékban 
tartalmazzák a  magyar vizsgatárgy emelt szintű tartalmi követelményeit. Az  emelt szinten való elismerés további 
feltétele, hogy a  vizsgarendszerben a  vizsgakérdéseket a  vizsgáztató, vizsgára felkészítő intézménytől függetlenül 
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határozzák meg, valamint, hogy a vizsgateljesítményeket a vizsgáztató, vizsgára felkészítő intézménytől független 
személyek, szervezetek bírálják el és értékeljék.
(4) A  Hivatal az  emelt szintűnek el nem ismert, azonos megnevezésű külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi 
vizsgatárgyat automatikusan középszintű érettségi vizsgatárgynak számítja. Ugyancsak automatikus 
a pontszámítás, amennyiben egy adott ország vagy középiskola érettségi vizsgatárgya egy korábbi eljárásban már 
elismerésre került.”

11. §  Az R. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  művészet és művészetközvetítés képzési terület képzéseire, valamint a  művészeti jellegű egyszakos, illetve 
kétszakos osztatlan tanárképzésre történő jelentkezés esetében, ahol gyakorlati vizsga van, a  14–17/A.  §-ban 
foglaltakat azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  felsőoktatási intézmény szabályzatában rendelkezhet 
úgy, hogy az  e  képzésekre jelentkezők esetében a  felvételi összpontszámot kizárólag a  gyakorlati vizsga 
alapján kell megállapítani. Ebben az  esetben a  felvételi összpontszámot a  gyakorlati vizsga pontszámának 
–  amelynek maximális értéke 200 pont – megkettőzésével, többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni. 
A  kétszakos osztatlan tanárképzésben a  művészeti jellegű szakon a  gyakorlati vizsgán 100 pont, a  közismereti 
tanárszakon az  érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján ugyancsak 100 pont szerezhető. A  jelentkező 
összpontszámát ebben az esetben is többletpontok nélkül kell megállapítani.
(4) Amennyiben a  jelentkező több osztatlan tanárszakra és több intézménybe jelentkezik, a  kötelező 
pályaalkalmassági vizsgálaton abban az  intézményben kell részt vennie, amelyik a  13.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott időpontban az elbírálási sorrendjében a legkisebb sorszámmal szerepel.”

12. §  Az R. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a  jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga 
alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a  többletpontokat csak egyszer, a  számára kedvezőbb pontszámot 
biztosító jogcímen kapja meg.”

13. §  Az R. 21. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A jelentkező a következő jogcímeken, a 6. § (2) bekezdés e) pontja szerint a felvételi eljárás során]
„d) az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által 
elismert sportágban az országos sportági szakszövetség által – a szakszövetségnek a  jelentkezési határidő napján 
hatályos versenyszabályzatában meghatározottak szerinti, a  Magyar Olimpiai Bizottság által igazoltan – felnőtt 
és felnőtt alatti első utánpótlás korosztály részére szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 
15 többletpontra,”
(jogosult.)

14. §  Az R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  levelező munkarendben közszolgálati ösztöndíjas képzésként meghirdetett közigazgatás-szervező 
alapképzési szakra az  a  Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének 
szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 11.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott képzésről 
kiállított bizonyítvánnyal rendelkező jelentkező vehető fel, aki teljesíti a felsőoktatási intézmény által meghatározott 
felvételi követelményt. Az  ilyen jelentkezőt a  többletpontok nélkül szerezhető maximális pontszámmal kell 
figyelembe venni.”

15. § (1) Az R. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Besorolási döntésben a  Hivatal azt állapítja meg, hogy a  jelentkező a  jelentkezési kérelmében megjelölt és 
rangsorolt képzések közül melyik az  az első képzés, amelynél elérte a  felvételhez szükséges ponthatárt. Egyazon 
felvételi eljárásban a jelentkező által meghatározott rangsor alapján csak egy jelentkezési helyre sorolható be.”

 (2) Az R. 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  jelentkezőkről egységes rangsorolás alapján ponthatár alkalmazásával kell dönteni. Az  adott képzésre 
ponthatár alatti eredménnyel senki nem sorolható be. Azt, aki a  ponthatárt elérte vagy meghaladta – kivéve, ha 
az elbírálási sorrendben előbb szereplő helyre már besorolták –, kötelező besorolni.”
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16. §  Az R. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) A Hivatal a besorolásról szóló döntését legkésőbb a 26. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig közli 
a jelentkezővel a felvételi eljárás hivatalos honlapján, a személyes ügyintézési felületen keresztül.
(2) A besorolási döntés tényéről, és a megtekintésének módjáról
a) elektronikus levélben, vagy
b) elektronikus levelezési cím hiányában postai úton
írásban tájékoztatja a Hivatal a jelentkezőt.”

17. §  Az R. 11. alcíme a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § (1) Az Educatio Nkft. a  jelentkező azonosítására a természetes személyazonosító adatoktól eltérő felvételi 
azonosítót képez. A  felvételi azonosító jelentkezővel való közlését megelőzően regisztrációs kódot hoz létre, azt 
a felvételi azonosítóhoz rendelten nyilvántartásba veszi.
(2) Az Educatio Nkft. az elektronikus szolgáltatás nyújtása során biztosítja a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános 
adatok megismerhetőségét és a személyes, illetve védett adatok védelmét.”

18. §  Az R. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jelentkező az adataiban bekövetkezett változásról köteles a Hivatalt haladéktalanul, de legkésőbb a változás 
bekövetkezését követő 8 napon belül a felvételi Tájékoztatóban meghatározottak szerint értesíteni.”

19. §  Az R. 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  művészet, művészetközvetítés és sporttudomány képzési terület képzéseire, valamint a  művészeti jellegű 
tanárképzésre jelentkezők esetében a  jelentkezők teljesítményét kizárólag a gyakorlati vizsga alapján is meg lehet 
állapítani.”

20. §  Az R. 41. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Fel kell venni önköltséges képzésre azt, aki megfelel a  felvételi követelményeknek, és akit a  felsőoktatási 
intézménnyel kötött – az Nftv. 83. § (5) bekezdése szerinti – megállapodás alapján a szerződő fél megjelöl, feltéve, 
hogy a  felsőoktatási intézmény az  adott szakot indítja, és az  adott képzési területen rendelkezik kapacitással. 
A megállapodásban tanévenként meg kell állapítani az adott képzésre felvételre kerülők számát, amely nem lehet 
kevesebb öt főnél.”

21. §  Az R. 43. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  42.  § (3) és (4)  bekezdése alapján az  intézményeket illető részt a  Hivatal a  jogorvoslati eljárások lezárását 
követő 90 napon belül utalja át az intézményeknek.
(3) A  42.  §-ban, a  44.  § (1) és (5)  bekezdésében meghatározott díjak befizetésének módját, a  bizonylatadás 
szabályait, a visszaigénylés szabályait a Tájékoztatóban közzé kell tenni.”

22. §  Az R. 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48.  § A  2014.  évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban a  közigazgatás-szervező alapképzési szakot, illetve 
a  közigazgatási mesterképzési szakot azon intézmények is meghirdethetik, akik a  Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.  évi CXXXII.  törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 20/A. § (1) bekezdése szerinti szakindítási 
engedéllyel nem rendelkeznek, de a  2013.  évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban rendelkeztek szakindítási 
engedéllyel az igazgatásszervező alapképzési, illetve a közigazgatási mesterképzési szakra.”

23. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

24. §  Az R.
a) 3.  § (6)  bekezdésében az „Az oktatásért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe 

az „A miniszter”,
b) 5. § (2) bekezdés h) pontjában a „jelentkezéshez” szövegrész helyébe a „jelentkezési kérelemhez”,
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c) 9. § (5) bekezdésében a „felvételi kérelmet” szövegrész helyébe a „jelentkezési kérelmet”,
d) 9.  § (6)  bekezdésében az  „A (2)  bekezdés” szövegrész helyébe az  „Az (1)  bekezdés”, a  „Tájékoztatóhoz” 

szövegrész helyébe a „3. § (8) bekezdése szerinti Tájékoztatóhoz”,
e) 12. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „kérelmek” szövegrész helyébe a „jelentkezési kérelmek”,
f ) 12. § (3) bekezdés b) pontjában a „felvételi kérelme” szövegrész helyébe a „jelentkezési kérelme”,
g) 12.  § (4)  bekezdésben és a  42.  § (2)  bekezdésében a „felvételi kérelem” szövegrész helyébe a „jelentkezési 

kérelem”,
h) 3. § (1) bekezdésében, 5. § (5) bekezdésében, 12. § (6) bekezdésében és a 44. § (4) bekezdésében a „felvételi 

jelentkezési” szövegrész helyébe a „jelentkezési”,
i) 15.  § (6)  bekezdésében a „felvételi szabályzatukban meghatározott” szövegrész helyébe a „Tájékoztatóban 

közzétett”, a „kérelem” szövegrész helyébe a „jelentkezési kérelem”,
j) 16.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „érettségi vizsgatárgyak” szövegrész helyébe az  „érettségi 

vizsgabizonyítványban szereplő vizsgatárgyak”,
k) 26. § (1) bekezdés b) pontjában az „augusztus 1.” szövegrész helyébe az „augusztus 5.”,
l) 28. § (1) bekezdés b) pontjában az „augusztus 1-jéig” szövegrész helyébe az „augusztus 8-áig”,
m) 41. § (2) bekezdésében a „szeptember” szövegrész helyébe az „október”,
n) 44. § (3) bekezdésében a „30.” szövegrész helyébe a „60.”
szöveg lép.

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 23. § (2) és (3) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Hatályát veszti az R.

a) 8. § (8) bekezdése,
b) 10. § (1) bekezdésében az „az Nftv. 39. § (4) bekezdés szerint” szövegrész,
c) 10. § (3) bekezdés utolsó mondata,
d) 12. § (3) bekezdés a) pontjában a „(postázási cím)” szövegrész,
e) 17. § (8) bekezdése,
f ) 24. § (1) bekezdés a) pontjában az „ , a tartós nevelésbe vett és az árva” szövegrész,
g) 25. § (5) bekezdés c) pontja,
h) 47. § (1) bekezdése.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 502/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklet III. pontja a következő 4. sorral egészül ki:
(III. Gyakorlati vizsga tartható a következő szakokon:)
„4. Osztatlan tanárképzésben, amennyiben a szak, vagy szakpár legalább egyike művészeti jellegű.”

2. melléklet az 502/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1. Az R. 2. melléklet 3. pontja a következő m) ponttal egészül ki:
(3. a  választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak közül a  magyar nyelven, a  nemzetiségi és két tanítási nyelvű 
iskolákban a tanítás nyelvén letett)
„m) faipari alapismeretek;”

 2. Az R. 2. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:
„4. a választható élő idegen nyelvek közül a(z)
a) portugál nyelv,
b) arab nyelv,
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c) héber nyelv,
d) japán nyelv,
e) kínai nyelv,
f ) holland nyelv,
g) finn nyelv.”

3. melléklet az 502/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1. Az R. 3. melléklet 2. alcímében a C:10 mező helyébe a következő mező lép:

(C 

Emelt szintű érettségi követelmény)

(10.) „A felsorolt tárgyak közül egyet emelt szinten kell teljesíteni: 
magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, francia nyelv, latin nyelv, német nyelv, olasz nyelv, 
orosz nyelv, spanyol nyelv, újgörög nyelv, arab nyelv, héber nyelv, japán nyelv, kínai nyelv.”

 2. Az R. 3. melléklete a „7. Társadalomtudományi képzési terület” alcímet megelőzően a következő táblázattal egészül 
ki, egyúttal a 3. melléklet „7. Társadalomtudomány képzési terület” számozása 8-ra változik.
„7. Sporttudomány képzési terület

A 

Alapképzési szakok

B 

Osztatlan mester-képzési szakok

C 

Emelt szintű érettségi követelmény

1. testnevelő-edző Emelt szinten kell teljesíteni: 
testnevelés

”

4. melléklet az 502/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1. Az R. 4. mellékletének A:3 mezője helyébe a következő mező lép:
[A 

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti emelt szintű és felsőfokú 

(54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések]

(3) „oktatás (oktatás, pedagógia), kivéve: fitness-wellness instruktor; sportedző; személyi edző 
szakképesítések”

 2. Az R. 4. melléklete az alábbi 23. sorral egészül ki:

[A 

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti emelt szintű és felsőfokú 

(54-es vagy 55-ös szakmaszámú) szakképesítések

B 

Szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősülő képzési 

területek]

„23 sportkommunikátor; fitness-wellness instruktor; 
sportedző; személyi edző szakképesítések

sporttudomány”
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A Kormány 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
a látványcsapat-sportok támogatásának társasági adókedvezményével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30.  § (10)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont bh)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.  
(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 64. § (1) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége körében)
„v) ellátja a  sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a  továbbiakban: Stv.) meghatározott, a  látvány-csapatsportok 
támogatásával összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási, valamint a  látvány-csapatsport támogatás 
felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos elszámolással, részelszámolással kapcsolatos egyes feladatokat.”

 (2) Az R1. 64. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszter – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – ellátja a sportigazgatási szerv feladatait.”

 (3) Az R1. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  Stv. 64.  § (1)  bekezdése szerinti olimpiai központok vagyonkezelése tekintetében a  sportigazgatási szerv 
feladatait a Nemzeti Sportközpontok látja el.”

 (4) Az R1. 64. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  miniszter az  Stv. 51.  § (2)  bekezdés j)  pontjában meghatározott feladatait a  Nemzeti Sportközpontok 
útján látja el. Az  Stv. 51.  § (2)  bekezdés j)  pontja szerinti feladatok ellátása tekintetében sportigazgatási szervnek 
a Nemzeti Sportközpontok minősül.”

2. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, 
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  rendelet hatálya a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a  továbbiakban: 
Tao. tv.) 22/C.  §-a szerinti látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye igénybevételének feltételeire, 
és a támogatási igazolás alapján a kedvezményre jogosító, a Tao. tv. 4. § 44. pontjában meghatározott támogatás, 
juttatás (a továbbiakban együtt: támogatás) felhasználására, elszámolására és ellenőrzésére terjed ki.”

 (2) Az R2. 2. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában)
„1. ellenőrző szervezet: a  látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő, a  sportról szóló 2004. évi I. törvényben 
(a  továbbiakban: Stv.) meghatározott ellenőrzési feladatokat ellátó sportpolitikáért felelős miniszter, valamint  
a  Tao. tv. 22/C.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet 
támogatása esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége;”

 (3) Az R2. 2. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában)
„2. jóváhagyást végző szervezet: a  támogatás igénybevételére jogosult szervezet tervezett támogatással érintett 
sportfejlesztési programjának jóváhagyásáról döntő, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott 
támogatás esetén a  sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a  Tao. tv. 22/C.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontjában 
meghatározott támogatás esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége;”
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 (4) Az R2. 2. § (6a) és (6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6a) A  támogatás igénybevételének feltétele, hogy a  támogató az  (1)  bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12.  pontjában 
meghatározott támogatási jogcímeken a  támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására 
nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegéből 1%-ot – ellenőrzési feladatok ellátásával 
összefüggő költségként – a  látvány-csapatsport támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására 
a (6b) bekezdésben meghatározottak szerint befizessen.
(6b) A támogató az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség
a) 1/3 részét a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által közzétett fizetési számlára,
b) 2/3 részét a szakszövetség által közzétett fizetési számlára
a támogatás megfizetésével egyidejűleg fizeti be.”

 (5) Az R2. 2. §-a a következő (6c) bekezdéssel egészül ki:
„(6c) A  (6a) és (6b) bekezdés szerint meghatározott, a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
és a  szakszövetség által közzétett fizetési számlára befizetendő összeggel a  támogatott szervezet nem köteles 
a 11. §-ban foglaltak szerint elszámolni az ellenőrző szervezet felé.”

 (6) Az R2. 7. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogató a  jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást, 
valamint a Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatást
a) előfinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás kézhezvételét követően]
„ab) a  kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén – a  támogató döntése szerint – a  támogatási igazolás szerint 
támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, az e látvány-csapatsport keretében 
vagy érdekében a Tao. tv. 22/C.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezet 
(sportiskola), közhasznú alapítvány, vagy a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sportköztestület 
támogatása esetén a sportköztestület önálló fizetési számlájára történő átutalással”
(bocsátja a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére;)

 (7) Az R2. 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogató a  jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást, 
valamint a Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatást]
„b) utófinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás kézhezvételét követően
ba) a  támogatás tekintetében a  Tao. tv. 22/C.  § (1)  bekezdés a) és e)  pontjában meghatározott támogatás 
igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a  sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, 
a  Tao. tv. 22/C.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet 
kérelme esetén a  látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége elkülönített fizetési számlájára történő 
átutalással,
bb) a  kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén – a  támogató döntése szerint – a  látvány-csapatsport országos 
szakszövetsége, az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában 
meghatározottak szerint működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú alapítvány, vagy a  Tao. tv. 22/C.  § 
(1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott sportköztestület támogatása esetén a  sportköztestület önálló fizetési 
számlájára történő átutalással
teljesíti.”

 (8) Az R2. 7. § (2a), (2b) és (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén az adott támogatási időszakra vonatkozó elszámolás vagy 
részelszámolás ellenőrző szervezethez történő benyújtását és az  elszámolásnak, részelszámolásnak az  ellenőrző 
szervezet részéről történő elfogadását és az erről szóló értesítést követően
a) a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában, valamint a Tao. tv. 22/C. § (9a) bekezdése szerinti esetben a Tao. 
tv. 22/C.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme 
esetén a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, vagy
b) a  Tao. tv. 22/C.  § (9a)  bekezdése szerinti eset kivételével Tao. tv. 22/C.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontjában 
meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a  látvány-csapatsport országos 
sportági szakszövetsége
az (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott elkülönített pénzforgalmi számláról bocsátja a  támogatást vagy 
annak az  elszámolásban, részelszámolásban elfogadott részét a  támogatás igénybevételére jogosult szervezet 
rendelkezésére.
(2b) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott elkülönített 
fizetési számlán a 11–13. §-ban meghatározottak szerinti elszámolás lezárását követően fel nem használt támogatás 
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áll rendelkezésre, és a  támogatott szervezet nem kérelmezte a  14.  § (4)  bekezdésében meghatározottak szerint 
a  sportfejlesztési program meghosszabbítását, a  fel nem használt támogatást a  sportpolitikáért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium fizetési számlájára kell befizetni, és azt az  utánpótlás-nevelés központi költségvetési 
támogatására kell fordítani.
(2c) A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elosztásának 
szabályairól a  látvány-csapatsport országos sportági szakszövetség, az  e  látvány-csapatsport keretében vagy 
érdekében a  Tao. tv. 22/C.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezet 
(sportiskola), közhasznú alapítvány, vagy a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott sportköztestület 
dönt a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójának figyelembe vételével.”

 (9) Az R2. 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bankszámlakivonat csatolására vonatkozó igazolási kötelezettség nem 
vonatkozik
a) a  támogatás igénybevételére jogosult szervezetre, ha az  az adott támogatási időszakban nem részesült 
támogatásban, vagy
b) a támogatott szervezetre, ha a részben lehívott támogatás teljes összegét felhasználta.”

 (10) Az R2. 14. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  (1a)  bekezdés a) vagy b)  pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet vagy 
támogatott szervezet a  (4)  bekezdésben meghatározott igazolás benyújtása nélkül is kérelmezheti a  jóváhagyást 
végző szervezetnél a sportfejlesztési program további meghosszabbítását.”

 (11) Az R2. 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  támogatott szervezet részéről a  (4)  bekezdés vagy a  (4a)  bekezdés szerinti kérelem benyújtása esetén 
a  jóváhagyást végző szervezet 30 napon belül dönt a  sportfejlesztési program alapján megvalósuló fejlesztés 
meghosszabbításáról vagy a kérelem elutasításáról. Ha a  jóváhagyást végző szervezet a szakszövetség, döntéséről 
az ellenőrző szervezetet is egyidejűleg tájékoztatja.”

 (12) Az R2. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A fel nem használt támogatást a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára kell 
befizetni, és azt az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására kell fordítani. Fel nem használt támogatás 
rendelkezésre állása esetén a támogatott szervezet a (3) bekezdésben meghatározott igazolás és a (4) bekezdés szerinti 
kérelem előterjesztése helyett a fel nem használt támogatást bármikor befizetheti a minisztérium részére.”

 (13) Az R2. 14. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha a  támogatott szervezet meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítására válik jogosulttá, 
a  meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítása esetén az  adott támogatási időszakban fel nem 
használt támogatás összegét, továbbá a  meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján lehívott 
támogatást a meghosszabbított sportfejlesztési program célját biztosító feladatokra felhasználhatja.”

 (14) Az R2. 16. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költségként fizetett, a Nemzeti Sport Intézet rendelkezésére álló 
összeg a látvány-csapatsportok támogatásának társasági adókedvezményével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) hatálybalépésekor még 
le nem zárt elszámolásokkal összefüggő ellenőrzési feladatok költségeire az ellenőrző szervezetek között a módosító 
rendelettel megállapított 2. § (6b) bekezdésében meghatározott megosztás alapján használható fel.”

 (15) Az R2. 16. §-a a következő (7)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  módosító rendelettel megállapított 2.  § (6b)  bekezdés b)  pontjában meghatározott fizetési számla 
megnyitásáról a szakszövetség legkésőbb a 2013. december 31. napját megelőző utolsó előtti banki munkanapon 
intézkedik.
(8) A Nemzeti Sport Intézet legkésőbb a 2013. december 31. napját megelőző utolsó banki munkanapon intézkedik 
a  módosító rendelet hatálybalépésekor még le nem zárt, 2013. december 15-ig részére befizetésre került, 
elszámolásokkal összefüggő ellenőrzési feladatok költségei kétharmad részének az  ellenőrzést tovább folytató 
szakszövetség fizetési számlájára történő átutalásáról.
(9) A  sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium legkésőbb 2014. március 31-ig intézkedik 
a  módosító rendelet hatálybalépésekor még le nem zárt, a  Nemzeti Sport Intézet részére a  2013. december 16-a 
és 2013. december 31-e közötti időszakban befizetésre került, elszámolásokkal összefüggő ellenőrzési feladatok 
költségei kétharmad részének az ellenőrzést tovább folytató szakszövetség fizetési számlájára történő átutalásáról.
(10) A módosító rendelettel megállapított 14. § (1a), (4a) és (9) bekezdést a módosító rendelet hatálybalépése előtt 
meghosszabbított, folyamatban lévő sportfejlesztési programok esetében is alkalmazni kell.
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(11) Ha a  támogatott szervezet a  2011–2012-es vagy a  2012–2013-as támogatási időszakban módosított vagy 
új sportfejlesztési program megvalósítására vált jogosulttá, a  módosított vagy új sportfejlesztési program 
megvalósítása esetén az  adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét, továbbá 
a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján lehívott támogatást, a módosított vagy új sportfejlesztési 
program célját biztosító feladatokra felhasználhatja.”

 (16) Az R2. 1. mellékletében a ”sportigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

3. Az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az  állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R3.) 3.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adatszolgáltatók a mindenkori Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetében foglalt adatokon kívül a rendelet mellékleteiben meghatározott adatokat szolgáltatják.”

 (2) Az R3. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A sportigazgatási szerv – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 57. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak körében – 
a  szolgáltatott adatokkal összefüggő nyilvántartásokat, iratokat az  adatszolgáltatónál előzetes értesítés alapján 
ellenőrizheti.”

 (3) Az R3. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § A  sportigazgatási szerv az  ÁSR adatállományát a  sportigazgatási szerv honlapján minden év június 30-áig 
megjelenteti.”

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 2. § (2)–(8), (14) és (16) bekezdése, valamint a 3. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről

A Kormány
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § d) pontjában,
a 3.  § tekintetében a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségek körét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § 2014. január 2-án lép hatályba.

3. § (1) A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fönyr.) 
9. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdésben foglaltakon túl hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani a bejelentést akkor is, ha]
„f ) a  földhasználati szerződés a  Fétv. 108.  § (1)  bekezdése szerint megszűnő haszonélvezeti jog jogosultjával jön 
létre és a hatálya 2014. április 30-a után jár le.”
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 (2) A Fönyr. a következő 23. §-sal egészül ki:
„23.  § E  rendeletnek a  mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mr.3.) megállapított rendelkezéseit az Mr.3. hatálybalépésekor folyamatban lévő, 
2013. december 15-e után indított, valamint a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségek

 1. A szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet alapján

A B

1. Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése

2. 1703 Kertész

3. 1704 Növénytermesztő gépész

4. 1901 Borász

 2. A  szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII. 1.) MüM–OM együttes rendelet 
módosításáról szóló 24/1977. (XII. 28.) MüM–OM együttes rendelet alapján

A B

1. Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése

2. 1801-1 Sertéstenyésztő

3. 1801-2 Szarvasmarha-tenyésztő

4. 1702 Dísznövénykertész

 3. A szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. 
(VIII. 26.) MM rendelet alapján

A B

1. Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése

2. 1801-1 Juhtenyésztő

3. 1801-2 Lótenyésztő

4. 1801-3 Sertéstenyésztő

5. 1801-4 Szarvasmarha-tenyésztő

6. 1804 Méhész

7. 1809 Általános állattenyésztő

8. 1701 Dísznövénykertész

9. 1705 Kertész

10. 1705-1 Szőlő- és gyümölcstermesztő

11. 1705-2 Zöldségtermesztő

12. 1707 Általános kertész

13. 1706 Mezőgazdasági gépész

14. 1706-2 Kertészeti gépész

15. 1706-3 Növénytermesztő gépész

16. 1913-1 Borász

17. 31-100 Növényvédelmi (technikus)

18. 32-101 Erdészeti (technikus)
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 4. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján

A B

1. Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése

2. 22 2 6131 06 1 0 01 Állattenyésztő

3. 23 5 3124 16 6 3 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

4. 20 2 6140 05 9 0 01 Aranykalászos gazda

5. 23 2 6112 05 9 0 02 Biotermesztő

6. 15 5 3113 16 6 4 01 Bor- és üdítőitalipari technikus

7. 15 2 7222 01 9 0 01 Borász

8. 21 2 6129 05 4 0 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő

9. 21 2 6116 05 3 0 01 Dísznövénykertész

10. 21 5 3124 16 6 2 01 Dísznövénytermesztő szaktechnikus

11. 29 5 3125 16 6 1 02 Erdésztechnikus

12. 21 2 6212 05 1 0 03 Faiskolai szaporítóanyag-előállító

13. 20 2 6140 05 9 0 04 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

14. 21 2 6121 05 5 0 02 Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

15. 21 5 3124 16 6 2 02 Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

16. 22 2 6135 06 1 0 03 Juhtenyésztő

17. 22 5 3124 16 6 3 04 Juhtenyésztő szaktechnikus

18. 20 4 6140 05 9 0 06 Képesített gazda

19. 20 4 6140 08 2 0 04 Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

20. 24 2 6129 05 3 0 04 Kertész

21. 24 5 3124 16 6 2 03 Kertész- és növényvédelmi technikus

22. 26 2 8293 02 2 2 13 Kertészeti gépész

23. 22 2 6134 06 1 0 04 Lótenyésztő

24. 22 5 3124 16 6 3 05 Lótenyésztő szaktechnikus

25. 22 2 6139 06 2 0 02 Méhész

26. 20 2 6140 09 9 0 03 Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó

27. 20 2 6140 08 2 0 06 Mezőgazdasági gazdaasszony

28. 26 2 8293 02 2 2 16 Mezőgazdasági gépész

29. 26 5 3117 16 2 0 21 Mezőgazdasági gépésztechnikus

30. 20 5 3124 16 6 2 04 Mezőgazdasági technikus

31. 21 5 3124 16 6 2 05 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

32. 26 2 8293 02 2 2 21 Növénytermesztő gépész

33. 26 2 8313 02 2 2 22 Növényvédő és öntöző gépész

34. 22 2 6133 06 1 0 05 Sertéstenyésztő

35. 22 5 3124 16 6 3 06 Sertéstenyésztő szaktechnikus

36. 22 2 6132 06 1 0 06 Szarvasmarhatenyésztő

37. 22 5 3124 16 6 3 07 Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus

38. 21 5 3124 16 6 2 08 Szőlész-borász szaktechnikus

39. 21 2 6129 05 3 0 07 Szőlő- és gyümölcstermesztő

40. 22 5 3124 16 6 3 08 Takarmányozási szaktechnikus

41. 20 2 6129 05 9 0 10 Vetőmagtermesztő és -minősítő

42. 21 2 7222 01 9 0 07 Vincellér

43. 21 5 3124 16 6 2 09 Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus
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 5. Az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet alapján

A B

1. Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése

2. 1809 Általános tenyésztő

3. 1913-1 Erjedésipari termékgyártó (borász)

4. 31-100 Növényvédelmi (technikus)

5. 51-0100 Állattenyésztő és állategészségügyi (technikus)

6. 51-0200 Erdész (technikus)

7. 51-0300 Kertész (technikus)

8. 51-0400 Növénytermesztő és növényvédelmi (technikus)

9. 61-0102 Borászati és üdítőipari ágazat (technikus)

10. 71-0200 Mezőgazdasági gépész (technikus)

 6. Az  Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 12/1996. (XII. 29.) 
MüM rendelet alapján

A B

1. Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése

2. 31 6203 02 Állattenyésztő

3. 52 6222 01 Bor- és üdítőital-ipari technikus

4. 52 6262 01 Erdésztechnikus

5. 32 6207 01 Faiskolai szaporítóanyag-előállító

6. 33 6201 01 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

7. 31 6203 04 Juhtenyésztő

8. 51 6201 01 Képesített gazda

9. 51 6201 02 Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

10. 31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony

11. 32 6201 02 Mezőgazdasági vállalkozó

12. 53 6206 01 Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus

13. 31 6203 07 Sertéstenyésztő

14. 31 6203 08 Szarvasmarha-tenyésztő

 7. Az  Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 2/2000. (I. 31.) OM 
rendelet alapján

A B

1. Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése

2. 33 6201 01 Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

3. 33 6207 04 Vincellér

 8. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján

A B

1. Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése

2. 52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda

3. 31 6203 02 Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)

4. 52 6203 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

5. 31 6203 10 Általános állattenyésztő

6. 32 6201 01 Aranykalászos gazda

7. 32 6206 01 Biotermesztő

8. 33 5212 01 Borász
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9. 31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztő

10. 33 6207 01 Dísznövénykertész

11. 53 6207 01 Dísznövénytermesztő szaktechnikus

12. 31 6206 03 Dohánykertész

13. 52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-ipar)

14. 54 6262 01 Erdésztechnikus

15. 31 6207 03 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

16. 51 6201 01 Gazda I.

17. 33 6201 01 Gazda II.

18. 31 6206 01 Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

19. 53 6207 02 Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

20. 53 6203 02 Juhtenyésztő szaktechnikus

21. 33 6207 03 Kertész

22. 52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus

23. 34 6280 03 Kertészeti gépész

24. 31 6203 05 Lótenyésztő

25. 53 6203 03 Lótenyésztő szaktechnikus

26. 31 6203 06 Méhész

27. 51 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony I.

28. 31 6201 01 Mezőgazdasági gazdaasszony II.

29. 33 6280 01 Mezőgazdasági gépész

30. 52 5452 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus

31. 52 6201 01 Mezőgazdasági technikus

32. 52 6206 01 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

33. 31 6280 07 Növénytermesztő gépész

34. 55 6203 02 Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus

35. 53 6203 04 Sertéstenyésztő szaktechnikus

36. 53 6203 05 Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus

37. 53 6207 03 Szőlész-borász szaktechnikus

38. 31 6207 02 Szőlő- és gyümölcstermesztő

39. 53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus

40. 32 6206 03 Vetőmagtermesztő és -minősítő

41. 51 6207 02 Vincellér

42. 53 6207 05 Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

 9. Az  Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló 28/2004. (IX. 30.) OM 
rendelet alapján

A B

1. Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése

2. 34 6206 01 Biotermesztő

3. 32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

4. 33 6201 01 Gazda

5. 55 6206 01 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

6. 55 6203 04 Ménesgazda

7. 55 6206 02 Növénytermesztő és növényvédő technológus

8. 34 6206 02 Vetőmagtermesztő és -minősítő
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 10. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 
1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján

A B

1. Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése

2. 52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda

3. 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske)

4. 31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés)

5. 31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha)

6. 54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus

7. 33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda

8. 52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő

9. 52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító

10. 52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő

11. 54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgőgyártó technikus

12. 33 621 01 0000 00 00 Borász

13. 55 621 01 0010 55 02 Bortechnológus

14. 33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész

15. 31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész

16. 31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédő

17. 54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus

18. 55 623 01 0000 00 00 Erdőgazda

19. 33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő

20. 33 621 02 1000 00 00 Gazda

21. 55 621 02 0010 55 02 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

22. 31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő

23. 54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus

24. 31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő

25. 31 621 05 0000 00 00 Méhész

26. 55 621 01 0010 55 04 Ménesgazda

27. 54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus

28. 54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus

29. 54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó

30. 33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztő

31. 54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő

32. 54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

33. 55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztő és növényvédő technológus

34. 52 621 01 0100 33 01 Ökogazda

35. 55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó

36. 55 621 02 0010 55 07 Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus

37. 33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztő

38. 31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő

39. 54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő

40. 54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus

41. 33 621 01 0001 51 01 Vincellér

42. 31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő
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 11. Az  Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. 
(IV. 22.) Korm. rendelet alapján

A B

1. Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése

2. 52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda

3. 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő (juh és kecske)

4. 31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztő (sertés)

5. 31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztő (szarvasmarha)

6. 54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztő technikus

7. 33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda

8. 52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztő

9. 52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelőállító

10. 52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztő

11. 54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgőgyártótechnikus

12. 33 621 01 0000 00 00 Borász

13. 55 621 01 0010 55 02 Bortechnológus

14. 33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész

15. 31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész

16. 31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédő

17. 55 623 01 0000 00 00 Erdőgazda

18. 33 621 02 0100 21 01 Ezüstkalászos gazda

19. 33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztő

20. 31 622 01 0100 21 01 Fűszernövény-termesztő

21. 33 621 02 1000 00 00 Gazda

22. 55 621 02 0010 55 02 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

23. 31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztő

24. 31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztő

25. 54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus

26. 31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztő

27. 31 621 05 0000 00 00 Méhész

28. 55 621 01 0010 55 04 Ménesgazda

29. 54 525 02 0010 54 02 Mezőgazdasági gépésztechnikus

30. 33 621 02 0100 21 02 Mezőgazdasági munkás

31. 54 621 02 0010 54 02 Mezőgazdasági technikus

32. 54 621 02 0100 31 01 Mezőgazdasági vállalkozó

33. 33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztő

34. 54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztő

35. 54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

36. 55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztő és növényvédő technológus

37. 52 621 01 0100 33 01 Ökogazda

38. 55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó

39. 55 621 02 0010 55 07 Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus

40. 33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztő

41. 55 621 01 0010 55 07 Szőlész, borász szaktechnikus

42. 31 622 01 0010 31 03 Szőlőtermesztő

43. 54 621 04 0100 31 03 Vetőmagtermesztő

44. 54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus
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45. 33 621 01 0001 51 01 Vincellér

46. 31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztő

 12. Az  Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. 
(VII. 6.) Korm. rendelet alapján

A B

1. Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése

2. 35 621 01 Állattartó szakmunkás

3. 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

4. 31 621 02 Aranykalászos gazda

5. 35 621 02 Biogazdálkodó

6. 55 541 01 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

7. 31 541 02 Borász

8. 34 622 01 Dísznövénykertész

9. 54 623 01 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

10. 21 623 01 Erdőművelő

11. 34 621 01 Gazda 

12. 35 622 01 Gyógy- és fűszernövénytermesztő

13. 34 622 02 Kertész 

14. 55 622 01 Kertészeti szaktechnikus

15. 34 621 02 Lovász

16. 32 621 02 Méhész 

17. 34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

18. 34 521 08 Mezőgazdasági gépész

19. 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus

20. 21 621 02 Mezőgazdasági munkás

21. 54 621 02 Mezőgazdasági technikus

22. 55 621 02 Növényvédelmi szaktechnikus

23. 34 541 06 Szőlész-borász

24. 31 541 11 Vincellér

25. 35 622 02 Zöldség- és gyümölcstermesztő

 13. Felsőoktatási intézmények mezőgazdasági termeléssel összefüggő képzései (agrár képzési terület)

A B

1. Végzettségi szint A képzés megnevezése

2.
Alapfokozat
(baccalaureus, bachelor; 
rövidítve: BSc)

Állattenyésztő mérnöki

Erdőmérnöki

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

Kertészmérnöki

Környezetgazdálkodási agrármérnöki 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 

Mezőgazdasági mérnöki 

Mezőgazdasági szakoktató 

Növénytermesztő mérnöki 

Szőlész-borász mérnöki 
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3.
Mesterfokozat
(magister, master; 
rövidítve: MSc)

Agrármérnöki 

Állattenyésztő mérnöki 

Díszkertészeti mérnöki 

Erdőmérnöki 

Erdőmérnöki (osztatlan képzésben)

Gazdasági agrármérnöki 

Kertészmérnöki 

Környezetgazdálkodási agrármérnöki 

Mezőgazdasági biotechnológus 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 

Növényorvosi 

Növénytermesztő mérnöki 

Ökológiai gazdálkodási mérnök 

Szőlész-borász mérnöki

Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 

Vidékfejlesztési agrármérnöki 

4. Főiskolai

Agrár-szakoktató 

Agrárkémikus agrármérnöki

Állattenyésztő mérnöki, vagy állattenyésztési, vagy állattenyésztési 
üzemszervezési, vagy állattenyésztő üzemmérnöki, vagy általános 
állattenyésztési, baromfi- és egyéb kisállattenyésztő 

Kertészmérnöki vagy kertész üzemmérnöki 

Környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezetgazdálkodási agrár 
üzemmérnöki 

Meliorációs mérnöki, vagy meliorációs üzemmérnöki, vagy öntözéses 
üzemmérnöki 

Mezőgazdasági gépészmérnöki vagy mezőgazdasági gépész üzemmérnöki 

Mezőgazdasági mérnöki vagy mezőgazdasági üzemmérnöki 

Növénytermesztési mérnöki vagy növénytermesztési üzemmérnöki 

Szakoktató (agrár) 

Szőlész-borász 

Vidékfejlesztési agrármérnöki 

5. Egyetemi

Okleveles agrármérnöki, vagy mezőgazdasági, üzemszervező 
agrármérnöki, vagy vállalatgazdasági agrármérnöki 

Erdőmérnöki 

Gazdasági agrármérnöki 

Kertészmérnöki 

Környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezet- és tájgazdálkodási 

Mezőgazdasági gépészmérnöki 

Növényorvosi 

Ökológiai gazdálkodási mérnöki 

Szőlészeti és borászati mérnöki 

Vidékfejlesztési agrármérnöki 
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6. Felsőoktatási szakképzés

Állattenyésztő mérnöki

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki felsőoktatási szakképzés

Kertészmérnök felsőoktatási szakképzés

Környezetgazdálkodási agrármérnöki felsőoktatási szakképzés

Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki felsőoktatási szakképzés

Mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzés

Növénytermesztő mérnök felsőoktatási szakképzés

Szőlész-borász mérnök felsőoktatási szakképzés

A Kormány 505/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 
292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 
4.  § a)–d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az  ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 
292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) A  Kormány az  egyes közszolgáltatások ellátásáról és az  ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 
2013. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.)
a) 1. §-ában meghatározott közérdekű szolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás lefolytatására, valamint
b) 2. §-ában meghatározott szükségellátás megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátására
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi szerv) jelöli ki.
(2) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a  továbbiakban: ideiglenes ellátás) a  Tv. alapján 
kijelölhető szolgáltató a honlapján folyamatosan közzéteszi a következő adatokat:
a) a  közszolgáltatási engedély lényeges tartalmi elemeit (különösen: név, székhely, cégjegyzékszám, KÜJ, KTJ, 
az engedély időbeli hatálya, a szolgáltatással érintett települések megnevezése, a hulladék fajtája, jellege, mennyisége),
b) az  Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: OHÜ) 
általi minősítését,
c) a közszolgáltatási engedélykérelem benyújtásának tényét és
d) a hulladékszállítására alkalmas eszközök számát és kapacitását.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás valóságtartalmát a katasztrófavédelmi szerv ellenőrzi.
(4) A katasztrófavédelmi szervet folyamatosan, heti rendszerességgel elektronikus úton tájékoztatja
a) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
aa) a  hulladékgazdálkodási engedéllyel és a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező 
közszolgáltatókról,
ab) a hulladékgazdálkodási engedély és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély iránti kérelmet benyújtó 
szolgáltatókról,
ac) azokról a  településekről, amelyekre hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyezési kérelem nem lett 
előterjesztve közszolgáltatás tárgyában,
b) az OHÜ
ba) az OHÜ minősítéssel rendelkező közszolgáltatók listájáról,
bb) az OHÜ minősítés iránti kérelmet benyújtó közszolgáltatók listájáról.”

2. §  A Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) Az  ideiglenes ellátás díjának a Tv. 1. § (3) bekezdésének való megfelelését, valamint az  ideiglenes ellátás 
díjából nem fedezhető többletköltségek indokoltságát a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(a továbbiakban: MEKH) ellenőrzi.
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(2) A  kijelölt közérdekű szolgáltató a  hulladéklerakási járulék előirányzat kezelőjétől (a  továbbiakban: előirányzat 
kezelője) az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető indokolt többletköltségeit utólag igényelheti.
(3) A  kijelölt közérdekű szolgáltató a  (2)  bekezdés szerinti – részletesen és teljes körűen alátámasztott – igényét 
a MEKH útján terjeszti elő az előirányzat kezelőjéhez.
(4) A  MEKH meghatározza és a  honlapján közzéteszi a  vizsgálatához szükséges kötelezően benyújtandó adatok 
tartalmát és formáját, továbbá a benyújtott adatok valóságtartalmát ellenőrizheti.
(5) A MEKH az (1) bekezdésben meghatározott feladatának ellátásához tájékoztatást, adatot kérhet a katasztrófavédelmi 
szervtől is.
(6) A  MEKH a  kijelölt közérdekű szolgáltató (2)  bekezdés szerinti igényét a  véleményével ellátva 20 napon belül 
továbbítja az előirányzat kezelőjéhez.
(7) Az előirányzat kezelője a kijelölt közérdekű szolgáltató igényét megvizsgálja.”

3. § (1) A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés f ) pontjában az „Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal” szövegrész helyébe az „OHÜ-vel” szöveg lép.

 (2) A  Korm. rendelet 1.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg 
lép.

4. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § (2) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f ) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3.  § (6)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,
a 6.  § tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § 
(1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Karcag közigazgatási területén 
lévő, 247 helyrajzi számú, természetben az 5300 Karcag, Ady Endre utca 4. szám alatt található ingatlannak a Karcagi 
Járási Hivatal elhelyezése érdekében történő átalakításával, felújításával kapcsolatos, az  1.  mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (3) Ha az  1.  mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az  adott ügyben szakhatóság 
közreműködését rendeli el, a  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
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2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági ügyekben 
a  szakhatóság – a  hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági 
állásfoglalást ad ki azzal, hogy a  kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a  hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban – amennyiben a  Ket. szerinti ügyintézési 
határidőhöz képest jogszabály eltérő határidőt nem állapít meg – az ügyintézési határidő huszonegy nap.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban – amennyiben a  Ket. szerinti szakhatósági 
eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidőhöz képest jogszabály eltérő határidőt nem állapít meg – a szakhatósági 
eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tíz nap.

 (4) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (5) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

 (6) Az 1. § (1) bekezdése szerinti
a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
c) beruházással összefüggésben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 7. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

5. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §  Hatályát veszti az  igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági 
állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése.

7. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) D:4 mezőjében a  „Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg,
b) E:4 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
c) D:8 mezőjében a  „Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság” szöveg,
d) E:8 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság” szöveg
lép.

 (2) A 2. mellékletben foglalt táblázat
a) B:8 mezőjében a  „Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség” szöveg,
b) C:8 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg,
c) B:9 mezőjében a  „Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség” 

szövegrész helyébe a „Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság” szöveg,
d) C:9 mezőjében az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész 

helyébe az „Országos Vízügyi Hatóság” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D E

1 Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója
A beruházás megvalósításával kapcsolatos 

engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2 A Karcagi Járási Hivatal 
elhelyezéséhez kapcsolódó 
ingatlan-beruházás

A Karcag közigazgatási területén 
lévő, 247 helyrajzi számú, 
természetben az 5300 Karcag, 
Ady Endre utca 4. szám alatt 
található ingatlannak a Karcagi 
Járási Hivatal elhelyezése 
érdekében történő átalakítása, 
felújítása.

általános építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági 
engedélyezési eljárások

Debreceni Járási Hivatal Járási 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

3 örökségvédelmi hatósági 
eljárások

Debreceni Járási Hivatal Járási 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

4 környezetvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások

Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség

5 fakivágási engedélyezési 
eljárások

Karcag Város Önkormányzatának 
jegyzője

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal

6 útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja

7 a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatalról és 
a területi mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet 12. § (2) bekezdése 
és 13. § (2) bekezdése szerinti 
engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatósága

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal
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8 vízjogi hatósági eljárások Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség

9 hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke

10 földvédelmi, telekalakítási, 
földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Debreceni Járási Hivatal Járási 
Földhivatala

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Földhivatala

11 beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 
használatbavételi eljárásai, 
tűzvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások, 
jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel kapcsolatos 
eljárások

Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

12 azon beépített tűzoltó 
berendezések létesítésével 
és használatbavételi ügyeivel 
kapcsolatos eljárások, amelyek 
tervezése, kivitelezése 
jogszabályban, nemzeti 
szabványban nem szabályozott

Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

13 tűzvédelmi hatósági ügyekben 
eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

14 területrendezési eljárások Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatalának 
állami főépítésze

nincs
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2. melléklet az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő 
hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

A B C

1 Szakhatósági közreműködés tárgyköre Első fokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2 építésügy, műemlékvédelem, régészet Debreceni Járási Hivatal Járási Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala, régészet esetén Budapest 
Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

3 katasztrófavédelem, tűzvédelem Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

4 közlekedés Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

5 egészségügy Debreceni Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve

6 területrendezés Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatalának állami főépítésze

területrendezésért felelős miniszter

7 műszaki biztonság Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

8 környezetvédelem, természetvédelem és tájvédelem Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség

9 vízügy Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség

10 rendészet Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Országos Rendőr-főkapitányság
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A Kormány 507/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
az európai uniós állami támogatásról szóló egyes uniós szabályok változásához kapcsolódóan az egyes 
fejlesztéspolitikai tárgyú és fejlesztéspolitikához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1.  § tekintetében a  Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17.  § a)  pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2.  § tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 32.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 3.  § tekintetében a  Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
az 5. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
az 6.  § tekintetében a  Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78.  § (1)  bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 7.  § tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 
146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E rendelet
a) 3. § a)–h) pontjában foglalt támogatási kategóriák esetén 2019. december 31-ig,
b) 3. § i) pontjában foglalt támogatási kategória esetén 2014. június 30-ig,
c) 3. § j) pontjában foglalt támogatási kategória esetén 2014. június 30-ig,
d) 3. § k) és n)–o) pontjában foglalt támogatási kategóriák esetén 2014. december 31-ig
lehet támogatási döntést hozni.”

 (2) Az R1. 44. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„c) a  kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások  közösségi keretrendszere  (HL C 323., 
2006. 12. 30., 1. o.) alapján elfogadott, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott támogatások című, N 
409/2007. számú bizottsági határozat meghosszabbításáról szóló, SA.37166-2013/N. számú bizottsági határozat,”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

 (3) Hatályát veszti az R1.
a) 3. § l) pontja,
b) 40/A. §-a,
c) 44. § (4) bekezdése.

2. A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló  
237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 86. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az adott támogatási kategóriára vonatkozóan az alábbi előírásokat, az ott 
meghatározottak szerint kell alkalmazni:]
„f ) közszolgáltatások finanszírozása esetén támogatás az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke 
(2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára 
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 
20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a  továbbiakban: Határozat) szabályaival, valamint az  e  rendelet 109.  §-ában 
foglaltakkal összhangban nyújtható,”
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 (2) Az R2. 109. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  támogatás mértéke nem haladhatja meg a  közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó 
költséget, beleértve az ésszerű nyereséget. A támogatás mértékét a Határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.
(4) Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban 
részesül, köteles a  túlkompenzációt visszafizetni. Ha a  túlkompenzáció összege nem haladja meg az  átlagos 
éves ellentételezés összegének 10%-át, a  túlkompenzáció átvihető a  következő időszakra, és levonható az  arra 
az időszakra fizetendő támogatás összegéből.
(5) A  kedvezményezett a  támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a  (3) és 
a (4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.”

 (3) Az R2. 114. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet
a) 86. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt támogatási kategória esetén 2014. június 30-ig,
b) 86. § (2) bekezdés b)–d), i) –j) és l) pontjában foglalt támogatási kategóriák esetén 2014. december 31-ig,
c) 86. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt támogatási kategória esetén 2014. június 30-ig,
d)  6. § (2) bekezdés f ) pontjában foglalt támogatási kategória esetén 2016. december 31-ig,
e) 86. § (2) bekezdés k) pontjában foglalt támogatási kategória esetén 2016. december 31-ig
lehet támogatási döntést hozni.”

 (4) Az R2. 116. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra 
való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) és”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

3. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) 
Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatásokra az  Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes 
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról 
szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a  továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat), 
valamint e § rendelkezései alkalmazandók.”

 (2) Az R3. 16. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  támogatás mértéke nem haladhatja meg a  közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó 
költséget, beleértve az ésszerű nyereséget. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint 
kell megállapítani.
(6) Ha a  kedvezményezett a  2012/21/EU bizottsági határozat 5.  cikkének megfelelően meghatározott összeget 
meghaladó támogatásban részesül, köteles a  túlkompenzációt visszafizetni. Ha a  túlkompenzáció összege nem 
haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és 
levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.
(7) A  kedvezményezett a  támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből az  (5) és 
a (6) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.”

 (3) Az R3. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § Az e rendelet 15. §-ában foglalt támogatási kategória esetén 2014. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.”

 (4) Az R3.
a) 18. § (3) bekezdésében a „2005/842/EK bizottsági határozatban” szövegrész helyébe a „2012/21/EU bizottsági 

határozatban” szöveg,
b) 37.  §-ában az  „EK-Szerződés 86.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatások 

működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt 
állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat” 
szövegrész helyébe az „Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás 
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ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 
2012/21/EU bizottsági határozat” szöveg

lép.

4. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II.3.) Korm. rendelet 
módosítása

4. §  A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 7.  § (4) és 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  Intézetnek a  felsőoktatási és köznevelési intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és 
más oktatási, tudományos, és kulturális szervezetek számára biztosított közszolgáltatásai ellátásához, valamint 
a  6/A.§-ban foglalt közszolgáltatások ellátásához nyújtott állami támogatás az  Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes 
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról 
szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. 
és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozik.
(5) Az  Európai Közösséget létrehozó Szerződés 86.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában 
megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat 
(HL L 312., 2005. 11. 29., 67. o.) alapján megkötött, egyedi támogatást tartalmazó szerződések azok lejáratáig 
hatályban maradnak.
(6) E rendelet 7. § (4) bekezdése
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott 
állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 
2012.1.11., 3. o.),
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást 
nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 
360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

5. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R4.) 1.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A  miniszter az  e  rendeletben meghatározott feladatait a  Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az  állami 
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet útján látja el.”

 (2) Az R4. 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  támogatási tervezet uniós állami támogatási szabályoknak való megfelelőségének biztosítása a  támogatást 
nyújtó felelőssége.”

 (3) Az R4. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha
a) a bejelentett támogatási tervezet prenotifikációra alkalmas, vagy
b) a támogatást nyújtó a prenotifikációra alkalmas támogatási tervezet hivatalos bejelentését kéri, vagy
c) az  uniós állami támogatási szabályok értelmében prenotifikáció nem szükséges, és a  támogatási tervezet 
hivatalos bejelentésre alkalmas,
a miniszter a  támogatási tervezetet és annak a  támogatást nyújtó által – a  miniszter kérésére angol nyelven – 
készített összefoglalóját a  SANI rendszerben kitöltött formanyomtatványokon keresztül megküldi az  Európai 
Bizottságnak, és ezzel egyidejűleg bejelentési értesítőt ad ki, amelyet megküld a támogatást nyújtó számára.”

 (4) Az R4. 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/A.  § A  támogatást nyújtó az  EK-Szerződés 86.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában 
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megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági 
határozat (a  továbbiakban: 2005/842/EK bizottsági határozat) hatálya alá tartozó, változatlan formában működő 
egyedi támogatások esetében azok lejáratáig a  túlkompenzáció ellenőrzésének kötelezettségét, valamint 
tájékoztatási, adatszolgáltatási, nyilvántartási és beszámolási kötelezettségeit e rendeletnek a támogatási program 
hatálybalépésekor hatályos rendelkezései szerint teljesíti.”

 (5) Az R4. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  2007–2013 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképről szóló, 2006. november 13-i 
N-487/2006. számú bizottsági határozattal engedélyezett és a 2013. október 14-i SA.36879-2013/N. számú bizottsági 
határozattal 2014. június 30-ig meghosszabbított regionális támogatási térkép szerint nagyvállalkozások esetében 
a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazhatók:
a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50%,
b) Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 40%,
c) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban és Pest megyében 30%,
d) Budapesten 10%.”

6. A Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól  
és a Beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló  
270/2012. (XI. 25) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A  Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a  Beruházás 
ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (XI. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban:  
270/2012. (XI. 25.) Korm. rendelet] 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § Egyedi beruházási támogatás a  Magyarországon székhellyel, vagy Magyarországon fiókteleppel rendelkező 
jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet 
részére nyújtható.”

 (2) A 270/2012. (XI. 25.) Korm. rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § E rendelet alapján támogatási döntést 2014. június 30-ig lehet hozni.”

7. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es 
időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az  EGT Finanszírozási Mechanizmus és a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának 
végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R5.) 172.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„172. § E rendelet alapján
a) a 47. alcímben foglalt támogatási kategória esetén 2014. június 30-ig,
b) a 48. és 50–68. alcímben foglalt támogatási kategóriák esetén 2014. december 31-ig,
c) a 49. alcímben foglalt támogatási kategória esetén 2016. április 30-ig,
d) a 69. alcímben foglalt támogatási kategória esetén 2014. június 30-ig,
e) a 70. alcímben foglalt támogatási kategória esetén 2016. december 31-ig
lehet támogatási döntést hozni.”

 (2) Az R5. 173. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„d) 49. alcíme az  EGT Finanszírozási Mechanizmus és a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében nyújtható 
kulturális célú támogatások című, SA.35368-2012/N. számú bizottsági határozat”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

 (3) Hatályát veszti az R5. 143. § (2) bekezdése.

8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. december 30-án lép hatályba.
 (2) Az 5. § (4) bekezdése 2014. január 31-én lép hatályba.

  Orbán Viktor  s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
a Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések prioritás keretében megvalósuló 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a) és b)  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  1.  mellékletben felsorolt 
projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) első fokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint 

elsőfokú hatóságként jár el,
b) első fokú szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály 

szerint elsőfokú szakhatóságként jár el.
 (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály 
szerint másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály 
szerint másodfokú szakhatóságként jár el.

2. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben
a) a  döntést 30 napon belül meg kell hozni, a  szakhatóságok tekintetében a  szakhatósági állásfoglalás 

kibocsátásának határideje 10 nap,
b) hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható,
c) a  döntések kézbesítése – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések kivételével – 

hirdetményi úton történik. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

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

4. §  E rendelet rendelkezéseit a 2. § a) pont kivételével a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A támogatói döntéssel rendelkező projektek:

A B C

1. Projekt azonosítószáma Projekt neve Kedvezményezett neve

2.
KEOP-1.1.1/B/10-11-
2013-0004

Hatvan és térsége települési 
hulladékgazdálkodási rendszer 
fejlesztése

Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás

3.
KEOP-1.1.1/B/10-11-
2013-0005

Szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszer továbbfejlesztése 
a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás 
területén

Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás
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4.
KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2012-0006

Dél-Balaton és Sióvölgy 
Nagytérségi Szilárdhulladék 
Kezelési Konzorcium működési 
területén a Somi Regionális 
Hulladékkezelőtelep fejlesztése

Dél-Balatoni Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás

5.
KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2013-0003

Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási 
Társulás hulladékgazdálkodási 
rendszerének fejlesztése

Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás

6.
KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2013-0001

Az Abaúj-Zempléni 
Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Rendszer teljes kiépítése

Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék 
Gazdálkodási Önkormányzati Társulás

7.
KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2012-0003

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási 
Program Infrastruktúra 
Fejlesztése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szilárdhulladék- gazdálkodási Társulás

8.
KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2013-0002

Hernád Völgye települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszer fejlesztése

Hernád Völgye és Térsége 
Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás

2. melléklet az 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági 
eljárások:

 1. Környezetvédelmi hatósági eljárások,
 2. természetvédelmi hatósági eljárások,
 3. területrendezési hatósági eljárások,
 4. általános építésügyi hatósági eljárások,
 5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
 6. útügyi hatósági eljárások,
 7. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. hírközlési hatósági eljárások,
 9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
 10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 11. földmérési hatósági eljárások,
 12. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
 13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
 14. erdővédelmi hatósági eljárások,
 15. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 16. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
 17. közegészségügyi hatósági eljárások,
 18. vízügyi hatósági eljárások,
 19. az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokkal kapcsolatos módosításáról

A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. és a 4. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5–8.  §, a  11.  §, a  12.  § (1) és (2)  bekezdése, a  13.  §, a  14.  § a)–g) és o)  pontja, valamint az  1. és a  2.  melléklet tekintetében 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 9. §, a 10. §, a 12. § (3) bekezdése, a 14. § h)–n), p) és q) pontja, valamint a 3. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. és a 16. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés 
a), d) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17–21. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 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: Gyer.) 73. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermektartásdíj megelőlegezéséről, továbbfolyósításáról és ismételt elrendeléséről szóló határozat rendelkező 
részének a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmaznia kell:)
„h) tájékoztatást a  gyámhivatalnak a  megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegét 
érintő méltányossági jogköréről.”

2. §  A Gyer. a következő 73/A. §-sal egészül ki:
„73/A.  § A  gyámhivatal a  Gyvt. 24.  § (9)  bekezdése szerinti méltányossági eljárás keretében hozott döntését 
megküldi a folyósító szerv részére, amely arról tájékoztatja az adóhatóságot.”

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló  
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Cstvhr.) 19. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Cst. 20. § (2) bekezdésének alkalmazása során
a) a gyermek tankötelessé válásának időpontjaként legfeljebb a gyermek 10. életéve betöltésének napját kell érteni,
b) a  jogosult köteles benyújtani a  hatósághoz a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.  § 
(4) bekezdése szerinti döntést a tankötelezettség kezdetéről, ha a gyermek tankötelezettsége nem abban az évben 
kezdődik, amely év augusztusának 31. napjáig a hatodik életévét betölti.”

4. §  Hatályát veszti a Cstvhr. 3. § b) pont bc) alpontja.

3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Pr.) 7.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A havi rendszeres szociális ellátás összegének változásáról nem kell határozatot hozni, ha
a) az  időskorúak járadéka, illetve a  családi jövedelemszámításnál figyelembe veendő közeli hozzátartozó nélküli 
személy számára folyósított rendszeres szociális segély összege kizárólag az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
emelkedése miatt változik és az ellátásban részesülő személynek egyéb jövedelme nincs,
b) az  ápolási díj összege kizárólag a  központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 
emelkedése vagy az  ápolási díj alapösszeghez viszonyított arányának emelkedése miatt változik és a  jogosultat 
az ápolási díj az Szt. 44. § (1) bekezdése szerinti összegben illeti meg.”
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6. §  A Pr. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.  § (1) Az  ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a  4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell 
benyújtani. A kérelemhez – az Szt. 43. §-a szerinti kiemelt ápolási díj iránti kérelem kivételével – mellékelni kell
a) a háziorvos 5. számú melléklet szerinti
aa) igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg,
ab) szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul,
b) az  Szt. 42.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)–ac)  alpontjában meghatározott tény fennállása esetén az  intézmény 
vezetőjének a 6. számú melléklet szerinti igazolását, továbbá
c) az Szt. 43/B. §-ában foglalt esetben az önkormányzat rendeletében meghatározott egyéb iratokat.
(2) A háziorvos az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt igazolást
a) a rehabilitációs hatóság szakvéleménye,
b) a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos igazolása, vagy
c) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott 
zárójelentés, igazolás
alapján állítja ki.
(3) A háziorvos az ápolt súlyosan fogyatékos állapotáról szóló igazolást a tanulási képességet vizsgáló szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján is kiállíthatja.
(4) Az ápolási díjat kérelmező személy, illetve az ápolási díjat megállapító szerv
a) az  (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában foglalt igazolás felülvizsgálatát a  járási hivatal népegészségügyi 
intézetének tisztiorvosa által kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtől,
b) az  (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában foglalt szakvélemény felülvizsgálatát a  Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) mint módszertani feladatot ellátó szerv által kijelölt szakértőtől
kérheti.
(5) Ha a kérelmet az ápolt személy nem írja alá, akkor az ügyben eljáró szerv megvizsgálja ennek okát, és a vizsgálat 
eredményének figyelembevételével dönt a kérelemről.”

7. §  A Pr. a következő 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § (1) Ha az ápolási díj megállapítását kiemelt ápolást igénylő személy gondozására tekintettel kérik, az ápolási 
díj iránti kérelemhez csatolni kell a 25. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, és
a) a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását az ápolt személy egészségi állapotáról, 
vagy
b) a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendelet szerinti igazolást.
(2) Ha az  ügyfél a  kérelmében a  kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapítását nem kéri, a  hatóságnak 
a kiemelt ápolási díjra való jogosultság kérdésében bizonyítást nem kell lefolytatnia.
(3) A  kiemelt ápolási díjra való jogosultság fennáll, ha a  kiemelt ápolási díjban részesülő személy az  Szt. 42.  § 
(4) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott ellátásban részesül és a kiemelt ápolási díjat az Szt. 42. § (4) bekezdés 
a)–g) pontja szerinti ellátásra való jogosultság keletkezésének időpontjában több mint tíz éve folyósítják.
(4) A  (3)  bekezdés alkalmazása során a  kiemelt ápolási díj folyósításának időtartamába az  Szt. 41.  § (1)  bekezdés 
a) pontja szerinti ápolási díj folyósításának időtartamát is bele kell számítani.”

8. §  A Pr. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az ápolási díj megállapítását a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozására tekintettel 
kérik, a  fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról szóló szakvélemény elkészítésére  
– 30 napos határidő tűzésével – a Főigazgatóságot kell kirendelni.”

9. §  A Pr. 35. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  normatív és a  méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén nem kell a  háziorvos 
(2)  bekezdés szerinti igazolását csatolni, ha a  kérelmező az  Szt. 50/B.  § (1)  bekezdése szerinti, 18 hónapnál 
nem régebben kiadott szakhatósági állásfoglalással rendelkezik, és nem kéri a  jogosultságának vagy 
a gyógyszerkeretének új szakhatósági állásfoglalás alapján történő megállapítását.”

10. §  A Pr. 35/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  képviselő-testületnél benyújtott kérelem esetén a  képviselő-testület megvizsgálja, hogy a  járási hivatalnál 
ugyanazon kérelmezőre tekintettel nincs-e folyamatban eljárás közgyógyellátás megállapítása iránt, ideértve a járási 
hivatal által a  közgyógyellátásra való jogosultság tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására irányuló 
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eljárást is. Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a járási hivatalnál az ellátás megállapítása iránti eljárás folyamatban 
van, a képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 32. § (1) bekezdése alapján az eljárását felfüggeszti. Ha a járási hivatalnál nincs folyamatban közgyógyellátás 
megállapítása iránti eljárás, a képviselő-testület a kérelmet az illetékes járási hivatalhoz átteszi.”

11. §  A Pr. a következő 63. §-sal egészül ki:
„63.  § Az  ápolási díj megállapítása vagy felülvizsgálata iránt 2014. január 1-jén folyamatban lévő ügyben 
a kérelmet benyújtó személy vagy az ápolási díj jogosultja a 25/A. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti igazolás 
valamelyikének benyújtásával kérheti a kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapítását.”

12. § (1) A Pr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Pr. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A Pr. 9. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

13. §  Hatályát veszti a Pr.
a) 6/A. § (3) bekezdés e) pontja,
b) 26. § (4) bekezdésében az „– a járási hivatal által a Főigazgatóság számára kitűzött határidőre figyelemmel –” 

szövegrész,
c) 35. § (7) bekezdésében az „átmeneti és tartós” szövegrész.

14. §  A Pr.
a) 6. § (2a) bekezdésében az „Szt. 41. § (1) bekezdésében és az Szt. 43/A. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe 

az „Szt. 41. § (1) bekezdésében, 43. §-ában és 43/A. § (1) bekezdésében” szöveg,
b) 17/B.  § (2)  bekezdésében a „2013.” szövegrész helyébe a „2014.” szöveg, a „44 508 Ft” szövegrész helyébe  

a „45 569 Ft” szöveg,
c) 17/B. § (3) bekezdésében a „21 708 Ft” szövegrész helyébe a „22 769 Ft” szöveg,
d) 26. § (7) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
e) 30.  § (1)  bekezdésében az  „Szt. 42.  §-ának (4)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „Szt. 42.  § 

(4)  bekezdésében, valamint a  25/A.  § (3)  bekezdésében” szöveg, az „a társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerint folyósított saját jogú nyugellátás” szövegrész helyébe az „az Szt. 42. § 
(4) bekezdés a)–g) pontja szerinti ellátások” szöveg,

f ) 30. § (2) bekezdésében a „18. és 18/A. §-a” szövegrész helyébe a „18–18/B. §-a” szöveg,
g) 35. § (8) bekezdésében az „az átmeneti és tartós nevelésbe vett” szövegrész helyébe az „a nevelésbe vett” szöveg,
h) 35/A. § (1) bekezdésében a „jegyzőnél” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat képviselő-testületénél 

(a továbbiakban: képviselő-testület)” szöveg,
i) 35/B.  § (2)  bekezdésében a  „jegyzőnek” szövegrész helyébe a  „képviselő-testületnek” szöveg, a  „jegyző” 

szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg,
j) 36. § (1) bekezdésében a „jegyző” szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg,
k) 37. § (6) bekezdésében a „jegyzőt” szövegrész helyébe a „képviselő-testületet” szöveg,
l) 45. § (3) bekezdésében az „a jegyző” szövegrész helyébe az „az eljáró hatóság” szöveg,
m) 45. § (4) bekezdésében a „jegyző” szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg,
n) 48.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a „jegyző” szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg, a „jegyzővel” 

szövegrész helyébe a „képviselő-testülettel” szöveg,
o) 48.  § (5)  bekezdésében a  „REP-nek” szövegrész helyébe a  „fővárosi és megyei kormányhivatal 

egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének” szöveg,
p) 9. számú melléklet 5.1.2. alpontjában a „jegyzője” szövegrész helyébe a „képviselő-testülete” szöveg,
q) 11. számú melléklet II. pontjában a „jegyző/járási hivatal” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg
lép.

4. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a  gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 9. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(A járási gyámhivatal a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban)
„k) eljár a  megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének elengedésére, 
csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében.”
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16. §  A Gyár. 23. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének elengedésére, csökkentésére 
vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében az  a  gyámhivatal jár el, amely a  megelőlegezés 
tekintetében illetékes. Ha a  megelőlegezett gyermektartásdíj folyósításának időtartama lejárt, a  kérelem ügyében 
az a gyámhivatal jár el, amely a folyósítás időtartama alatt utoljára illetékes volt.”

5. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Mkr.) 1. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya – amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – kiterjed az  ellátás igénylésének 
időpontjában Magyarország területén élő)
„e) összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárra.”

18. §  Az Mkr. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  1.  § e)  pontja a  harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és 
munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a  harmadik 
országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. 
december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikk (1) bekezdés e) pontjának való részleges 
megfelelést szolgálja.”

19. §  Az Mkr. 7. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „c)–d)” szövegrész helyébe a „c)–e)” szöveg lép.

20. §  Hatályát veszti az Mkr. 8/A. § (5) bekezdése.

6. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs 
szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a  szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs 
szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 13.  §-a a  következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a (3) bekezdés e) pontja szerinti vizsgálatot
a) a  gépjárműadóról szóló törvény szerinti gépjárműadó-mentességre való jogosultság igazolásához a  települési 
önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjének,
b) a  lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti akadálymentesítési támogatásra való 
jogosultság igazolásához a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának
megkeresésére végzi el azzal, hogy a  megkeresésre a  súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8/A.  § (1)  bekezdésében foglalt rendelkezések 
az irányadók.”

7. Záró rendelkezések

22. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

23. §  A 12.  § (1)  bekezdése, a  17–19.  §, valamint az  1.  melléklet a  harmadik országbeli állampolgárok valamely 
tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont 
kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó 
munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikk 
(1) bekezdés e) pontjának való részleges megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A Pr. 2. számú melléklet 1.3. alpontja a következő 1.3.5. alponttal egészül ki:
„1.3.5. o összevont engedéllyel rendelkező.”

2. melléklet az 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1.  A Pr. 4. számú melléklet 1.2.1. alpontja a következő 1.2.1.5. és 1.2.1.6. alponttal egészül ki:
„1.2.1.5. o kiemelt ápolást igényel, mert egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem vagy csak segítséggel 
képes,
1.2.1.6. o kiemelt ápolást igényel, mert rá tekintettel a magasabb összegű családi pótlékot a kiemelt ápolási díjra 
való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott betegségre vagy 
fogyatékosságra tekintettel folyósítják.”

 2.  A Pr. 4. számú melléklet 4.1. alpontja a következő 4.1.4. alponttal egészül ki:
„4.1.4. kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha
4.1.4.1 az  ápolt személy a  rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a  megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3.  § (2)  bekezdés b)  pont 
bd)  alpontja szerinti minősítési kategóriába tartozik (egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak 
segítséggel képes), vagy
4.1.4.2. az ápolt személyre tekintettel a magasabb összegű családi pótlékot a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot 
megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendeletben felsorolt és ott meghatározott súlyosságú betegségre 
vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.”

 3.  A Pr. 4. számú melléklet 4.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A  kérelemhez – a  kiemelt ápolási díj iránti kérelmet kivéve – minden esetben mellékelni kell a  háziorvos 
igazolását.”

 4.  A Pr. 4. számú melléklete a következő 4.4. alponttal egészül ki:
„4.4. A kiemelt ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell
4.4.1. a  rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását az  ápolt személy egészségi 
állapotáról, vagy
4.4.2. a  kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendelet szerinti 
igazolást.”

3. melléklet az 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez

 1.  A Pr. 9. számú melléklet 3.2.1. alpontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„

A B C D E F

1. Közeli hozzátartozó 

neve (születési neve)

Anyja neve Születési helye, ideje 

(év, hó, nap)

Társadalom- 

biztosítási Azonosító 

Jele

Családi kapcsolat 

megnevezése

Megjegyzés*

2.

3.

4.

5.

6.
                 ”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete
a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (3a)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § d) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A kiemelt ápolási díjjal kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 43. § b) pontja alapján a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot 
a  magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) 
ESZCSM  rendelet (a továbbiakban: Mcspr.) 1.  § (2)  bekezdésében meghatározott szakorvosnak az  1.  melléklet 
szerinti formanyomtatványon kiállított igazolása alapján állapítja meg.

2. § (1) A  szakorvos az  igazolást annak a  személynek állítja ki, aki olyan 18. életévét be nem töltött hozzátartozójának 
ápolását, gondozását végzi, aki az Mcspr. 1. számú melléklete szerinti, az ott meghatározott súlyosságú betegségek 
vagy fogyatékosságok valamelyikében szenved, és akinek ezzel egyidejűleg kiemelt ápolási szükséglete áll fenn.

 (2) Kiemelt ápolási szükséglete áll fenn annak a személynek, aki – tartós betegségéből, fogyatékosságából eredően –
a) másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az  illemhelyet használni és lakáson belül – segédeszköz 

igénybevételével sem – közlekedni, továbbá
b) másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az  étkezéssel, a  tisztálkodással vagy az  öltözködéssel 

kapcsolatos tevékenységcsoportok közül legalább kettőt ellátni.

3. § (1) Az 1. § szerinti igazolás érvényességi ideje legfeljebb az ápolt személy magasabb összegű családi pótlékra jogosító 
állapotának az Mcspr. 3. § (2) bekezdése szerinti esedékes felülvizsgálatának időpontjáig tart.

 (2) Ha az állapot véglegessége folytán az Mcspr. 3. § (2) bekezdése szerint az ápolt személy állapotának felülvizsgálata 
nem szükséges, az igazolás legfeljebb az ápolt személy 18. életévének betöltéséig érvényes.

4. §  Ha az  ápolt személy a  18. életévét betöltötte és az  általa folytatott tanulmányokra tekintettel a  családok 
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. § (2) bekezdése szerint utána magasabb összegű családi pótlékot 
folyósítanak, rá való tekintettel a  kiemelt ápolási díjra való jogosultság a  18. életévének betöltésekor érvényes, 
az  1.  § szerint kiállított igazolás alapján – az  egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a  tanulmányok 
folytatására tekintettel magasabb összegben folyósított családi pótlékra való jogosultság fennállásának időtartama 
alatt újabb igazolás csatolása nélkül megállapítható, illetve a  korábban megállapított kiemelt ápolási díj tovább 
folyósítható.

5. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelethez

 

IGAZOLÁS 
a kiemelt ápolási díjra jogosító körülmények fennállásáról 

 1. Az igazolás kiállítását kérő személy neve:  .....................................................................................................  

 2. A gyermek  

  2.1. neve:   .........................................................................................................................................  

  2.2. szül. ideje:  □□□□ év □□ hó □□ nap 

  2.3. anyja neve:   .........................................................................................................................................  

  2.4. TAJ-a:  □□□-□□□-□□□ 
A) Igazolás a kiemelt ápolási díjra jogosító betegség, fogyatékosság fennállásáról 

Igazolom, hogy a fent nevezett gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti, az ott meghatározott 
súlyosságú betegségek vagy fogyatékosságok valamelyikében szenved. 

  
 Diagnózis:  ........................................................................................................................................................... 
 ...............................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................  
   BNO           
              
        

  

B) Igazolás a kiemelt ápolási szükségletről 
Igazolom, hogy fent nevezett gyermek – betegségéből vagy fogyatékosságából eredően – mások segítsége 
nélkül, önállóan nem képes illemhelyet használni, valamint lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem 
– közlekedni, továbbá  

 
□ étkezni, 
□ tisztálkodni, 
□ öltözködni. 
 

Az igazolás érvényességi ideje:   □□□□ év □□ hó □□ nap 

 

 Kelt: .................................................., .................................. 

 P. H. 

 ..................................................... 
szakorvos 

 P. H. 

 ..................................................... 
intézmény 
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TÁJÉKOZTATÓ 

Az igazolást az a szakorvos állítja ki, aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről, 
fogyatékosságokról szóló igazolást kiállítására a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mcspr.) alapján jogosult. 

Az igazolás A) részében a kiemelt ápolási díjra jogosító betegség, fogyatékosság fennállását kell igazolni. 
A kiemelt ápolási díjra jogosító betegségek és fogyatékosságok köre megegyezik az Mcspr. 1. számú 
mellékletében felsorolt betegségekkel és fogyatékosságokkal. 

Az igazolás B) részében a kiemelt ápolási szükséglet fennállását kell igazolni. 
A kiemelt ápolási szükséglet akkor áll fenn, ha a gyermek – csakis a betegségéből, fogyatékosságából  eredően – 
mások segítsége nélkül önállóan nem képes illemhelyet használni és a lakáson belül – segédeszköz 
igénybevételével sem – közlekedni, valamint, ha ezen túlmenően az alábbi három tevékenység közül legalább 
kettőt önállóan nem képes elvégezni: 
− étkezés, 
− öltözködés, 
− tisztálkodás. 

Az igazolás érvényességi ideje legfeljebb a magasabb összegű családi pótlékra jogosító állapot esedékes 
felülvizsgálatának időpontjáig tart. Ha az állapot véglegessége folytán az ápolt személy magasabb összegű 
családi pótlékra jogosító állapotának felülvizsgálata nem szükséges, az igazolás legfeljebb az ápolt személy 18. 
életévének betöltéséig érvényes. 
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A nemzetgazdasági miniszter 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelete
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (3)  bekezdés 6.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  költségvetési szerv, a  központi kezelésű előirányzat, a  fejezeti kezelésű előirányzat, az  elkülönített állami 
pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
3. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá törvény által a tulajdonosi jogok 
gyakorlására feljogosított szervezet, valamint a  helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi 
fejlesztési tanács (a továbbiakban: az  államháztartás szervezetei) közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket, azok 
bevételeit és kiadásait, költségeit és eredményszemléletű bevételeit e rendeletben foglaltak szerint nyilvántartják és 
elszámolják.

1. A kormányzati funkciók

2. § (1) A  költségvetési szerv az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1.  § (2)  bekezdése 
szerint ellátott közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az  1.  mellékletben foglalt kormányzati funkciókba 
– funkciószámmal és -megnevezéssel – be kell sorolni, és az  alapító okiratában – a  (2)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – fel kell tüntetni.

 (2) A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni:
a) a  költségvetési szerv 3.  § (2) és (3)  bekezdése szerint más költségvetési szerv részére végzett 

tevékenységének megfelelő kormányzati funkciókat,
b) a támogatási célok kormányzati funkcióit,
c) a technikai funkciókat és
d) a  költségvetési szerv közfeladata ellátására rendelkezésre álló kapacitásának kihasználását célzó, nem 

haszonszerzés céljából végzett és vállalkozási tevékenységeinek, valamint a befektetési céloknak megfelelő 
kormányzati funkciókat.

3. § (1) Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 3.  § (2)  bekezdése 
szerinti költségvetési számvitelben az államháztartás szervezetei a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati 
funkciókon számolják el, amelyek érdekében azok felmerültek.

 (2) A költségvetési szerv más költségvetési szerv részére végzett tevékenységének bevételét, kiadását az ellátott szerv 
azon kormányzati funkcióin kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek, tekintet nélkül arra, hogy az  adott 
kormányzati funkciók az elszámolást végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e.

 (3) A (2) bekezdést kell alkalmazni
a) – ha a  költségvetési szerv költségvetésében az  ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére 

szolgáló előirányzat került meghatározásra –
aa) a  kifejezetten más költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei 

ellátására létrehozott költségvetési szervnek a más költségvetési szerv részére végzett tevékenysége 
tekintetében,

ab) az  olyan költségvetési szerv tekintetében, amely az  irányító szerv kijelölése vagy megállapodás 
alapján más költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait ellátja,

b) a támogatási célok tekintetében és
c) a befektetési célú tartós részesedésvásárlás tekintetében.

4. § (1) E  rendelet alkalmazásában támogatási célnak kell tekintetni a  kiadást, ha nem a  támogatásnyújtó közfeladatának 
ellátását, kiváltását, hanem valamely egyéb közösségi, társadalmi, gazdasági szakpolitikai cél megvalósulását 
szolgálja, függetlenül a támogatásnyújtás konkrét formájától.

 (2) Államháztartási forrásból nyújtott pályázati vagy egyedi támogatás nyújtáskor a  támogatás alapjául szolgáló 
okiratban fel kell tüntetni a támogatási cél kormányzati funkcióját.
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5. §  E rendelet alkalmazásában akkor kell befektetési célúnak tekintetni a kiadást és a bevételt, ha a befektetés célja nem 
a befektető valamely közfeladatának ellátását, kiváltását segítő gazdasági társaság alapítása vagy e célból ilyenben 
részesedés vásárlása.

6. § (1) Az  Áht. 1.  § (2)  bekezdése szerint ellátott szakmai alaptevékenység, közfeladat kormányzati funkciók szerint 
elszámolt kiadásaihoz – a  3.  § (3)  bekezdésben foglalt esetek kivételével – a  2.  mellékletben előírtak szerint 
mutatókat kell rendelni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan kapacitásmutatóként minden esetben a szakmai tevékenységet 
ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát (kapacitásmutató 1.), illetve az intézményüzemeltetési tevékenységet 
ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát (kapacitásmutató 2.) kell feltüntetni.

2. Az államháztartási szakfeladatok rendje

7. § (1) A  költségvetési szerv az  Áhsz. 3.  § (3)  bekezdése szerinti pénzügyi számvitelben az  Áht. 1.  § (2)  bekezdése 
szerint ellátott közfeladatok, szakmai alaptevékenységek vagy azok valamely résztevékenysége költségeit és 
eredményszemléletű bevételeit akkor számolja el a 3. melléklet szerinti szakfeladatonkénti bontásban, ha a 2. vagy 
4. melléklet azt kifejezetten előírja.

 (2) A  kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenységek és a  vállalkozási 
tevékenységek költségeit és eredményszemléletű bevételeit szakfeladatonkénti bontásban el kell számolni.

 (3) A költségvetési szerv más költségvetési szerv részére végzett tevékenységeinek költségeit és eredményszemléletű 
bevételeit az  ellátott szerv azon alaptevékenység vagy vállalkozási tevékenység szerinti szakfeladatain kell 
elszámolni, amelyek érdekében felmerültek.

 (4) A (3) bekezdést kell alkalmazni
a) a  kifejezetten más költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására 

létrehozott költségvetési szervnek a más költségvetési szerv részére végzett tevékenysége tekintetében,
b) az olyan költségvetési szerv tekintetében, amely az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján más 

költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait ellátja,
ha a  költségvetési szerv költségvetésében az  ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló 
előirányzat került meghatározásra.

8. § (1) Az  alaptevékenységek és a  vállalkozási tevékenységek pénzügyi számvitel szerinti szakfeladatonkénti elszámolása 
elkülönítetten történik.

 (2) Az  ellátott közfeladatoknak és más végzett tevékenységeknek az  Áht. 7.  § (2)  bekezdése szerinti elkülönítését, 
besorolását az ott meghatározott kritériumok alapján kell elvégezni.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti elkülönítés a szakfeladat számához illesztett kódokkal történik.
 (4) A használandó kód

a) az Áht. 1. § (2) bekezdése szerint ellátott szakmai alaptevékenység, közfeladat esetén „1”,
b) szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység esetén „2”,
c) vállalkozási tevékenység esetén „3”.

9. §  A 7–8. §-t a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács közfeladatai és egyéb 
tevékenységei elszámolására is alkalmazni kell.

3. Az államháztartási szakágazati rend

10. § (1) A nemzetgazdaság gazdasági szervezeteit a gazdaságstatisztikák készítéséhez a főtevékenység alapján ágazatokba 
kell sorolni.

 (2) Az  államháztartás szervezeteinek ágazati besorolására, a  főtevékenység államháztartási szakágazatának 
megjelölésére – szakágazatszámmal és -megnevezéssel – az államháztartási szakágazati rendet kell használni.

 (3) Az államháztartási szakágazati rend az államháztartási tevékenységek sajátosságait kifejező, a TEÁOR-hoz illeszkedő, 
annál részletesebb osztályozási rend. Az államháztartás szakágazati rendjét az 5. melléklet határozza meg.

 (4) Az  államháztartás szervezeteinek szakágazati besorolásakor a  főtevékenység meghatározását a  tevékenységekre 
jutó személyi juttatások és a munkaadókat terhelő juttatások együttes összege alapján kell elvégezni. Ezt az elvet 
kell követni olyan költségvetési szerveknél is, amely azonos ágazatba tartozó intézmények működtetésére 
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szakosodott. A  többcélú, több ágazatba tartozó tevékenységeket ellátó költségvetési szervek esetében 
a  „841117  Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai” elnevezésű államháztartási 
szakágazatba kell besorolni a szervet.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 1–10. §, a 12. § (3) bekezdése és a 13. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

12. § (1) A  szakfeladatrendről és az  államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  7.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan a  2013. évről szóló beszámolóban 
kapacitásmutatóként minden esetben a  szakmai tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát 
(kapacitásmutató 1.), illetve az intézményüzemeltetési tevékenységet ellátók átlagos statisztikai állományi létszámát 
(kapacitásmutató 2.) kell feltüntetni.”

 (2) Az R. 1. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (3) Hatályát veszti az R.

13. § (1) A költségvetési szerv közfeladata, szakmai alaptevékenysége besorolásának 2. § (1) bekezdés szerinti megváltozását 
a költségvetési szerv alapító okiratában az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 180. §-a szerint kell átvezetni.

 (2) Az (1) bekezdést az egyéb törzskönyvi jogi személyekre is alkalmazni kell.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

A kormányzati funkciók rendje 

1. Általános közszolgáltatások 
 
0111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek 
  011110 Államhatalmi szervek tevékenysége 
  011120 Kormányzati igazgatási tevékenység 
  011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
  011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek 
  011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
  011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  
  011230 Államadósság kezelése 
0113 Külügyek 
  011310 Külügyek igazgatása 
 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 
0121 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak 
  012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak 
0122 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül 
  012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül 
0131 Általános személyzeti szolgáltatások 
  013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása 
0132 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
  013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
0133 Egyéb általános szolgáltatások 
  013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 
  013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
  013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
  013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások  
 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 
  013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
0140 Alapkutatás 
  014010 Általános K+F politika  
  014020 Biotechnológiai alapkutatás 
  014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 
  014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 
0150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F 
  015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 
0160 Egyéb általános közszolgáltatások 
  016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
  016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  
 016030 Állampolgársági ügyek 
  016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása 
 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
0170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók 
  017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók 
0180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között 
   018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
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   018020 Központi költségvetési befizetések 
   018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
   018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről 
   018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről 
   018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről 
 
 

2. Védelem 
 
0210 Katonai védelem 
  021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés 
  021030 Katonai ügyészségi tevékenység 
  021040 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység 
0220 Polgári honvédelem 
  022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
0230 Külföldi katonai segély 
  023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő 

műveletekben 
0240 Védelemhez kapcsolódó K+F 
  024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 
0250 Egyéb védelmi ügyek 
  025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása 
 025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése    
 025090 Egyéb védelmi ügyek 
 
 

3. Közrend és közbiztonság 
 
0310 Rendészeti tevékenységek 
  031010 Közbiztonság, közrend igazgatása  
  031020 Menekültügy igazgatása 
  031030 Közterület rendjének fenntartása 
  031041 Vámrendészet 
 031042 Határrendészet, határvédelem 
  031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 
  031060 Bűnmegelőzés 
  031070 Baleset-megelőzés 
  031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység 
0320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem) 
  032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása  
  032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
 032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás 
 032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 
 032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 
0330 Igazságszolgáltatás 
  033010 Igazságügy igazgatása  
  033020 Bírósági tevékenység 
  033030 Ügyészségi tevékenység 
0340 Büntetés-végrehajtási tevékenységek 
  034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása 
  034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek 
  034030 Pártfogó felügyelői tevékenység 
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0350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F 
  035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti 

fejlesztés 
0360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek 
  036010 Igazságügyi szakértői tevékenység 
  036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 
 
 

4. Gazdasági ügyek 
 
0411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek 
  041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása  
 041120 Földügy igazgatása 
 041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása 
 041140 Területfejlesztés igazgatása 
  041150 Cégnyilvántartás 
  041160 Földmérés, térképészet 
  041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 
  041180 Meteorológiai szolgáltatás 
0412 Általános munkaügyek 
  041210 Munkaügy igazgatása  
 041220 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése 
  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
 041234  Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) 
 041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy 

foglalkoztatásához nyújtható támogatás 
 041236 Országos közfoglalkoztatási program 
 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
0421 Mezőgazdaság  
  042110 Mezőgazdaság igazgatása  
  042120 Mezőgazdasági támogatások 
  042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
 042140 Génmegőrzés, fajtavédelem 
 042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése 
 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása 
  042180 Állat-egészségügy 
0422 Erdőgazdálkodás 
  042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása 
  042220 Erdőgazdálkodás 
0423 Halászat és vadászat 
  042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása 
  042320 Vadgazdálkodás 
  042350 Halászat igazgatása és támogatása 
 042360 Halászat, haltenyésztés  
0431 Szén- és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagipar  
  043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása 
0432 Kőolaj- és gázipar 
  043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása 
0433 Nukleáris fűtőanyagipar 
  043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása 
0434 Egyéb tüzelőanyag-ipar  
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  043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása 
0435 Villamosenergia-ipar 
  043510 Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása 
 
0436 Egyéb energiaipar 
  043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása 
0441 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat 
  044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és 

támogatása 
0442 Feldolgozóipar 
  044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása 
0443 Építésügy, építőipar 
  044310 Építésügy igazgatása  
 044320 Építőipar támogatása 
0451 Közúti közlekedés 
  045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 
  045120 Út, autópálya építése 
  045130 Híd, alagút építése 
  045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
  045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
  045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
  045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
  045180 Közúti járművontatás 
  045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata 
0452 Vízi közlekedés 
  045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása 
  045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) 
  045230 Komp- és révközlekedés 
0453 Vasúti közlekedés 
  045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása 
  045320 Vasút építése 
0454 Légi szállítás 
  045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása 
0455 Csővezetékes és egyéb szállítás 
  045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása 
 
 045530 Csővezetékes szállítás 
0460 Hírközlés 
  046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása 
  046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek  
  046030 Egyéb távközlés 
  046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 
0471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás 
  047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása 
  047120 Piac üzemeltetése 
0472 Szállodák és éttermek 
  047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása 
0473 Turizmus 
  047310 Turizmus igazgatása és támogatása 
  047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
0474 Többcélú fejlesztési projektek 
  047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
 047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása 
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 047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai 
 047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai 
0480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F 
  048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 
0490 Egyéb gazdasági ügyek 
  049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 
  049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 
 
 

5. Környezetvédelem 
 
0510 Hulladékgazdálkodás 
  051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása  
  051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 
  051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
  051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
  051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
  051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
  051070 Használt eszköz bontása 
  051080 Hulladék újrahasznosítása 
0520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás 
  052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása  
  052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
  052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 
 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
0530 Környezetszennyezés csökkentése 
  053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása  
  053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 
0540 Természet- és tájvédelem 
  054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása 
  054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és 

fenntartása 
0550 Környezetvédelmi K+F 
  055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 
0560 Egyéb környezetvédelem 
  056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása  
 
 

6. Lakásépítés és kommunális létesítmények 
 
0610 Lakásépítés 
  061010 Lakáspolitika igazgatása  
  061020 Lakóépület építése 
 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 
 061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok 
0620 Településfejlesztés 
  062010 Településfejlesztés igazgatása  
  062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
0630 Vízellátás 
  063010 Vízügy igazgatása  
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  063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
 063070 Vízrajzi mérés 
 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
0640 Közvilágítás 
  064010 Közvilágítás 
0650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F 
  065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás 

és fejlesztés 
0660 Egyéb kommunális feladatok 
  066010 Zöldterület-kezelés 
  066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
 
 

7. Egészségügy 
 
0711 Gyógyszeripari termékek  
  071110 Gyógyszer-kiskereskedelem 
  071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása 
 
0712 Egyéb gyógyászati termékek 
  071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme 
  071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása 
0713 Gyógyászati segédeszközök 
  071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme 
  071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása 
0721 Általános orvosi szolgáltatások 
  072111 Háziorvosi alapellátás 
 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
  072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 
   
  072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 
0722 Szakosított orvosi szolgáltatások 
  072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
  072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 
  072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 
  072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása 
0723 Fogorvosi szolgáltatások 
  072311 Fogorvosi alapellátás 
 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
 072313 Fogorvosi szakellátás 
 072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása 
0724 Paramedikális szolgáltatások 
  072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 
  072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
  072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 
  072440 Mentés 
 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 
 072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások 
 072470 Természetgyógyászat 
 072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások 
 072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása 
0731 Általános kórházi szolgáltatások 
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  073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 
  073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 
  073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban

 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 
  073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása 
0732 Szakosított kórházi szolgáltatások 
  073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban 
  073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban 
  073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban 
0733 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai 
  073310 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai 
   
0734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások 
  073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 
  073420 Bentlakásos hospice-ellátás 
0740 Közegészségügyi szolgáltatások 
  074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 
  074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése 
  074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
  074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
  074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 
 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 
 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, 

tevékenységei 
 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
 074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 
  074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 
0750 Egészségügyi K+F 
  075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 
 
0760 Egyéb egészségügy 
  076010 Egészségügy igazgatása  
  076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása 
  076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 
  076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 
  076061 Környezet-egészségügyi feladatok 
 076062 Település-egészségügyi feladatok 
 076063 Sugár-egészségügyi feladatok 
 076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok 
  076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás 
  076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 
 
 

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 
 
0810 Szabadidős és sportszolgáltatások 
  081010 Sportügyek igazgatása   
 081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása 
  081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 
  081023 Doppingellenes tevékenység 
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  081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
  081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
  081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
  081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
  081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 
  081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
  081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
  081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
0820 Kulturális szolgáltatások 
  082010 Kultúra igazgatása  
  082020 Színházak tevékenysége 
  082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 
  082041 Nemzeti könyvtári feladatok 
  082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
  082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
  082044 Könyvtári szolgáltatások 
  082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme  
  082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő 

tevékenység 
  082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
  082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
  082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
  082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
  082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 
  082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése 
  082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  
 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
0830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások 
  083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása   
 083020 Könyvkiadás 
  083030 Egyéb kiadói tevékenység 
  083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 
   083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
 083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása 
0840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások 
  084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és 
szabályozása 

  084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
  084031 Civil szervezetek működési támogatása 
 084032 Civil szervezetek programtámogatása 
  084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
  084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása 
  084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása 
  084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 
0850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F 
  085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos 

alkalmazott kutatás és fejlesztés 
 
0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás 
  086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 
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  086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 
  086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
 
 

9. Oktatás 
 
0911 Óvodai nevelés 
  091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
  091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1–4. évfolyamokon 
  091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1–4. évfolyamon 
 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1–4. évfolyamon 
 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 1–4. évfolyamon 
  091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok  
  091240 Alapfokú művészetoktatás  
  091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok  
  091260 Felnőttoktatás 1–4. évfolyamon 
0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5–8. évfolyamokon 
  092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5–8. évfolyamon 
 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5–8. évfolyamon 
 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 5–8. évfolyamon 
  092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
  092140 Felnőttoktatás 5–8. évfolyamon 
  092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 
0922 Középfokú nevelés, oktatás 
  092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 
 092212  Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai 

feladatai 
 092213  Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai 
  092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás 

szakmai feladatai a szakképző iskolákban 
   092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére 

felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző 
iskolákban 

  092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő 
szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

  092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai 
feladatai a szakképző iskolákban 

  092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 
gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

  092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 
oktatásával összefüggő működtetési feladatok  
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  092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 

  092290  Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 
0930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás  
  093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 
 093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 
0941 Felsőszintű képzés  
  094110 Felsőoktatási szakképzés 
 094120 Szakirányú továbbképzés 
 094130 Egészségügyi szakmai képzés 
 094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés 
0942 Felsőfokú oktatás  
  094210 Felsőfokú oktatás 
 094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás 
  094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 
  094270 Egyéb felsőoktatási feladatok 
  094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 
  094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés 
0950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások 
  095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai 
  095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
  095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
  095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 
0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások 
  096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
  096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
  096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
0970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F 
  097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 
0980 Máshová be nem sorolt oktatás 
  098010 Oktatás igazgatása 
  098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai  
 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
  098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 
 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 
  098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 
 
 

10. Szociális védelem 
 
1011 Betegség  
  101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 
  101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása 
 101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása 
 101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 
 101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 
 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 
 101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása 
 101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére 
 101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére 
  101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
 101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása  
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 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 
  101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás) 
 101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 
 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 
1012 Fogyatékosság 
  101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
 101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 
 101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása 
 101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére  
  101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
  101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások 
 101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások 
  101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, 

támogatások 
  101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő 

programok, támogatások 
 
1020 Időskor 
  102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása 
  102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 
  102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
  102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 
  102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
1030 Túlélő hozzátartozók 
  103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 
1040 Család és gyermekek 
  104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások 
 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
  104020 Javítóintézeti ellátás 
  104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
  104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
  104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
  104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
 104052 Családtámogatások 
  104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
  104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 
1050 Munkanélküliség 
  105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 
  105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 
1060 Lakhatás 
  106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
  106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
1070 Egyéb szociális kirekesztettség 
  107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása 
 107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 
 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 
 107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére 
 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 
 107016 Utcai szociális munka 
  107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása 
  107030 Szociális foglalkoztatás  
 107051 Szociális étkeztetés 
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 107052 Házi segítségnyújtás 
 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 107054 Családsegítés 
 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
  107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
  107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 
  107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
  107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 
1080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F 
  108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 
1090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai 
  109010 Szociális szolgáltatások igazgatása   
 109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása 
 109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás 
 
 

90. Technikai funkciókódok 
 
9000 Technikai funkciókódok 
  900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson 

kívülről 
  900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 
  900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei 

államháztartáson kívülről 
  900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson 

kívülről 
  900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson 

kívülről 
  900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 
  900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
 900080  Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek 

kiadásai és bevételei 
 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei 
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2. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

Tartalmi meghatározások a kormányzati funkciókhoz 

1. Általános közszolgáltatások 

 
 A B C 

1 0111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek 
2  011110 Államhatalmi szervek tevékenysége 

3 
  Ide tartozik: 

- az államhatalmi (köztársasági elnöki, törvényhozási, alkotmánybírósági, országgyűlési biztosi, 
nemzeti adatvédelmi) feladatok ellátása. 

4  011120 Kormányzati igazgatási tevékenység 

5 
  Ide tartozik: 

- a központi kormányzati végrehajtó igazgatási (Kormány-, miniszterelnökségi, minisztériumi) 
feladatok ellátása. 

6  011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

7 

  Ide tartozik: 
- az önkormányzatok képviselőtestületeinek, bizottságainak működésével összefüggő feladatok, 
valamint az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei általános igazgatási 
feladatainak ellátása. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei szakigazgatási feladatainak ellátása. 

8  011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

9 

  Ide tartozik: 
- az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok működésével, igazgatási tevékenységével 
összefüggő feladatok ellátása. Ezen a funkción kell elszámolni az önkormányzati hivatal helyi 
nemzetiségi önkormányzatok működése érdekében ellátott feladatainak kiadásait és bevételeit is. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok közösségi és kulturális, valamint intézmény-
fenntartói feladatainak ellátása. 

10 0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek 
11  011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

12 

  Ide tartozik: 
- az államháztartás kiadási és bevételi oldalának igazgatásával, számvevőszéki, kormányzati és 

önkormányzati ellenőrzésével összefüggő, valamint a kincstári feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az államháztartás kiadási és bevételi oldalának szabályozásával kapcsolatos (minisztérium) 
feladatok, valamint az adó-, vám- és jövedéki igazgatás feladatainak ellátása. 

13  011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  

14 

  Ide tartozik: 
- az adók, vámok, jövedéki adók kiszabásával, ellenőrzésével, beszedésével, behajtásával 

összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az adó-, vám- és jövedéki szabályozás feladatainak ellátása (minisztérium). 

15  011230 Államadósság kezelése 

16 

  Ide tartozik: 
- költségvetés finanszírozási és adósságkezelési feladataival, valamint az állam átmenetileg 

szabad pénzeszközeivel való gazdálkodással összefüggő igazgatási feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók. 

17 0113 Külügyek 
18  011310 Külügyek igazgatása 

19   Ide tartozik: 
- az általános külügyi igazgatással, a külképviseletek működtetésével, valamint egyéb, máshová 
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be nem sorolt szakdiplomáciai tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a külügyi szabályozás feladatainak ellátása (minisztérium). 

20  011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

21 
  Ide tartozik: 

- az általános jellegű nemzetközi szervezetekbe való rendszeres tagdíjbefizetésekkel, 
tőkeemelésekkel és más vagyoni hozzájárulásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése. 

22 0121 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak 
23  012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak 

24 

  Ide tartozik: 
- a fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak nyújtott gazdasági segítséggel összefüggő 

feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a nemzetközi szervezeteken keresztül nyújtott gazdasági segítség. 

25 0122 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül 
26  012210 Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül 

27 
  Ide tartozik: 

- a nemzetközi szervezeteken keresztül nyújtott gazdasági segítséggel összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése. 

28 0131 Általános személyzeti szolgáltatások 
29  013110 A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása 

30 
  Ide tartozik: 

- a közszolgálat közös, átfogó humánerő-gazdálkodásával, személyzeti politikájával összefüggő 
feladatok ellátása. 

31 0132 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
32  013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

33 
  Ide tartozik: 

- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezéssel, a statisztikai szolgálat irányításával és 
működtetésével összefüggő feladatok ellátása központi kormányzati és önkormányzati szinten. 

34 0133 Egyéb általános szolgáltatások 
35  013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

36   Ide tartozik: 
- a köztemetők fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása. 

37  013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

38 
  Ide tartozik: 

- pályázati és más támogatási programok kezelésével, lebonyolításával, monitoringjával, 
minőségbiztosításával összefüggő feladatok ellátása. 

39  013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

40 

  Ide tartozik: 
- az állami vagyon – nem közfeladat-ellátás részét képező – hasznosításával, kezelésével, 

állagmegóvásával, felújításával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok. 

41  013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

42 

  Ide tartozik: 
- az önkormányzati vagyon – ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok – üzleti 

célú használatba, haszonbérbe adásával, állagmegóvásával, felújításával, adás-vételével és más 
módon történő hasznosításával, kezelésével összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok. 

43  013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások  

44 
  Ide tartozik: 

- a más költségvetési szerv részére az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján végzett 
pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési vagy egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.  

Amennyiben a feladatot ellátó szerv költségvetésében az ellátott szerv működésére, 
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üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, a funkció kizárólag a szerv 
közfeladatának alapító okirati meghatározására szolgál, a feladattal összefüggő kiadások bevételek a 
3. § (3) bekezdés a) és b) pontja alapján nem ezen a funkción kerülnek elszámolásra, hanem az 
ellátott szerv érintett kormányzati funkcióin. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a más szerv részére végzett informatikai fejlesztéssel, azok működtetésével összefüggő feladatok 
(013370). 

45  013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 

46 

  Ide tartozik: 
- a kormányzat egészére vagy más költségvetési szerv részére végzett önálló informatikai 

fejlesztésekkel, azok önálló, más üzemeltetési feladatoktól elkülönült működtetésével, az 
elektronikus információbiztonság érdekében végzett sérülékenység-vizsgálattal és más kapcsolódó 
szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az általános üzemeltetési feladatok keretében végzett informatikai ellátással összefüggő feladatok. 

47  013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

48 
  Ide tartozik: 

- a kormányzat részére végzett, a 011360, 011370 vagy más funkcióba nem sorolt egyéb 
szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. 

49 0140 Alapkutatás 
50  014010 Általános K+F politika  

51 

  Ide tartozik: 
- az általános, átfogó kutatás-fejlesztési politikával és a hozzá kapcsolódó pénzügyi források, 

alapok igazgatásával, szervezésével, 
- a tudományos minősítési folyamattal, 
- a meghatározott kutatási programhoz közvetlenül nem kapcsolható kutatói, tudományos 

ösztöndíjakkal, egyéb juttatásokkal 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

52  014020 Biotechnológiai alapkutatás 

53 

  Ide tartozik: 
- az egészségügyi, környezeti, ipari, valamint mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatások 

végzése, illetve támogatása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 721111, 721121 vagy 721131 szakfeladatokon el kell számolni. 

54  014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 

55 

  Ide tartozik: 
- a matematikai, orvostudományi, agrártudományi, biológiai, kémiai, földtudományi, műszaki, 

valamint fizikai alapkutatások végzése, illetve támogatása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 721911, 721921, 721931, 721941, 721951, 721961, 721971 vagy 
721981 szakfeladatokon el kell számolni. 

56  014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 

57 

  Ide tartozik: 
- a gazdaságtudományi, jog- és államtudományi, szociológiai, filozófia- és történettudományi, 

pszichológia- és viselkedéstudományi, valamint nyelv- és irodalomtudományi alapkutatások 
végzése, illetve támogatása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 722011, 722014, 722017,722021, 722024 vagy 722031 
szakfeladatokon el kell számolni. 

58 0150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F 
59  015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

60 

  Ide tartozik: 
- tudományági besorolástól függetlenül az általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott 

kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el 
kell számolni. 

61 0160 Egyéb általános közszolgáltatások 
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62  016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

63 
  Ide tartozik: 

- az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokkal összefüggő 
feladatok ellátása. 

64  016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  

65   Ide tartozik: 
- az országos és helyi népszavazással összefüggő feladatok ellátása. 

66  016030 Állampolgársági ügyek 

67 

  Ide tartozik: 
- a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenységgel, 
- az egyéb állampolgársági ügyekkel, 
- a magyar állampolgárok és a Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgárok 

személyazonosítására, valamely státusz igazolására alkalmas hivatalos okmányok kibocsátásával, 
módosításával, bevonásával, pótlásával 
összefüggő feladatok ellátása. 

68  016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása 

69 
  Ide tartozik: 

- a nemzetpolitikai tevékenység igazgatásával, valamint a határon túli magyarok egyeztető 
fórumainak, szervezeteinek működtetésével, támogatásával összefüggő feladatok ellátása. 

70  016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

71 
  Ide tartozik: 

- a kiemelt (különösen a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó) állami és önkormányzati rendezvényekkel 
összefüggő feladatok ellátása. 

72 0170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók 
73  017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók 

74 
  Ide tartozik: 

- az államadóssággal kapcsolatos tranzakciók, fizetési műveletek, kormányzati hitelek jegyzésével 
és folyósításával kapcsolatos kamatfizetések és költségek teljesítése.  
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. 

75 0180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között 
76  018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

77 
  Ide tartozik: 

- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel.  
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. 

78  018020 Központi költségvetési befizetések 

79 

  Ide tartozik: 
- a központi költségvetés részére történő, funkcióhoz nem köthető befizetések, visszafizetések 

teljesítése.  
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. 

Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel. 

80  018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

81 

  Ide tartozik: 
- a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele, az államháztartás központi 

alrendszerében a központi támogatás, az önkormányzat alrendszerében az irányító szerv által 
nyújtott támogatás. 
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. 

82  018040 Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről 

83 
  Ide tartozik: 

- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.  
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. 

84  018050 Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről 

85 
  Ide tartozik: 

- az egészségbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.  
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. 

86  018060 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről 
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87 
  Ide tartozik: 

- a nyugdíjbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.  
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. 

 
 

2. Védelem 

 
 A B C 

1 0210 Katonai védelem 
2  021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés 

3 

  Ide tartozik: 
- a katonai képességek fenntartása és az ahhoz, valamint fejlesztéséhez kapcsolódó hadfelszerelési,  
NATO biztonsági beruházási és humán tevékenységekkel, a haderő kiképzésével, felkészítésével, 
központi szakanyagellátással és szolgáltatásnyújtással, valamint egyéb fejlesztési programokkal 
összefüggő feladatok ellátása. 

4  021030 Katonai ügyészségi tevékenység 

5   Ide tartozik: 
- a katonai ügyészségi tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.  

6  021040 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység 

7   Ide tartozik: 
- a katonai nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. 

8 0220 Polgári honvédelem 
9  022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

10   Ide tartozik: 
- a polgári honvédelem ágazati feladataival, a lakosság felkészítésével összefüggő feladatok ellátása. 

11 0230 Külföldi katonai segély 
12  023010 Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő 

műveletekben 

13 
  Ide tartozik: 

- az ENSZ, a NATO és az EU által végrehajtott válságkezelő és konfliktusmegelőző műveletekben, 
valamint két-, vagy többoldalú nemzetközi egyezményeken alapuló katonai és rendészeti feladatok 
ellátása. 

14 0240 Védelemhez kapcsolódó K+F 
15  024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

16 

  Ide tartozik: 
- tudományági besorolástól függetlenül a védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott 

kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el 
kell számolni. 

17 0250 Egyéb védelmi ügyek 
18  025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása 

19 
  Ide tartozik: 

- a honvédelmi és katonai vezetés-irányítási feladatok keretében a kormányzati döntések 
végrehajtásával, valamint az ellenőrzési, a szabályozási, a hatósági, a szakhatósági tevékenységekkel 
és a hadisír-gondozási tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. 

20  025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése    

21 

  Ide tartozik: 
- a védelmi feladatok békeidőbeli zavartalan ellátásának biztosítása, illetve katasztrófa vagy 
minősített időszak esetére, a védelmi és polgári honvédelmi feladatok ellátása céljából a védelmi 
célú stratégiai tartalék fenntartásával, a készletekkel és a készletek tárolására szolgáló ingatlanokkal 
összefüggő feladatok ellátása. 

22  025090 Egyéb védelmi ügyek 

23   Ide tartozik: 
- a más funkcióba nem sorolható egyéb védelmi ügyekkel összefüggő feladatok ellátása. 



88166 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 220. szám 

 
 

3. Közrend és közbiztonság 

 
 A B C 

1 0310 Rendészeti tevékenységek 
2  031010 Közbiztonság, közrend igazgatása  

3 
  Ide tartozik: 

- a közrend, közbiztonság központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a közrend, közbiztonság szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

4  031020 Menekültügy igazgatása 

5 
  Ide tartozik: 

- a menekültügy központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a menekültügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

6  031030 Közterület rendjének fenntartása 

7 

  Ide tartozik: 
- a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti 
tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a 
közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel összefüggő 
feladatok ellátása. 

8  031041 Vámrendészet 

9 
  Ide tartozik: 

- a vámrendészeti szabálysértések felderítésével és elbírálásával összefüggő, valamint a külön 
jogszabályban meghatározott rendvédelmi feladatok ellátása. 

10  031042 Határrendészet, határvédelem 

11 
  Ide tartozik: 

- az államhatár őrizetével, a határforgalom-ellenőrzéssel és a határrend fenntartásával összefüggő 
feladatok ellátása. 

12  031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 

13 

  Ide tartozik: 
- a bűnüldözéssel, az igazgatásrendészettel, az idegenrendészettel, a közlekedésrendészettel, 
valamint a különleges rendészeti tevékenységekkel (kiemelt személy- és objektumvédelmi 
tevékenység, terrorelhárítás, szervezett bűnözés elleni koordinációs tevékenység, tűzszerészeti 
tevékenység, légi közlekedés biztonsága, különleges rendészeti kiképzés, állami futárszolgálat) 
összefüggő feladatok ellátása. 

14  031060 Bűnmegelőzés 

15 
  Ide tartozik: 

- a bűnözés megelőzése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett 
tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatokkal összefüggő feladatok ellátása. 

16  031070 Baleset-megelőzés 

17 
  Ide tartozik: 

- a közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek megelőzését segítő programokkal, 
intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása. 

18  031080 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység 

19   Ide tartozik: 
- a polgári nemzetbiztonsági tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása. 

20 0320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és 
belvízvédelem) 

21  032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása  

22 
  Ide tartozik: 

- tűz- és katasztrófavédelem központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a tűz- és katasztrófavédelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 
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22  032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

23 
  Ide tartozik: 

- a tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával, a tűz- és katasztrófahelyzet 
megelőzésével, az ahhoz kapcsolódó szakhatósági tevékenységgel, valamint a műszaki 
mentőbázisok fejlesztésével, üzemeltetésével és igénybevételével összefüggő feladatok ellátása. 

24  032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás 

25 
  Ide tartozik: 

- a nemzetközi katasztrófavédelmi tevékenységekkel, segítségnyújtással, az arra való felkészüléssel 
összefüggő feladatok ellátása. 

26  032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 

27 

  Ide tartozik: 
- katasztrófa, illetve minősített helyzet esetére, az egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek 
egészségügyi anyagok és eszközök biztosításával, továbbá a szükséges gyógyintézetek létrehozása 
és működtetése céljából az állami egészségügyi tartalék fenntartásával, a készletekkel és a készletek 
tárolására szolgáló ingatlanokkal történő gazdálkodással összefüggő feladatok ellátása. 

28  032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 

29 

  Ide tartozik: 
- a polgári védelmi védőeszközök készletezésével, tárolásával, állagmegóvásával, felújításával, 

karbantartásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése (025020). 

30 0330 Igazságszolgáltatás 
31  033010 Igazságügy igazgatása  

32 
  Ide tartozik: 

- az igazságügy központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az igazságügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

33  033020 Bírósági tevékenység 

34   Ide tartozik: 
- a bíróságok minden szintjének igazságszolgáltatási tevékenységével összefüggő feladatok ellátása. 

35  033030 Ügyészségi tevékenység 

36 

  Ide tartozik: 
- az alkotmányos rend és jogbiztonság megtartásával, a vád képviseletével, a nyomozási 
cselekmények valamint a büntetés-végrehajtás törvényességének felügyeletével, a törvénysértésből 
eredő jogsérelem elhárításával, valamint jogszabályban meghatározott egyéb esetekben a 
törvényességi felügyelettel összefüggő feladatok ellátása. 

37 0340 Büntetés-végrehajtási tevékenységek 
38  034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása 

39 
  Ide tartozik: 

- a büntetés-végrehajtás központi igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a büntetés-végrehajtási szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

40  034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek 

41 

  Ide tartozik: 
- a fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetekben történő őrzésével, felügyeletével, ellátásával, 

foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 842342–842345 szakfeladatokon el kell számolni. 

42  034030 Pártfogó felügyelői tevékenység 

43 

  Ide tartozik: 
- a társadalom védelme, a bűnismétlés megelőzése érdekében kifejtett egyes pártfogó felügyelői 
tevékenységekkel (környezettanulmány készítése, pártfogó felügyelői vélemény készítése, 
közérdekű munka büntetés szervezése és ellenőrzése, pártfogó felügyelet végrehajtása, utógondozás 
végzése), továbbá a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás lefolytatásával összefüggő 
feladatok ellátása. 

44 0350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F 
45  035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés 
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46 

  Ide tartozik: 
- tudományági besorolástól függetlenül a közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott 

kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el 
kell számolni. 

47 0360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek 
48  036010 Igazságügyi szakértői tevékenység 

49 
  Ide tartozik: 

- a bírósági eljárások keretében, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben igénybe vett 
igazságügyi szakértői tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. 

50  036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 

51 

  Ide tartozik: 
- az anyagi helyzetük vagy más okból rászorulók számára az állam által jogszabály alapján, 

jogaik megismeréséhez, érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához (szolgáltatás vagy pénzbeli 
támogatás formájában) nyújtott támogatással,  

- a bűncselekményt elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek 
anyagi sérelmei enyhítésére irányuló állami segítségnyújtással (mely egyrészről állami 
szolgáltatást jelent, másrészről pénzbeli kifizetést), valamint  

- a jogszabályokban meghatározottak szerint a személyi, illetve vagyoni kárpótlási, 
kárrendezési eljárásokkal összefüggő tevékenységekkel; illetve a büntetőeljárásról szóló törvény 
alapján a magyar állam ellen indított kártalanítási perben a felperes részére a jogerős bírósági 
határozatban megállapított kártalanítással  
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

 
 

4. Gazdasági ügyek 

 
 A B C 

1 0411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek 
2  041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása  

3 
  Ide tartozik: 

- az általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a gazdasági és kereskedelmi ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

4  041120 Földügy igazgatása 

5 

  Ide tartozik: 
- a földhasználat, a termőföld-hasznosítás és -minőségvédelem, valamint az ingatlan-

nyilvántartás, földvédelem, földminősítés és térképészet igazgatásával összefüggő feladatok 
ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a földügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

6  041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása 

7 

  Ide tartozik: 
- a szellemi tulajdon védelmével, nyilvántartásba-vételével, felhasználásával, valamint 
- a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység felügyeletével és minősítésével 
összefüggő feladatok ellátása.  

Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a szellemi tulajdon és innováció szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

8  041140 Területfejlesztés igazgatása 

9 
  Ide tartozik: 

- a területfejlesztés igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a területfejlesztés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

10  041150 Cégnyilvántartás 
11   Ide tartozik: 
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- a cégnyilvántartással, adatbázis-kezeléssel, adatszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása. 
12  041160 Földmérés, térképészet 

13 
  Ide tartozik: 

- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett földmérési, térképészeti tevékenységekkel 
összefüggő feladatok ellátása. 

14  041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 

15 
  Ide tartozik: 

- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett műszaki vizsgálatokkal, elemzésekkel 
összefüggő feladatok ellátása. 

16  041180 Meteorológiai szolgáltatás 

17 
  Ide tartozik: 

- a légkör, a várható időjárás, valamint az időjárási, éghajlati és levegőminőségi viszonyok 
elemzésével, továbbá a meteorológiai és levegőminőségi megfigyelőrendszer működtetésével 
összefüggő feladatok ellátása. 

18 0412 Általános munkaügyek 
19  041210 Munkaügy igazgatása  

20 
  Ide tartozik: 

- a munkaügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a munkaügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

21  041220 Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése 

22 

  Ide tartozik: 
- az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatásával, 
valamint a közcélú állami Munkavédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: MIR) 
folyamatos működtetésével, ennek keretében a Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat által a 
munkavédelmi szabályok munkáltatók általi betartásának, a munkahelyi balesetek 
megelőzésének érdekében tájékoztató, felvilágosító tevékenység végzésével összefüggő 
feladatok ellátása. 

23  041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

24 

  Ide tartozik: 
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. 
§-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 
4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás 
munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

25  041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

26 
  Ide tartozik: 

- a Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás keretében – külön kormányrendelet alapján – 
szervezett foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

27  041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

28 

  Ide tartozik: 
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. 
§-a alapján FHT-ra jogosult személy, a munkaügyi kirendeltség által közvetített álláskereső, vagy 
rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott 
idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő 
foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

29  041234  Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) 

30 

  Ide tartozik: 
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 
4/A. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy 
legalább 60 nap és legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási 
jogviszony keretében történő foglalkoztatásához közhasznú kölcsönző részére nyújtott támogatás. 

31  041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy 
foglalkoztatásához nyújtható támogatás 

32 
  Ide tartozik: 

- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. 
§-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy teljes 
munkaidőben, munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához nyújtott támogatás. 

33  041236 Országos közfoglalkoztatási program 
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34 

  Ide tartozik: 
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. 
§-a alapján az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program 
keretében, álláskeresők, FHT-ra jogosult személyek, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő 
személyek legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony 
keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése. 

35  041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

36 

  Ide tartozik: 
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 
7/B. §-a alapján a rövid időtartamú közfoglalkoztatás, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 
valamint az országos közfoglalkoztatási programok közül a közfoglalkoztatásért felelős miniszter 
kijelölése alapján mintaprogrammá nyilvánított programokkal összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése. 

37 0421 Mezőgazdaság  
38  042110 Mezőgazdaság igazgatása  

39 

  Ide tartozik: 
- a mezőgazdasági ügyek igazgatásával és a közös agrárpolitika egyéb, támogatás kifizetésével 
nem járó piacszabályozási intézkedéseiben való részvétellel összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a mezőgazdasági ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

40  042120 Mezőgazdasági támogatások 

41 
  Ide tartozik: 

- a közösségi és nemzeti forrásból folyósított mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési támogatások 
igénybevételével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

42  042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

43 

  Ide tartozik: 
- a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok 
ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a szakképzés és a felsőoktatás szakmai gyakorlati képzése során, tanórai keretben végzett 
növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó tevékenységek.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 010001–010002 szakfeladatokon el kell számolni. 

44  042140 Génmegőrzés, fajtavédelem 

45 
  Ide tartozik: 

- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai 
erőforrások génmegőrzésével, védelmével, hasznosításával, valamint az ezekhez kapcsolódó 
kutatás-fejlesztéssel összefüggő feladatok ellátása. 

46  042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése 

47 
  Ide tartozik: 

- a mezőgazdasági öntözőrendszerek építésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő 
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

48  042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása 

49 

  Ide tartozik: 
- az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelettel, ellenőrzéssel összefüggő hatósági és szakértői 
feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az élelmiszerlánc-biztonsági ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

50  042180 Állat-egészségügy 

51 
  Ide tartozik: 

- a mezőgazdasági haszonállatokkal, hobbiállatokkal és egyéb állatokkal kapcsolatos 
állatgyógyászati és betegségmegelőző tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. 

52 0422 Erdőgazdálkodás 
53  042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása 

54   Ide tartozik: 
- az erdőgazdálkodás igazgatásával, valamint az erdőgazdálkodási tevékenységek, projektek 
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támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az erdőgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

55  042220 Erdőgazdálkodás 

56 
  Ide tartozik: 

- az erdőgazdálkodási feladatok ellátása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 020000 szakfeladaton el kell számolni. 

57 0423 Halászat és vadászat 
58  042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása 

59 

  Ide tartozik: 
- a vadgazdálkodás igazgatásával, valamint a vadgazdálkodási tevékenységek, projektek 
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a vadgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

60  042320 Vadgazdálkodás 

61 
  Ide tartozik: 

- a vadgazdálkodással összefüggő feladatok ellátása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 010003 szakfeladaton el kell számolni. 

62  042350 Halászat igazgatása és támogatása 

63 

  Ide tartozik: 
- a halászat igazgatásával, valamint a halászati tevékenységek, projektek támogatásával 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a halászat szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

64  042360 Halászat, haltenyésztés  

65 
  Ide tartozik: 

- a halászattal, haltenyésztéssel összefüggő feladatok ellátása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 030000 szakfeladaton el kell számolni. 

66 0431 Szén- és egyéb szilárd ásványi fűtőanyagipar  
67  043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása 

68 

  Ide tartozik: 
- a szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatásával, valamint a szén- és egyéb ásványi 
fűtőanyag-ipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 
011120). 

69 0432 Kőolaj- és gázipar 
70  043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása 

71 

  Ide tartozik: 
- a kőolaj- és gázipar igazgatásával, valamint a kőolaj- és gázipari tevékenységek, projektek 
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a kőolaj- és gázipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120) 

72 0433 Nukleáris fűtőanyagipar 
73  043310 Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása 

74 

  Ide tartozik: 
- a nukleáris fűtőanyagipar igazgatásával, valamint a nukleáris fűtőanyag-ipari tevékenységek, 
projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a nukleáris fűtőanyagipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

75 0434 Egyéb tüzelőanyag-ipar  
76  043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása 
77   Ide tartozik: 
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- az egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatásával, valamint az egyéb tüzelőanyag-ipari tevékenységek, 
projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az egyéb tüzelőanyag-ipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

78 0435 Villamosenergia-ipar 
79  043510 Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása 

80 

  Ide tartozik: 
- a villamosenergia-ipar igazgatásával, valamint a villamosenergia-ipari tevékenységek, projektek 
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a villamosenergia-ipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

81 0436 Egyéb energiaipar 
82  043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása 

83 

  Ide tartozik: 
- az egyéb energiaipar igazgatásával, valamint az egyéb energiaipari tevékenységek, projektek 
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az egyéb energiaipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

84 0441 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat 
85  044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és 

támogatása 

86 

  Ide tartozik: 
- az ásványianyag-bányászat igazgatásával, valamint az ásványianyag-bányászati tevékenységek, 
projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az ásványianyag-bányászat szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

87 0442 Feldolgozóipar 
88  044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása 

89 

  Ide tartozik: 
- a feldolgozóipar igazgatásával, valamint a feldolgozóipari tevékenységek, projektek 
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a feldolgozóipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

90 0443 Építésügy, építőipar 
91  044310 Építésügy igazgatása  

92 
  Ide tartozik: 

- az építésügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az építésügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

93  044320 Építőipar támogatása 

94 
  Ide tartozik: 

- a más funkcióba nem sorolt építőipari tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő 
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

95 0451 Közúti közlekedés 
96  045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 

97 

  Ide tartozik: 
- a közúti közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, közúti közlekedéssel 
kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a közúti közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120).  

98  045120 Út, autópálya építése 

99 
  Ide tartozik: 

- az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb 
úttest és járda építésével összefüggő feladatok ellátása. 

100  045130 Híd, alagút építése 
101   Ide tartozik: 
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- a híd (beleértve az emelt szintű autópálya felső átvezető hídjait, felüljáróit), valamint az alagút 
építésével összefüggő feladatok ellátása. 

102  045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 

103 

  Ide tartozik: 
- a városi, elővárosi, várostérségi közlekedési rendszereken történő szárazföldi 
személyszállítással, 
- a repülőtér, illetve a vasútállomás és a város közötti járattal, valamint 
- a drótkötélvasút és drótkötélpálya működtetésével (ha része a városi, elővárosi 
tranzitrendszernek)  
összefüggő feladatok ellátása. 

104  045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

105 

  Ide tartozik: 
- az egyéb közúti személyszállítással (menetrendszerű távolsági autóbusszal, charterjárat, 
kiránduló és más alkalmi személyszállítás bérelt autóbusszal, repülőtéri ingajárattal), 
- a drótkötélpálya, sikló, függővasút, sífelvonó működtetésével (ha nem része a városi, elővárosi 
személyszállítási rendszernek), 
- az iskolabusz és a munkavállalókat szállító busz működtetésével, valamint 
- az emberi vagy állati erővel hajtott járművel végzett személyszállítással 
összefüggő feladatok ellátása. 

106  045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

107   Ide tartozik: 
- a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása. 

108  045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

109 
  Ide tartozik: 

- a parkoló, garázs önállóan, más funkciótól függetlenül végzett üzemeltetésével, fenntartásával 
összefüggő feladatok ellátása. 

110  045180 Közúti járművontatás 

111 
  Ide tartozik: 

- az önállóan, más funkciótól függetlenül, hatóság elrendelése alapján vagy műszaki okokból 
végzett közúti járművontatással összefüggő feladatok ellátása. 

112  045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata 

113 
  Ide tartozik: 

- a közúti közlekedési eszközök önállóan, más funkciótól függetlenül végzett műszaki 
vizsgálatával összefüggő feladatok ellátása. 

114 0452 Vízi közlekedés 
115  045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása 

116 

  Ide tartozik: 
- a vízi közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, vízi közlekedéssel 
kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a vízi közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium). 

117  045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) 

118 

  Ide tartozik: 
- vízi út, kikötői és folyami létesítmény, szabadidős tevékenységet szolgáló kikötő, hullámtörő 
gát, zsilip, töltés, völgyzáró és védőgát építésével, a vízi útvonalak kotrásával összefüggő 
feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az árvízvédelmi létesítmények építése (047410). 

119  045230 Komp- és révközlekedés 

120   Ide tartozik: 
- a hajó- és kompátkelő járatok működtetésével összefüggő feladatok ellátása. 

121 0453 Vasúti közlekedés 
122  045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása 

123 
  Ide tartozik: 

- a vasúti közlekedés igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, vasúti közlekedéssel 
kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése.  
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Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a vasúti közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

124  045320 Vasút építése 

125   Ide tartozik: 
- a vasúti pálya és biztosító berendezések építésével összefüggő feladatok ellátása. 

126 0454 Légi szállítás 
127  045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása 

128 

  Ide tartozik: 
- a légi szállítás igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, légi szállítással kapcsolatos 
tevékenységek, projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a légi közlekedés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

129 0455 Csővezetékes és egyéb szállítás 
130  045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása 

131 

  Ide tartozik: 
- a csővezetékes és egyéb szállítás igazgatásával, valamint a más funkcióba nem sorolt, 
csővezetékes és egyéb szállítással kapcsolatos tevékenységek, projektek támogatásával 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a csővezetékes és egyéb szállítás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

132  045530 Csővezetékes szállítás 

133 
  Ide tartozik: 

- a gáz, folyadék, víz és egyéb folyékony halmazállapotú termék csővezetékes szállításával, 
valamint a szivattyúállomás működtetésével összefüggő feladatok ellátása. 

134 0460 Hírközlés 
135  046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása 

136 

  Ide tartozik: 
- a hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatásával, valamint a hírközlés és 
az információs társadalom fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek, projektek támogatásával 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a hírközlés és az információs társadalom fejlesztése szabályozási feladatainak ellátása 
(minisztérium: 011120). 

137  046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek  

138 
  Ide tartozik: 

- a vezetékes műsorelosztással, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetésével, 
működtetésével összefüggő feladatok ellátása. 

139  046030 Egyéb távközlés 

140 
  Ide tartozik: 

- a 046030 funkcióba nem tartozó, államháztartáson kívüli szervezeteknek, lakosságnak nyújtott 
egyéb távközlési szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. 

141  046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 

142 
  Ide tartozik: 

- a más funkciótól elkülönülten végzett hír- és sajtóügynökségi tevékenységgel, telefonos vagy 
internet-alapú információkereséssel és információszolgáltatással, sajtófigyeléssel összefüggő 
feladatok ellátása. 

143 0471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás 
144  047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása 

145 

  Ide tartozik: 
- a kis- és nagykereskedelem igazgatásával, valamint a kis- és nagykereskedelmi tevékenységek, 
projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a kis- és nagykereskedelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

146  047120 Piac üzemeltetése 

147 
  Ide tartozik: 

- a piacok üzemeltetésével, fenntartásával, fejlesztésével, felügyeletével összefüggő feladatok 
ellátása. 
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148 0472 Szállodák és éttermek 
149  047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása 

150 

  Ide tartozik: 
- a szálloda- és vendéglátóipar igazgatásával, valamint a szálloda- és vendéglátó-ipari projektek 
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a szálloda- és vendéglátóipar szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

151 0473 Turizmus 
152  047310 Turizmus igazgatása és támogatása 

153 
  Ide tartozik: 

- a turizmus igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a turizmus szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

154  047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

155 
  Ide tartozik: 

- a hazai és nemzetközi turisztikai infrastruktúra, szolgáltatások és programok fejlesztésével, 
népszerűsítésével, ilyen projektek, tevékenységek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése. 

156 0474 Többcélú fejlesztési projektek 
157  047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

158   Ide tartozik: 
- az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel összefüggő kifizetések teljesítése. 

159  047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása 

160 

  Ide tartozik: 
- a szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatásával összefüggő 
kifizetések teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- egy adott szektorhoz köthető támogatások  
- területfejlesztési forrásokból történő támogatások 
- humánerőforrás-fejlesztési célú regionális és más területi fejlesztési támogatások 

161  047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai 

162 
  Ide tartozik: 

- a kis- és középvállalkozások működésének és fejlesztéseinek hazai és uniós, illetve egyéb 
nemzetközi forrásokból történő támogatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

163  047470 Működőtőke-beruházások komplex támogatásai 

164 
  Ide tartozik: 

- a működőtőke-beruházásokkal kapcsolatos, jellemzően egyedi megállapodások alapján nyújtott 
komplex támogatásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

165 0480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F 
166  048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

167 

  Ide tartozik: 
- tudományági besorolástól függetlenül a gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon 
el kell számolni. 

168 0490 Egyéb gazdasági ügyek 
169  049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

170 
  Ide tartozik: 

- a más funkcióba nem sorolt gazdasági ügyekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése. 

171  049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 

172   Ide tartozik: 
- a K+F tevékenységhez kapcsolódó, de nem a K+F-be tartozó innovációs tevékenységekkel 
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összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Ide tartozik továbbá: a nem tárgyiasult 
technológia (a know-how) megszerzése, a tárgyiasult technológia megszerzése, a felszerelés és 
műszaki tervezés (máshova nem besorolt), egyéb tőke szerzése, a termelés megindítása és az új 
vagy továbbfejlesztett termék marketingje. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenység. 

 
 

5. Környezetvédelem 

 
 A B C 
1 0510 Hulladékgazdálkodás 
2  051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása  

3 
  Ide tartozik: 

- a hulladékgazdálkodás igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a hulladékgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

4  051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 
begyűjtése, szállítása, átrakása 

5 

  Ide tartozik: 
- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten és 
előválogatottan gyűjtött hulladék, úgymint kartonpapír, papír, műanyag, üveg, alumínium, acél és 
kerti hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével és válogatásával, 
- az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék a 
textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtésével, válogatásával, 
- az ipari és a kommunális hulladékból gyártott brikett és pellet előállításával  
 összefüggő feladatok ellátása. 

6  051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása 

7 
  Ide tartozik: 

- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten gyűjtött 
hulladék, valamint az egyéb nem veszélyes hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével 
összefüggő feladatok ellátása. 

8  051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

9 

  Ide tartozik: 
- a nem veszélyes hulladék lerakásával, illetve égetésével (olyan üzemben, amely megfelel a nem 
veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek), valamint a mezőgazdasági 
hulladék kémiai vagy biológiai redukciójával és hasonló kezelési tevékenységek végzésével, 
komposztálással, ártalmatlanításával összefüggő feladatok ellátása. 

10  051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

11 
  Ide tartozik: 

- az olyan veszélyes hulladék (beleértve az egészségügyi és a biológiai hulladék), amely veszélyt 
jelenthet az emberi egészségre vagy a környezetre, és amelynek kezelése törvényben vagy 
rendeletben előírt speciális módszert igényel összegyűjtésével összefüggő feladatok ellátása. 

12  051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

13 
  Ide tartozik: 

- a veszélyes hulladék kezelésével és ártalmatlanításával (lerakásával, illetve égetésével olyan 
üzemben, amely megfelel a veszélyes hulladékok égetésére előírt normáknak és követelményeknek) 
összefüggő feladatok ellátása. 

14  051070 Használt eszköz bontása 

15   Ide tartozik: 
- a használt eszközök bontásával összefüggő feladatok ellátása. 

16  051080 Hulladék újrahasznosítása 

17 
  Ide tartozik: 

- a veszélyes és nem veszélyes hulladék másodlagos nyersanyaggá alakításával, valamint 
ártalmatlanításuk során égetéssel vagy egyéb módszerekkel előállított elektromos energia, gőz, 
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biogáz, alternatív üzemanyag termelésével összefüggő feladatok ellátása. 
18 0520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás 
19  052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása  

20 
  Ide tartozik: 

- a szennyvízgazdálkodás igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a szennyvízgazdálkodás szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

21  052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

22 

  Ide tartozik: 
- a szennyvízelvezető rendszerek és szennyvízkezelő berendezések működtetésével, 
- az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen keletkezett 
szennyvíz, valamint a csapadékvíz gyűjtésével és szállításával szennycsatorna-hálózaton, 
szennyvíztárolókban, illetve egyéb módon,  
- az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna, mozgó vécé ürítésével, tisztításával, 
- a szennyvíz fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal történő kezelésével,  
- szennyvízcsatorna tisztításával, fenntartásával, zárt csapadékvíz-csatorna tisztításával, 
fenntartásával, a szennyvíz és zárt csapadékvíz-csatornák dugulásának megszüntetésével 
 összefüggő feladatok ellátása. 

23  052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 

24 

  Ide tartozik: 
- a szennyvíziszap víztelenítésével, a haszonanyagok kinyerésével, az iszap végső elhelyezésével, 
valamint  
- a szennyvíziszapból gyártott brikett és pellet előállításával 
összefüggő feladatok ellátása. 

25  052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

26 
  Ide tartozik: 

- a szennyvízcsatornák létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével 
összefüggő feladatok ellátása. 

27 0530 Környezetszennyezés csökkentése 
28  053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása  

29 
  Ide tartozik: 

- a környezetszennyezés csökkentésének igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a környezetszennyezés csökkentése szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

30  053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 

31 
  Ide tartozik: 

- a talaj, talajvíz, felszíni vizek, a levegő, épületek, építmények szennyeződésmentesítésével, 
valamint a savas kiülepedés (savas eső) figyelésével, ellenőrzésével és kárértékelésével összefüggő 
feladatok ellátása. 

32 0540 Természet- és tájvédelem 
33  054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása 

34 

  Ide tartozik: 
- a természet- és tájvédelem igazgatásával, valamint a természet- és tájvédelmi tevékenységek, 
projektek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a természet- és tájvédelem szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

35  054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és 
fenntartása 

36 

  Ide tartozik: 
- a védett, fokozottan védett, Natura 2000, valamint nemzetközi természetvédelmi egyezmény 
hatálya alá tartozó természeti területek és természeti értékek megőrzésével, fenntartásával, 
kezelésével, fejlesztésével, a megőrzéshez kapcsolódó tervezési, kutatási, felmérési, monitorozási 
feladatokkal, a természetvédelmi őrszolgálat működtetésével, valamint  
- a bemutatásához kapcsolódó tevékenységekkel, erdei iskolák, természetvédelmi oktató- és 
látogatóközpontok, bemutatóhelyek, tanösvények, egyéb ökoturisztikai célú létesítmények 
kialakításával és működtetésével, látogatható barlangok működtetésével, természetvédelmi 
programok szervezésével, természetvédelmi, ökoturisztikai oktatási, nevelési, ismeretterjesztési célú 
programokkal, tevékenységekkel  
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összefüggő feladatok ellátása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 910421–910422 szakfeladatokon el 
kell számolni. 

37 0550 Környezetvédelmi K+F 
38  055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

39 

  Ide tartozik: 
- tudományági besorolástól függetlenül a környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el 
kell számolni. 

40 0560 Egyéb környezetvédelem 
41  056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása  

42 

  Ide tartozik: 
- a komplex környezetvédelmi projektek támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- egy adott funkcióhoz köthető támogatások (0510–0550 funkciócsoportok). 

 
 

6. Lakásépítés és kommunális létesítmények 

 
 A B C 
1 0610 Lakásépítés 
2  061010 Lakáspolitika igazgatása  

3 
  Ide tartozik: 

- a lakáspolitika igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a lakáspolitika szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

4  061020 Lakóépület építése 

5   Ide tartozik: 
- a lakóépületek építésével összefüggő feladatok ellátása. 

6  061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 

7 

  Ide tartozik: 
- az állam által jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, 
vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, 
letelepedéshez nyújtott támogatásokkal,  
- az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel lakóingatlan építéséhez, 
vásárlásához, korszerűsítéséhez, a mobilitás ösztönzésével összefüggésben költözéshez, 
letelepedéshez nyújtott támogatásokkal,  
- a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzően a közszolgálati vagy más szabályzatban 
meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, letelepedési 
támogatásokkal, valamint 
- a máshova nem sorolható, egyéb, a lakáshoz jutást, letelepedést, mobilitást segítő támogatásokkal 
összefüggő kiadások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

8  061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok 

9 
  Ide tartozik: 

- a telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok megvalósításával, támogatásával 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

10 0620 Településfejlesztés 
11  062010 Településfejlesztés igazgatása  

12   Ide tartozik: 
- a településfejlesztés igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
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Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a településfejlesztés szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

13  062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

14 
  Ide tartozik: 

- a településfejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése. 

15 0630 Vízellátás 
16  063010 Vízügy igazgatása  

17 
  Ide tartozik: 

- a vízügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a vízügy szabályozási feladatainak ellátása. 

18  063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

19 

  Ide tartozik: 
- a folyókból, tavakból és kutakból történő vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából 
történő gyűjtésével, a vízszolgáltatás céljából történő víztisztítással, ipari és egyéb célú 
vízkezeléssel, vezetékek, lajtos kocsik és egyéb eszközök segítségével történő vízelosztással, 
valamint az öntözőcsatornák (kivéve: mezőgazdasági öntözőrendszerek) működtetésével összefüggő 
feladatok ellátása. 

20  063070 Vízrajzi mérés 

21   Ide tartozik: 
- az önállóan, más funkciótól függetlenül végzett vízrajzi méréssel összefüggő feladatok ellátása. 

22  063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

23 

  Ide tartozik: 
- a folyókból, tavakból és kutakból történő vízkivételt, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából történő 
gyűjtését, a vízszolgáltatás céljából történő víztisztítást, ipari és egyéb célú vízkezelést, vezetékek és 
egyéb eszközök segítségével történő vízelosztást, valamint az öntözőcsatornák (kivéve: 
mezőgazdasági öntözőrendszerek) működtetését szolgáló közművek építésével, fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása. 

24 0640 Közvilágítás 
25  064010 Közvilágítás 

26   Ide tartozik: 
- települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása. 

27 0650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F 

28  065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
fejlesztés 

29 

  Ide tartozik: 
- tudományági besorolástól függetlenül a lakás- és közműellátással, területfejlesztéssel kapcsolatos 
alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el 
kell számolni. 

30 0660 Egyéb kommunális feladatok 
31  066010 Zöldterület-kezelés 

32 

  Ide tartozik: 
- a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek sportolási és hasonló 
célú zöldterületek és zöldfelületek telepítésével, kiépítésével és kezelésével, gondozásával,  
- az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, 
vízforgatók szennyvízelvezető rendszerek) parkosításával, 
- a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítéssel, 
- a környezet- és természetvédelmi tájkertészettel és annak karbantartásával, 
- az arborétum-kultúrák kialakításával, gondozásával  
összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a mezőgazdasági célú növénytermesztési szolgáltatások (042130). 

33  066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
34   Ide tartozik: 
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- a város- és községgazdálkodás más funkcióba nem sorolható, egyéb feladataival összefüggő 
feladatok ellátása. 

 
 

7. Egészségügy 

 
 A B C 

1 0711 Gyógyszeripari termékek  
2  071110 Gyógyszer-kiskereskedelem 

3 

  Ide tartozik: 
- a gyógyszer közforgalmú gyógyszertári kiskereskedelmével összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az egészségügyi intézmény belső gyógyszerellátása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 470003 szakfeladaton el kell számolni. 

4  071120 Gyógyszertámogatás finanszírozása 

5 

  Ide tartozik: 
- a gyógyszertámogatás finanszírozásával, a speciális beszerzésű gyógyszerkiadással, a 
gyógyszertámogatás céltartalékával, valamint a gyógyszergyártók és gyógyszertárak juttatásaival 
összefüggő kiadások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

6 0712 Egyéb gyógyászati termékek 
7  071210 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme 

8 

  Ide tartozik: 
- a gyógyászati termék közforgalmú kiskereskedelmével összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az egészségügyi intézmény belső gyógyászatitermék-ellátása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 470004 szakfeladaton el kell számolni. 

9  071220 Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása 

10 

  Ide tartozik: 
- az egyéb (071220 funkciónál meghatározott) gyógyászati termékek támogatásával összefüggő 
kiadások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás. 

11 0713 Gyógyászati segédeszközök 
12  071310 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme 

13 

  Ide tartozik: 
- a gyógyászati segédeszközök és felszerelések közforgalmú kiskereskedelmével összefüggő 
feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az egészségügyi intézmény belső ellátása gyógyászati segédeszközökkel és felszerelésekkel.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 470004 szakfeladaton el kell számolni. 

14  071320 Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása 

15 

  Ide tartozik: 
- a gyógyászati segédeszközök és felszerelések kölcsönzéséhez, megvételéhez nyújtott támogatással 
összefüggő kiadások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás. 

16 0721 Általános orvosi szolgáltatások 
17  072111 Háziorvosi alapellátás 
18   Ide tartozik: 
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- a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, rendszeres, 
alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, gyógyszer és gyógyászati 
segédeszköz rendelésével, valamint járóbeteg-szakellátásba vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő 
beutalásával összefüggő feladatok ellátása. 

19  072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

20 

  Ide tartozik: 
- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi 
állapotának észlelésével és ellenőrzésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások 
elvégzésével, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával összefüggő feladatok 
ellátása. 

21  072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 

22 

  Ide tartozik: 
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, elérhetőségét biztosító, illetve a gyógyintézetből 
elbocsátott beteg otthonába történő eljutásához igénybe vehető betegszállítással, valamint az orvosi 
rendelvényre történő halottszállítással összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a temetkezési célú halottszállítás. 

23  072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 

24 

  Ide tartozik: 
- az általános orvosi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött 
támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás. 

25 0722 Szakosított orvosi szolgáltatások 
26  072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

27 
  Ide tartozik: 

- a szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő 
krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és 
terápiás háttérét igénylő szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása. 

28  072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

29 

  Ide tartozik: 
- a sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére 
szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával, 
logopédiával, pszichológiai ellátással, foglalkoztatásterápiával, a gyógyászatisegédeszköz-ellátással, 
valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos összefüggő feladatok ellátása. 

30  072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 

31 
  Ide tartozik: 

- a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, 
betegek felkutatásával összefüggő feladatok ellátása. 

32  072240 Járóbetegek egynapos ellátása 

33   Ide tartozik: 
- a beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátásával összefüggő feladatok ellátása. 

34  072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása 

35 

  Ide tartozik: 
- a járóbeteg-ellátás feladatainak e-alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött 
támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás. 

36 0723 Fogorvosi szolgáltatások 
37  072311 Fogorvosi alapellátás 

38 
  Ide tartozik: 

- az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással összefüggő feladatok 
ellátása. 

39  072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

40   Ide tartozik: 
- a napi munkarenden kívül, sürgős esetben nyújtott fogorvosi ügyeleti ellátással összefüggő 
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feladatok ellátása. 
41  072313 Fogorvosi szakellátás 

42 
  Ide tartozik: 

- a fogorvosi szakellátásokkal (szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, parodontológiával, 
gyermekfogászattal, iskolai fogászattal, fogászati röntgennel) összefüggő feladatok ellátása. 

43  072390 Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása 

44 

  Ide tartozik: 
- a fogorvosi ellátás feladatainak E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött 
támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás. 

45 0724 Paramedikális szolgáltatások 
46  072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 

47 

  Ide tartozik: 
- a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség 
megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a 
szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való 
felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokkal összefüggő feladatok ellátása. 

48  072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

49 

  Ide tartozik: 
- az önállóan, nem más funkció keretében végzett klinikai laboratóriumi, kórbonctani és 
kórszövettani, mikrobiológiai vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás keretében végzett laboratóriumi szolgáltatások. 

50  072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

51 

  Ide tartozik: 
- az önállóan, nem más funkció keretében végzett képalkotó diagnosztikai vizsgálatokkal 
összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás keretében végzett képalkotó diagnosztikai szolgáltatások. 

52  072440 Mentés 

53 

  Ide tartozik: 
- az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított 
szervezet által végzett sürgősségi ellátásával, illetve a beteg egészségi állapotának megfelelő 
ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításával, valamint a 
szállítás közben végzett ellátással összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás (072160). 

54  072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 

55 
  Ide tartozik: 

- az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humán-egészségügyi 
tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. 

56  072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások 

57 
  Ide tartozik: 

- a terápiás célú gyógyfürdő-szolgáltatásokkal, valamint a kapcsolódó gyógyszolgáltatásokkal 
(ideértve a gyógyvízből kinyert gyógyhatású készítmények felhasználását, értékesítését is) 
összefüggő feladatok ellátása. 

58  072470 Természetgyógyászat 

59 
  Ide tartozik: 

- az orvosi szakképesítéshez nem kötött természetgyógyászati tevékenységekkel összefüggő 
feladatok ellátása. 

60  072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások 

61 
  Ide tartozik: 

- az orvosi szakképesítéshez nem kötött, a beteg otthonában vagy nem egészségügyi intézményben 
nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal, valamint a talajból nyert természeti és éghajlati tényezők 
igénybevételével történő ellátással összefüggő feladatok. 

62  072490 Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 220. szám 88183

63 

  Ide tartozik: 
- a 0724 funkciócsoportba tartozó ellátások E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, 
célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás. 

64 0731 Általános kórházi szolgáltatások 
65  073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban 

66 

  Ide tartozik: 
- a betegnek a lakóhelye közelében, általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett 
egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve 
szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával 
összefüggő feladatok. 

67  073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban 

68 
  Ide tartozik: 

- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, 
gyógykezelési vagy ápolási célú általános fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással összefüggő feladatok. 

69  073130 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban 

70 

  Ide tartozik: 
- általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt 
készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki 
egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási 
tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, 
pszichológusi gondozással, hidroterápiával összefüggő feladatok ellátása. 

71  073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

72 
  Ide tartozik: 

- a beteg legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti 
beavatkozással összefüggő feladatok ellátása. 

73  073190 Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása 

74 

  Ide tartozik: 
- a fekvőbeteg-ellátás feladatainak E. Alapból történő finanszírozása, valamint egyéb, célhoz kötött 
támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás. 

75 0732 Szakosított kórházi szolgáltatások 
76  073210 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban 

77 
  Ide tartozik: 

- a betegnek szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, 
valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok 
megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával összefüggő feladatok. 

78  073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban 

79 
  Ide tartozik: 

- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, 
gyógykezelési vagy ápolási célú szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással összefüggő 
feladatok. 

80  073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban 

81 

  Ide tartozik: 
- szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt 
készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki 
egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási 
tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, 
pszichológusi gondozással, hidroterápiával összefüggő feladatok ellátása. 

82 0733 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai 
83  073310 Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai 

84   Ide tartozik: 
- a gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásaival összefüggő feladatok ellátása. 
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85 0734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások 
86  073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 

87 

  Ide tartozik: 
- az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának 
stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási 
feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló egészségügyi ápolási, gondozási 
feladatokkal összefüggő feladatok ellátása. 

88  073420 Bentlakásos hospice-ellátás 

89 
  Ide tartozik: 

- a terminális beteg testi, lelki ápolásával, gondozásával, életminőségének javításával, 
szenvedéseinek enyhítésével és emberi méltóságának a haláláig való megőrzésével kapcsolatos 
szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. 

90 0740 Közegészségügyi szolgáltatások 
91  074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

92 
  Ide tartozik: 

- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a 
megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal összefüggő feladatok. 

93  074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

94 
  Ide tartozik: 

- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a 
megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi szakellátásokkal összefüggő feladatok. 

95  074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 

96 

  Ide tartozik: 
- pályaalkalmassági vizsgálathoz kötött munkakörökben foglalkoztatottak állományba való 
felvételével, időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, pszichológiai vizsgálatokkal és 
ellátásokkal, az állomány megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett 
kiegészítő, emelt szintű vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása. 

97  074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése 

98 

  Ide tartozik: 
- a szabadidős és nem kiemelt sportolók időszakos alkalmassági és szűrővizsgálataival, a 
sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával, az egészséges életmód, a táplálkozás és a 
megfelelő testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése 
vonatkozásában végzett szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérülésének 
megelőzése céljából végzett kiegészítő vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával, 
- a válogatott és kiemelt sportolók időszakos emelt szintű alkalmassági és szűrővizsgálataival, a 
keretorvosi rendszer üzemeltetésével, a sportpszichológiai vizsgálatokkal és ellátásokkal, a 
sportrendezvényeken való ügyelet biztosításával, a táplálkozás és a megfelelő testsúly kialakítása, 
valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának növelése vonatkozásában végzett 
szaktanácsadással, a sportoló megbetegedésének vagy sérülésének megelőzése céljából végzett 
kiegészítő, emelt szintű vizsgálatokkal, a sportoló sérülés utáni rehabilitációjával 
összefüggő feladatok ellátása. 

99  074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

100 

  Ide tartozik: 
- a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya fogamzás előtti 
gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a családtervezési 
ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez 
szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, valamint 
- az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozásával 
 összefüggő feladatok ellátása. 

101  074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

102 

  Ide tartozik: 
- az iskola-egészségügyi ellátással, 
- a védőnői gondozásával, 
- a 3-18 éves korú gyermekek egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával  
összefüggő feladatok ellátása. 

103  074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

104   Ide tartozik: 
- a fertőző megbetegedések, a járványok megelőzése és leküzdése, valamint az emberi szervezet 
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betegségekkel szembeni ellenálló-képességének fokozása érdekében a védőoltások, a járványügyi 
érdekből végzett szűrővizsgálatok megszervezésével, a fertőző betegek bejelentésével, a kötelező 
orvosi vizsgálatokkal, a járványügyi elkülönítéssel, megfigyeléssel, zárlattal és ellenőrzéssel, 
járványügyi intézkedés végrehajtása érdekében meghatározott személy felkutatásával, a fertőző 
betegek szállításával, a fertőtlenítéssel, rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtásával és 
egyéb járványügyi intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása. 

105  074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 

106 
  Ide tartozik: 

- a lakosság egészségi állapotának javítása, az egészség megőrzése érdekében a népegészségügy 
fogalom- és feladatkörébe tartozó tevékenységekkel, valamint az egészségfejlesztés keretében a 
megelőzéssel és az egészségneveléssel összefüggő feladatok ellátása. 

107  074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 

108 
  Ide tartozik: 

- a kábítószer-megelőzés programjaival, tevékenységeivel, koordinációjával összefüggő feladatok 
ellátása. 

109  074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, 
tevékenységei 

110 
  Ide tartozik: 

- a szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjaival, tevékenységeivel, 
koordinációjával összefüggő feladatok ellátása. 

111  074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 

112 
  Ide tartozik: 

- az egészségtudatos, szenvedélybetegségeket és más népbetegségeket kerülő magatartást erősítő, a 
testi és lelki egészséget, aktív életmódot komplex módon tekintő programokkal, tevékenységekkel 
összefüggő feladatok ellátása. 

113  074060 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 

114 

  Ide tartozik: 
- a gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítására, illetve a vérkészítmények terápiás 
felhasználására irányuló egészségügyi és társadalmi tevékenységgel, a tartósan tárolható, átültetés 
céljára felhasználható szervek és szövetek szerv- és szövetbankban való tárolásával, valamint 
reprodukciós eljárás végzéséhez, illetve orvostudományi kutatás céljából adományozott ivarsejtek 
adományozásával, tárolásával, illetve a reprodukciós eljárás során testen kívül létrejött és be nem 
ültetett embrió adományozásával, tárolásával, az embrióletéttel összefüggő feladatok ellátása. 

115  074090 Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 

116 

  Ide tartozik: 
- a 0740 funkciócsoportba sorolt közegészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozása, 
valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás. 

117 0750 Egészségügyi K+F 
118  075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés 

119 

  Ide tartozik: 
- tudományági besorolástól függetlenül az egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el 
kell számolni. 

120 0760 Egyéb egészségügy 
121  076010 Egészségügy igazgatása  

122 
  Ide tartozik: 

- az egészségügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az egészségügy szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

123  076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása 

124 
  Ide tartozik: 

- az egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatásával, az E. Alap kezelésével összefüggő feladatok 
ellátása.  
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Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az egészségbiztosítási szolgáltatások szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

125  076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 

126 

  Ide tartozik: 
- a hatósági eljárás keretében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett orvosi, orvos 
szakértői vizsgálatokkal, valamint 
- a humán gyógyszerkészítmények vonatkozásában a törzskönyvi kérelmek értékelésének, a 
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmények forgalmazásának, gyártásának, 
rendszeres helyszíni ellenőrzésének szakértői tevékenységeivel 
 összefüggő feladatok ellátása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 869011, illetve a 869012 szakfeladatokon el kell számolni. 

127  076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése 

128 
  Ide tartozik: 

- az orvos- és nővérszálló fenntartása, üzemeltetése összefüggő feladatok ellátása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét az 559092, illetve az 559094 szakfeladaton el kell számolni. 

129  076061 Környezet-egészségügyi feladatok 

130 
  Ide tartozik: 

- a környezet egészségkárosító hatásainak vizsgálatával és a megelőzés lehetőségeinek feltárásával, 
a környezetet veszélyeztető tevékenységek és ezek bejelentése módjának lakossággal való 
ismertetésével összefüggő feladatok ellátása. 

131  076062 Település-egészségügyi feladatok 

132 
  Ide tartozik: 

- a közegészségügyi előírások érvényesítésével és ellenőrzésével, a lakókörnyezetet veszélyeztető 
tevékenységek és ezek bejelentése módjának lakossággal való ismertetésével összefüggő feladatok 
ellátása. 

133  076063 Sugár-egészségügyi feladatok 

134 
  Ide tartozik: 

- az emberek és utódaik egészségét az ionizáló és nem ionizáló sugárzások ártalmas hatásaival 
szemben védő sugár-egészségügyi tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása. 

135  076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok 

136 
  Ide tartozik: 

- a kémiai biztonsággal, a toxikológiával, a veszélyes anyagok és készítmények kezelésével és a 
kockázatbecsléssel összefüggő feladatok ellátása. 

137  076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás 

138 

  Ide tartozik: 
- az emberi közfogyasztás céljára szolgáló élelmiszer előállításához, forgalomba hozatalához 
szükséges, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó egészségügyi követelmények 
meghatározásával és ellenőrzésével, a mérgezések és fertőzések kivizsgálásával és megelőzésével, a 
lakosság táplálkozási helyzetére vonatkozó vizsgálatok végzésével és táplálkozási ajánlások 
kidolgozásával, a lakosság felvilágosításával, oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása. 

139  076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 

140 

  Ide tartozik: 
- a 0760 funkciócsoportba sorolt egészségügyi szolgáltatások E. Alapból történő finanszírozása, 
valamint egyéb, célhoz kötött támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a 018030 funkcióba sorolandó központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás. 

 
 

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 

 
 A B C 
1 0810 Szabadidős és sportszolgáltatások 
2  081010 Sportügyek igazgatása   
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3 
  Ide tartozik: 

- a sportügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a sportügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

4  081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása 

5 
  Ide tartozik: 

- a sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatásával összefüggő kifizetések 
teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

6  081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 

7 
  Ide tartozik: 

- a sportteljesítmények elismerésével kapcsolatos járadékokkal, a sportösztöndíjakkal, 
„sportsegélyekkel”, eredményességi elismerésekkel összefüggő kifizetések teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

8  081023 Doppingellenes tevékenység 

9   Ide tartozik: 
- a különböző doppingellenes tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása. 

10  081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

11 

  Ide tartozik: 
- nyitott és fedett pályás sportlétesítmények működésével (az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények 
kiadásaival és bevételeivel együtt), 
- sportlétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények 
beruházásaival, valamint 
- a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (illetve a szintentartást) biztosító 
sportlétesítmények (edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével 
összefüggő feladatok ellátása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét az 552002, 562915, illetve a 931101 és 931102 szakfeladatokon el 
kell számolni. 

12  081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

13 

  Ide tartozik: 
- a versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei között) végzett testedzés – 
ideértve a sportversenyeket is – intézményi kereteinek működtetésével, illetve támogatásával, a 
felkészülési edzőtáborhoz és a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokkal, valamint 
- sportiskolai keretek között utánpótlás-nevelési tevékenységgel, 
- az utánpótlás-neveléshez, kiválasztási rendszerhez, a sportiskolák szakmai programjaihoz, a 
sportszervezetek utánpótlás feladataihoz, az utánpótlásrendszerben megvalósuló versenyekhez, az 
utánpótláshoz kapcsolódó sporteszközök vásárlásához nyújtott támogatásokkal, 
teljesítménymérésekkel 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

14  081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 

15 

  Ide tartozik: 
- a fogyatékosok sportjában versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyes versenyrendszer keretei 
között) végzett testedzés – ideértve a sportversenyeket is – intézményi kereteinek működtetésével, 
illetve támogatásával, a felkészülési edzőtáborhoz és a sportszervezeteknek nyújtott támogatásokkal 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

16  081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

17 
  Ide tartozik: 

- a gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói, felsőfokú 
oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

18  081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 

19 
  Ide tartozik: 

- a fogyatékossággal élő gyermek- és ifjúsági korosztály (óvoda, alapfokú, középfokú és felsőfokú 
oktatási intézmények hallgatói) szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozásával összefüggő 
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

20  081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
21   Ide tartozik: 
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- az épek és fogyatékosok nem versenyrendszerben történő sporttevékenységével és annak 
támogatásával, a szabadidősport-rendezvényekkel, programokkal, a szabadidősport-szervezetek 
támogatásával, a szabadidősport népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységekkel, valamint a 
családok, a nők, az idősek, a hátrányos helyzetűek sportjának támogatásával összefüggő feladatok 
ellátása, kifizetések teljesítése. 

22  081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

23 
  Ide tartozik: 

- a szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a terápiás célú gyógyfürdő-szolgáltatások (072460). 

24  081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

25 

  Ide tartozik: 
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-
szolgáltatással és étkeztetéssel, illetve működtetésük vagy igénybevételük támogatásával összefüggő 
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. (Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek, 
egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzően ilyenek: 
gyermeküdülő, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló, falusi ház és faház háztartási szolgáltatások 
nélkül, ifjúsági szálló, turistaszálló, hegyi menedékhely, bivakszállás, szabadtéri terület biztosítása 
sátrak, hálózsákok elhelyezésére.)  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét az 552001, illetve az 562916 szakfeladatokon el kell számolni. 

26 0820 Kulturális szolgáltatások 
27  082010 Kultúra igazgatása  

28 
  Ide tartozik: 

- a kulturális ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a kulturális ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

29  082020 Színházak tevékenysége 

30 

  Ide tartozik: 
- a kőszínházak (az állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkező színházak), a befogadó (az 
előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező, társulat nélküli) színházak, valamint a 
produkciós (az állandó játszóhellyel nem rendelkező, társulattal saját előadásait játszó) színházak 
tevékenységével és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 900111–900113 szakfeladatokon el kell számolni. 

31  082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

32 

  Ide tartozik: 
- a zeneművészeti, táncművészeti, cirkuszművészeti, egyéb előadó-művészeti, valamint 
alkotóművészeti tevékenységgel és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 900121–900300 szakfeladatokon el kell számolni. 

33  082041 Nemzeti könyvtári feladatok 

34 
  Ide tartozik: 

- a jogszabály vagy a fenntartó rendelkezése alapján végzett speciális nemzeti könyvári szakmai és 
igazgatási jellegű feladatokkal összefüggő feladatok ellátása. 

35  082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

36 

  Ide tartozik: 
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és helyi igényeknek 
megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék 
vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok 
gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával; 
- a köznevelési intézmények tankönyvtámogatás keretében történő tartóstankönyv-beszerzésével.  
összefüggő feladatok ellátása 

37  082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

38 
  Ide tartozik: 

- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai 
és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok 
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készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok 
állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel és berendezések telepítésével és működtetésével 
összefüggő feladatok ellátása. 

39  082044 Könyvtári szolgáltatások 

40 

  Ide tartozik: 
- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása helyben 
használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak 
szóló információ-szolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás),  
- a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott 
könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn 
könyvtárat), illetve  
- a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével összefüggő feladatok ellátása. 

41  082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme  

42 

  Ide tartozik: 
- az intézmény (jogszabályban meghatározott bármely szakmai besorolású levéltár, illetve bármely 
más, levéltári feladatokat is ellátó intézmény) illetékességi körének megfelelő folyamatos 
iratátvétellel, gyarapítással, feldolgozással, rendezéssel, raktári megőrzéssel, állományvédelemmel, 
revízióval, iratcserével, valamint a gyűjtőkörébe tartozó iratvásárlással összefüggő feladatok 
ellátása. 

43  082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység 

44 

  Ide tartozik: 
- a levéltári munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató és feldolgozó-rendszerező 
tevékenységgel, továbbá az eredmények írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus 
formában történő közzétételével; szakértői tevékenységgel; tudományos konferenciákon való 
részvétellel, illetve konferenciák és kiállítások szervezésével; a külső kutatóknak nyújtott 
hagyományos vagy elektronikus szolgáltatásokkal (beleértve az esetleges másolatkészítést is); 
szakmai adatbázisok építésével; illetve 
- az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket bevonó tevékenységformával [kiállítás, 
levéltári bemutatás, levéltári óra, ismeretterjesztő előadás(sorozat), vetélkedő, levéltári rendezvény, 
honismereti tábor, valamint hagyományos és digitális kiadványok közzététele]; az intézmény PR- és 
marketingtevékenységével, médiakapcsolati és propaganda munkájával 

45  082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

46 

  Ide tartozik: 
- a kulturális javak - ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat - által alkotott 
gyűjtemények folyamatos gyarapításával - beleértve a próba-, megelőző és mentő feltárást, valamint 
a gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárását és gyűjtését -,  
- a gyűjteményi anyag elsődleges feldolgozásával (meghatározása, hitelesítése, szabályos 
nyilvántartásba vétele), rendezésével, gondozásával, raktári megőrzésével, megelőző 
állagvédelmével és aktív restaurálásával, konzerválásával (preparálás), revíziójával, a műtárgyak 
mozgatásával, kölcsönzésével és visszasorolásával 
összefüggő feladatok ellátása. 

47  082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

48 
  Ide tartozik: 

- a múzeumi gyűjteményi, kiállítási, tudományos feldolgozó és publikációs, valamint múzeumi 
közművelődési és közönségkapcsolati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása. 

49  082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

50 

  Ide tartozik: 
- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó, időszakos vagy vándorkiállítások, 
tárlatok szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, tématerv-, illetve 
forgatókönyvírást és -bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását közvetlenül szolgáló 
grafikai-tervezési, installálási, ügyeletesi tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása. 

51  082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

52 

  Ide tartozik: 
- a kiállításokhoz vagy az intézményhez kapcsolódó bármely, külső érdeklődőket bevonó 
tevékenységformával, valamint múzeumpedagógiai munkafüzetek, kiadványok megjelentetésével; 
illetve  
- az intézmény PR- és marketing-tevékenységével, médiakapcsolati és propagandamunkájával 
(beleértve a plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok, tárgymásolatok és 
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ajándéktárgyak, az intézményről szóló kazetták, CD-k, DVD-k készítését és terjesztését) összefüggő 
feladatok ellátása. 

53  082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 

54 
  Ide tartozik: 

- a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetésével és megóvásával összefüggő 
feladatok ellátása. 

55  082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése 

56 
  Ide tartozik: 

- a növény- és állatkertek megőrzésével, fenntartásával, működtetésével, a belépés és látogatás 
biztosításával összefüggő feladatok ellátása. 

57  082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  

58 

  Ide tartozik: 
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző 
kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi 
részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az 
önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek 
és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett 
csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az 
esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása. 

59  082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

60 

  Ide tartozik: 
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, 
népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, 
az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az 
ünnepek kultúrájának gondozása. 

61  082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

62 

  Ide tartozik: 
- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, 
népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 
közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, 
körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása. 

63  082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

64 
  Ide tartozik: 

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a 
digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való 
hozzáférés biztosítása. 

65 0830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások 
66  083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása   

67 
  Ide tartozik: 

- a média- és kiadói ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a média- és kiadói ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

68  083020 Könyvkiadás 

69 
  Ide tartozik: 

- a könyv, hangoskönyv, szótár, enciklopédia, atlasz, térkép, grafikai mű, brosúra, prospektus és 
hasonló nyomtatott termék önálló, más funkciótól elkülönült kiadásával (beleértve a CD-ROM-on 
történő kiadást is) összefüggő feladatok ellátása. 

70  083030 Egyéb kiadói tevékenység 

71 
  Ide tartozik: 

- a folyóirat, időszaki kiadvány, napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, reklámanyag, 
statisztikák papíralapú vagy on-line kiadásával összefüggő feladatok ellátása. 

72  083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 

73 
  Ide tartozik: 

- a rádióműsor összeállításával, szolgáltatásával összefüggő feladatok ellátása, 
- a közszolgálati és egyéb közösségi célú rádiók, rádióműsorok működésével összefüggő kifizetések 
teljesítése. 

74  083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
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75 
  Ide tartozik: 

- a televízió-műsor összeállításával, szolgáltatásával összefüggő feladatok ellátása, 
- a közszolgálati és egyéb közösségi célú televíziók, televízió-műsorok működésével összefüggő 
kifizetések teljesítése. 

76  083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása 

77 
  Ide tartozik: 

- az anyanyelven történő információ-hozzáférés és a nemzetiségi kultúra, hagyományápolás 
érdekében a helyi és országos elektronikus és írott sajtóban médiatartalom készítésével, 
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

78 0840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások 
79  084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 

80 

  Ide tartozik: 
- a társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, 
egyházakkal kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, 
egyházakkal kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

81  084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 

82 

  Ide tartozik: 
- a más funkcióba nem sorolt, a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiségi 
közfeladatokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a más funkcióba sorolt, közszolgáltatást ellátó nemzetiségi intézmények tevékenysége, támogatása. 

83  084031 Civil szervezetek működési támogatása 

84 

  Ide tartozik: 
- a civil szervezeteknek működési célra nyújtott támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- civil szervezetek részére más funkcióba tartozó (köz)feladat-ellátása érdekében nyújtott normatív, 
pályázati vagy egyedi támogatások. 

85  084032 Civil szervezetek programtámogatása 

86 

  Ide tartozik: 
- a civil szervezeteknek programok megvalósítására nyújtott támogatásokkal összefüggő kiadások 
teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- civil szervezetek részére más funkcióba tartozó (köz)feladat-ellátása érdekében nyújtott normatív, 
pályázati vagy egyedi támogatások. 

87  084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

88 

  Ide tartozik: 
- az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggő kiadások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az egyházak által egyoldalú nyilatkozattal, megállapodás alapján vagy más módon átvállalt állami 
és önkormányzati feladatok támogatása (a közfeladat jellege szerinti funkcióba sorolandók). 

89  084050 Politikai pártok tevékenységének támogatása 

90 
  Ide tartozik: 

- a politikai pártok tevékenységének törvényben meghatározott feltételek szerinti támogatásával 
összefüggő kiadások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

91  084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása 

92 
  Ide tartozik: 

- a szakszervezeti, szakmai érdekképviseleti, vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység, 
valamint az egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatásával összefüggő kiadások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

93  084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 
fejlesztése, működtetése 
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94 

  Ide tartozik: 
- a gyermekek és fiatalok saját projektjeinek, programjainak támogatásával, 
- a fiatalok önkéntes munkában való részvételét elősegítő állami intézkedésekkel, 
- a gyermekek és fiatalok őket érintő döntésekbe történő bevonásával, 
- a gyermekek és fiatalok által létrehozott új típusú együttműködések, hálózatok társadalmi 
elismerését szolgáló intézkedésekkel, 
- partnerségi és párbeszédrendszerek fejlesztésével, 
- érdekvédelmi szervezeteik működésének támogatásával 
- az ifjúsági szakma fejlesztésével, valamint 
- az érintett korosztályok nem formális képzésének feltételeit szolgáló állami intézkedésekkel 
 összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

95 0850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F 
96  085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos 

alkalmazott kutatás és fejlesztés 

97 

  Ide tartozik: 
- tudományági besorolástól függetlenül a szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és 
vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el 
kell számolni. 

98 0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás 
99  086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 

100 

  Ide tartozik: 
- a határon túli magyarok egyéb támogatásaival, így különösen a kelet- és délkelet-európai 
kormányzati stratégia végrehajtásával, a Nyíregyházi, illetve Szegedi Folyamat céljaival és a 
térségbeli EU integrációs törekvések támogatásával, valamint 
- a határon túli magyar kapcsolatok más funkcióba nem sorolt feladataival, a magyar–magyar 
együttműködést elősegítő közös tevékenységek, intézmények támogatásával  
összefüggő kifizetések teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

101  086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

102 
  Ide tartozik: 

- az egyes intézmények helyiségeinek közművelődési célú és egyéb közösségi programokra, 
rendezvényekre való rendelkezésre bocsátását biztosító tevékenységekkel összefüggő feladatok 
ellátása. 

103  086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

104 
  Ide tartozik: 

- a nemzetközi kulturális tevékenységekkel, a kulturális csereprogramokkal összefüggő feladatok 
ellátása. 

105  086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

106   Ide tartozik: 
- a mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

 
 

9. Oktatás 

 
 A B C 

1 0911 Óvodai nevelés 
2  091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3 

  Ide tartozik: 
- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő 
foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló 
óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.  
Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő) 

4  091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
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5 

  Ide tartozik: 
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális 
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása.  
Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma tárgyév 
október 1-jén (fő) 

6  091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

7 
  Ide tartozik: 

- kizárólag az óvodai nemzeti kisebbségi, etnikai nevelési feladatok ellátása.  
Feladatmutató: nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén 
(fő) 

8  091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

9 
  Ide tartozik: 

- az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását 
és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak 
ellátása. 

10 0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1–4. évfolyamokon 
11  091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1–4. évfolyamon 

12 

  Ide tartozik: 
- a köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai 
programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) 
végzett neveléssel, oktatással összefüggő feladatok ellátása.  
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő) 

13  091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 
feladatai 1–4. évfolyamon 

14 

  Ide tartozik: 
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő 
nevelésével, oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos 
feladatok ellátása.  
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma 
tárgyév október 1-jén (fő) 

15  091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 
1–4. évfolyamon 

16 

  Ide tartozik: 
- kizárólag a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nemzetiségi nevelési feladatokkal 
összefüggő feladatok ellátása.  
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók 
létszáma tárgyév október 1-jén (fő) 

17  091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok  

18 
  Ide tartozik: 

- a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési 
igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési 
törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

19  091240 Alapfokú művészetoktatás  

20 

  Ide tartozik: 
- a zeneművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágakra kiadott 
alapfokú művészetoktatás követelményeire és tantervi programjára épülő, a művészetek területén 
meglévő tehetség felismerése és fejlesztése érdekében végzett művészi kifejezőkészségeket 
megalapozó, illetve a szakirányú továbbtanulásra felkészítő alapfokú oktatási, nevelési 
tevékenységgel, valamint az intézmény köznevelési törvény szerinti működtetésével összefüggő 
feladatainak ellátása.  
Feladatmutató: alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő) 

21  091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok  

22   Ide tartozik: 
- az alapfokú művészetoktatás köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

23  091260 Felnőttoktatás 1–4. évfolyamon 
24   Ide tartozik: 
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- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a 
meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú 
rendszeres oktatásával összefüggő feladatainak ellátása. 

25 0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5–8. évfolyamokon 
26  092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5–8. évfolyamon 

27 

  Ide tartozik: 
- a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai 
programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) 
végzett neveléssel, oktatással összefüggő feladatok ellátása.  
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő) 

28  092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai 
feladatai 5–8. évfolyamon 

29 

  Ide tartozik: 
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő 
oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos feladatok 
ellátása.  
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma 
tárgyév október 1-jén (fő) 

30  092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 
5–8. évfolyamon 

31 

  Ide tartozik: 
- kizárólag a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nemzetiségi nevelési feladatok 
ellátásával összefüggő feladatok ellátása.  
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók 
létszáma tárgyév október 1-jén (fő) 

32  092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 

33 
  Ide tartozik: 

- az általános iskola 5-8. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a sajátos nevelési igényű 
tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók nevelését, oktatását is) köznevelési törvény 
szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

34  092140 Felnőttoktatás 5–8. évfolyamon 

35 
  Ide tartozik: 

- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a 
meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, alapfokú 
rendszeres oktatásával összefüggő feladatainak ellátása. 

36  092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 

37 
  Ide tartozik: 

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel 
összefüggő feladatok ellátása. 

38 0922 Középfokú nevelés, oktatás 
39  092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 

40 

  Ide tartozik: 
- a 9–12(13). évfolyamon a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres 
nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő 
felkészítésével összefüggő szakmai feladatok ellátása.  
Feladatmutató: a gimnázium 9–12(13). évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő) 

41  092212  Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai 
feladatai 

42 

  Ide tartozik: 
- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásával összefüggő speciális 
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása.  
Feladatmutató: a gimnázium 9–12(13). évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév 
október 1-jén (fő) 

43  092213  Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai 
44   Ide tartozik: 
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- kizárólag gimnáziumban történő nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával összefüggő feladatok 
ellátása.  
Feladatmutató: a gimnázium 9–12(13). nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév 
október 1-jén (fő) 

45  092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás 
szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

46 

  Ide tartozik: 
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem 
kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett közismereti és szakmai elméleti oktatással, 
neveléssel összefüggő feladatok ellátása.  
Feladatmutató: a szakképző iskola 9–12(13). évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben 
részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő) 

47  092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére 
felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

48 

  Ide tartozik: 
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű 
tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása.  
Feladatmutató: a szakképző iskola 9–12(13). évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben 
részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő) 

49  092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 
elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

50 

  Ide tartozik: 
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a nemzetiségi nevelési 
feladatok ellátásával, vagy a két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel összefüggő feladatok ellátása.  
Feladatmutató: a szakképző iskola 9–12(13). évfolyamán közismereti és szakmai elméleti képzésben 
részt vevő nemzetiségi tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő) 

51  092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai 
feladatai a szakképző iskolákban 

52 

  Ide tartozik: 
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem 
kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett szakmai elméleti oktatással, neveléssel 
összefüggő feladatok ellátása. 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 853221 szakfeladaton el kell számolni. 
Feladatmutató: a szakképző iskola 9–12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő 
tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő) 

53  092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 
gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

54 

  Ide tartozik: 
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű 
tanulók szakmai gyakorlati oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 853222 szakfeladaton el kell számolni. 
Feladatmutató: a szakképző iskola 9–12(13). évfolyamán szakmai gyakorlati képzésben részt vevő 
sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő) 

55  092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 
oktatásával összefüggő működtetési feladatok  

56 
  Ide tartozik: 

- a gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában történő közismereti és szakmai elméleti 
oktatás, nevelés (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi 
tanulók oktatását, nevelését is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

57  092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési 
feladatok 

58 

  Ide tartozik: 
- a szakközépiskolában és szakiskolában történő szakmai gyakorlati oktatás (beleértve a sajátos 
nevelési igényű tanulók oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 853221 és a 853222 szakfeladaton el kell számolni. 
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59  092290  Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 

60 
  Ide tartozik: 

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel 
összefüggő feladatok ellátása. 

61 0930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás  
62  093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 

63 
  Ide tartozik: 

- a középfokú oktatást követő, felsőfokú végzettségi szintet nem adó egyéb felső szintű képzéssel, 
oktatással összefüggő feladatok ellátása. 

64  093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 

65 
  Ide tartozik: 

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 4 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel 
összefüggő feladatok ellátása. 

66 0941 Felsőszintű képzés  
67  094110 Felsőoktatási szakképzés 

68 

  Ide tartozik: 
- a felsőoktatási szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési programmal 
összefüggő feladatok ellátása. A felsőoktatási szakképzés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 
alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények által hallgatói – valamint 
felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói – jogviszony 
keretében folyó olyan, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést nyújtó 
szakképzés, amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek ismeretei legalább harminc, 
legfeljebb hatvan kreditpont értékben beszámíthatók az azonos képzési területhez tartozó 
alapfokozatot adó képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog valamely 
képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg. 
Feladatmutató: felsőoktatási szakképzésben részt vevők száma tárgyév október 30-án (fő) 

69  094120 Szakirányú továbbképzés 

70 

  Ide tartozik: 
- a felsőoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével összefüggő feladatok ellátása. A 
szakirányú továbbképzés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel 
rendelkező felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye 
alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett, a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében 
indított, az alap- vagy a mesterfokozatot követően további szakirányú szakképzettség megszerzésére 
felkészítő olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz 
kreditet kell teljesíteni és a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.  
Feladatmutató: szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók száma tárgyév október 30-án (fő) 

71  094130 Egészségügyi szakmai képzés 

72 

  Ide tartozik: 
- az Eütv. 115. § és 116. §-a által meghatározott, és speciális jellege miatt más funkcióba nem 

besorolható, egészségügyi ágazati szakmai képzések, melyek célja a képzési fokoknak és szinteknek 
megfelelő elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek nyújtása, szinten tartása és fejlesztése a 
tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelően. Idetartoznak 
különösen az egészségügyi szakirányú szakmai képzéssel, az egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakmai képzéssel, egészségügyi szakmai továbbképzéssel és az egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéssel összefüggő feladatok. A funkciót csak az ETI, EEKH, az orvostudományi 
egyetemek, valamint azok az egészségügyi szolgáltatók használhatják, melyek a 2010-ben induló új 
típusú szakképzés keretében közalkalmazottakat foglalkoztatnak. 
Feladatmutató: egészségügyi szakmai képzésben részt vevők száma tárgyév október 30-án (fő) 

73  094170 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés 

74 
  Ide tartozik: 

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 5 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel 
összefüggő feladatok ellátása. 

75 0942 Felsőfokú oktatás  
76  094210 Felsőfokú oktatás 

77 
  Ide tartozik: 

- a felsőoktatási intézmény hallgatójának alapfokozat, mesterfokozat, osztatlan mesterfokozat, 
valamint doktori fokozat megszerzésére felkészítő képzésével, 
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott alapképzés, 
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mesterképzés, osztatlan mesterképzés, valamint doktori képzés támogatásával, 
- az alapképzéshez, mesterképzéshez, osztatlan mesterképzéshez, valamint doktori képzéshez 
kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével 
 összefüggő feladatok ellátása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 854211–722033 szakfeladatokon el kell számolni. 
Feladatmutató: felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatók száma tárgyév október 30-án (fő) 

78  094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás 

79 

  Ide tartozik: 
- a tankönyv- és jegyzettámogatás intézményi összegéből a jegyzet-előállítás támogatására, 
elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök 
beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére 
fel nem használandó/használt, a hallgatóknak pénzbeli ellátás formájában nyújtott juttatással 
összefüggő feladatok ellátása. 

80  094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 

81 

  Ide tartozik: 
- a kimagasló teljesítményt nyújtó, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatóknak az 
oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal (köztársasági ösztöndíj), 
- a kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag 
támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt 
vevő hallgatót kivéve - az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal (miniszteri 
ösztöndíjak), 
- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak akár 
tanulmányi ösztöndíj, akár intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj formájában nyújtott pénzbeli 
juttatással (tanulmányi ösztöndíj),  
- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak 
szociális alapon, akár rendszeres, rendkívüli szociális ösztöndíj formájában, akár Bursa Hungarica 
Ösztöndíj vagy alaptámogatás formájában nyújtott pénzbeli juttatásával, 
- az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgató pénzbeli 
juttatásával (doktorandusz ösztöndíj),  
- minden egyéb, a hallgatóknak hallgatói jogviszonyukra tekintettel nyújtott pénzbeli juttatásával 
(intézményi ösztöndíjak, nemzetközi ösztöndíjak), valamint 
- a felsőoktatási intézmény oktatóinak oktatási, oktatásfejlesztési tevékenységére tekintettel kifizetett 
ösztöndíj jellegű pénzbeli juttatásával  
összefüggő kifizetések teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

82  094270 Egyéb felsőoktatási feladatok 

83 

  Ide tartozik: 
- a felsőoktatás-fejlesztési célú programokkal, kisszakokkal, a tehetséggondozó programokkal, 
valamint 
- a felsőoktatási szakértői testületek működésével és más felsőoktatás-szervezési tevékenységekkel 
összefüggő feladatok ellátása. 

84  094280 Hallgatók lakhatásának biztosítása 

85 

  Ide tartozik: 
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának a felsőoktatási intézmény részeként működő kollégiumban 
történő elhelyezésével, 
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó 
intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésével, 
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak kollégiumi elhelyezését kiváltó, pénzbeli ellátás részeként 
nyújtott lakhatási támogatásával  
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét az 559012–559013 szakfeladatokon el kell számolni. 

86  094290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés 

87 
  Ide tartozik: 

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 6 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel 
összefüggő feladatok ellátása. 

88 0950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások 
89  095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai 
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90 

  Ide tartozik: 
- a határon túli magyar gyermekek, fiatalok és felnőttek lakóhelyükön megvalósuló magyar nyelvű 
oktatásával és képzésével, magyar nyelvű könyvek és más eszközök megjelentetésének 
támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

91  095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

92 

  Ide tartozik: 
- a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel (így 
különösen az örökbe fogadni szándékozók, a nevelőszülők, a családi napközit és házi 
gyermekfelügyeletet működtetők felkészítő képzése) összefüggő feladatok ellátása; 
- az olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan 
elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek, 
ugyanakkor korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb, 
magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújtanak; valamint 
- az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok 
ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény 
szerint nyelvi, általános, illetve szakmai képzésnek minősülnek. 

93  095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

94 

  Ide tartozik: 
- a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésével összefüggő programok támogatásával, a szakképzési 
hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési igényeivel, a szakiskolai fejlesztési programmal, a 
szakképzés fejlesztésével összefüggő beruházási jellegű támogatásokkal, az uniós forrásból 
megvalósuló szakképzési és felnőttképzési programok társfinanszírozásával, a gazdasági kamarák 
szakképzési feladatai ellátásának támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

95  095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

96 
  Ide tartozik: 

- a munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatásokkal összefüggő feladatok 
ellátása. 

97 0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások 
98  096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

99 

  Ide tartozik: 
- az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel összefüggő 
feladatok ellátása. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a gyermekek részére rászorultsági alapon nyújtott étkezési támogatás (104053). 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét az 562912 szakfeladaton el kell számolni. 

100  096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

101 

  Ide tartozik: 
- a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított 
étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a gyermekek részére rászorultsági alapon nyújtott étkezési támogatás (104053). 
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét az 562913 szakfeladaton el kell számolni. 

102  096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

103 

  Ide tartozik: 
- a köznevelési intézményben tanulók számára a kollégiumi szálláshely-szolgáltatással, valamint 
kollégiumi elhelyezést kiváltó, pénzbeli ellátás részeként nyújtott lakhatási támogatással összefüggő 
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét az 559011és 562914 szakfeladatokon el kell számolni. 

104  096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

105 

  Ide tartozik: 
- a köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelésével összefüggő feladatok 
ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a köznevelési intézményben tanulók kollégiumi elhelyezése, étkeztetése (096030). 
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106 0970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F 
107  097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 

108 

  Ide tartozik: 
- tudományági besorolástól függetlenül az oktatással kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti 
fejlesztés végzése, illetve támogatása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el 
kell számolni. 

109 0980 Máshová be nem sorolt oktatás 
110  098010 Oktatás igazgatása 

111 
  Ide tartozik: 

- az oktatással kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az oktatással kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

112  098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai  

113   Ide tartozik: 
- a pedagógiai szakszolgálat köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása. 

114  098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

115   Ide tartozik: 
- a pedagógiai szakszolgálat köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

116  098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 

117   Ide tartozik: 
- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása. 

118  098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 

119   Ide tartozik: 
- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

120  098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 

121 

  Ide tartozik: 
- a külföldi oktatási intézményeknek, magyar oktatóknak, diákoknak, hallgatóknak, 
intézményeknek, illetve a Magyarországon dolgozó külföldi oktatóknak, az itt tanuló diákoknak, 
hallgatóknak, intézményeknek nyújtott támogatásokkal, a nemzetközi pályázatok alapján végzett 
tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

 
 

10. Szociális védelem 
 

 A B C 
1 1011 Betegség  
2  101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 

3 

  Ide tartozik: 
- az idősek otthonában ápolással, az utógondozással, lábadozó beteg intézeti ápolásával, 
szeretetotthoni ellátással, ápolással, bentlakásos ápolással összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az egészségügyi szintű házi ápolás, 
- ellátás idősek otthonában ápolás nélkül vagy minimális ápolási ellátással. 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

4  101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása 

5 

  Ide tartozik: 
- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes, 
nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg 
tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával, valamint 
- az önellátásra legalább részben képes pszichiátriai beteg gondozási terv és egyéni fejlesztés 
alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási 
képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
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eredményszemléletű bevételét a 872001 és 872003 szakfeladatokon el kell számolni. 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

6  101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása 

7 

  Ide tartozik: 
- - a kötelező gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és 
mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő szenvedélybeteg tartós bentlakásos 
ellátásával, annak támogatásával, valamint 
- az önellátásra legalább részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási 
képességének megfelelő mértékű ellátásával, annak támogatásával 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 872002 és 872004 szakfeladatokon el kell számolni. 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

8  101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 

9 

  Ide tartozik: 
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai 
beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos 
rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 872005 szakfeladaton el kell számolni. 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

10  101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 

11 

  Ide tartozik: 
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg 
önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs 
ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 872006 szakfeladaton el kell számolni. 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

12  101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 

13 

  Ide tartozik: 
- a tartós bentlakásos ellátást vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem 
vagy csak részben képes pszichiátriai beteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes 
körű bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 872007 szakfeladaton el kell számolni. 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

14  101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása 

15 

  Ide tartozik: 
- a tartós bentlakásos ellátást vagy akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy 
csak részben képes szenvedélybeteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű 
bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 872008 szakfeladaton el kell számolni. 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

16  101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére 

17 

  Ide tartozik: 
- a pszichiátriai betegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és 
kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő 
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 872009 szakfeladaton el kell számolni. 
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap) 

18  101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére 

19 
  Ide tartozik: 

- a szenvedélybetegek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és kísérő 
támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, annak támogatásával összefüggő 
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feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét 872009 szakfeladaton el kell számolni. 
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap) 

20  101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

21 

  Ide tartozik: 
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött 
pszichiátriai betegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok 
ellátása, kifizetések teljesítése.  
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

22  101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása  

23 

  Ide tartozik: 
- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött 
szenvedélybetegek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok 
ellátása, kifizetések teljesítése.  
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

24  101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

25 

  Ide tartozik: 
- a pszichiátriai betegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló 
életvitel fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelőorvossal 
való kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi 
és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és 
figyelemmel kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében megkereső programok 
szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal, annak támogatásával összefüggő feladatok 
ellátása, kifizetések teljesítése.  
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

26  101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás) 

27 

  Ide tartozik: 
- a szenvedélybetegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló 
életvitel fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve fejlesztését, a kezelőorvossal 
való kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi 
és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és 
figyelemmel kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében megkereső programok 
szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal, annak támogatásával összefüggő feladatok 
ellátása, kifizetések teljesítése.  
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

28  101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 

29 

  Ide tartozik: 
- a szenvedélybetegek részére nyújtott, a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk 
mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, illetve az életet veszélyeztető, a 
testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetekben történő 
kríziskezelést magában foglaló alacsonyküszöbű ellátásokkal összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése.  
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

30  101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 

31 
  Ide tartozik: 

- a betegséggel kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

32 1012 Fogyatékosság 
33  101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 

34 

  Ide tartozik: 
- a kiskorú és felnőtt fogyatékos személyek (akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, 
gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség) tartós bentlakásos ellátásával, ezek 
támogatásával, valamint 
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy egyéni fejlesztési eredmények alapján, 
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, teljes körű ellátásával 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
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eredményszemléletű bevételét a 873021 és 873022 szakfeladatokon el kell számolni. 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

35  101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 

36 

  Ide tartozik: 
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy gondozási terv és egyéni fejlesztés 
alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban az önálló életvitel megteremtése érdekében történő, 
életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával,  
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, fogyatékos, valamint mozgás-, illetve 
látássérült személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló 
rehabilitációs ellátásával, valamint 
- a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással és  
ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 873023–873024 és 873029 szakfeladatokon el kell számolni. 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

37  101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása 

38 

  Ide tartozik: 
- a fogyatékos személy (akinek ellátása családjában időlegesen nem biztosítható) átmeneti, 
legfeljebb egyévi időtartamú ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 873025 szakfeladaton el kell számolni. 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

39  101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére  

40 

  Ide tartozik: 
- a fogyatékossággal élők szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és 
kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, ezek támogatásával összefüggő 
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 873028 szakfeladaton el kell számolni. 
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap) 

41  101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

42 

  Ide tartozik: 
- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, 
de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy intézményi napközbeni ellátásával, annak 
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 881013 szakfeladaton el kell számolni. 
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

43  101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

44 

  Ide tartozik: 
- jogszabályban meghatározottak szerint a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, 
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük 
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását magában 
foglaló támogató szolgáltatással, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése.  
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

45  101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások 

46 
  Ide tartozik: 

- a fogyatékossággal kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

47  101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások 

48 
  Ide tartozik: 

- a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

49  101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, 
támogatások 

50   Ide tartozik: 
- a megváltozott munkaképességűek olyan oktatásával és képzésével összefüggő feladatok ellátása, 
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amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a megváltozott 
munkaképességűek munkaerő-piaci rehabilitációját. 

51  101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, 
támogatások 

52 

  Ide tartozik: 
- az épületek, utak, közterek és az épített környezet minden egyéb elemének, valamint a 
tömegközlekedési eszközöknek a fogyatékos vagy mozgásában egyéb okból akadályozott emberek 
számára történő akadálymentesítésével; 
- a közszolgáltatások és minden egyéb szolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez 
szükséges - elsősorban a látás-, hallás- és értelmi fogyatékos emberek speciális igényeit kielégítő -, 
közlekedést, tájékozódást, információszerzést, kommunikációt, megértést segítő fejlesztésekkel, 
képzésekkel, átalakításokkal; 
- a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének előmozdítását célzó tevékenységgel, szolgáltatással, a 
fogyatékos emberek önálló életvitelével, a kultúrához, sporthoz, szabadidős tevékenységekhez való 
hozzáférése érdekében megvalósított szolgáltatásokkal; valamint  
- a fogyatékos emberek társadalmi integrációja érdekében megvalósított szemléletformálást célzó 
programokkal, kampányokkal, integrált rendezvények, egyéb integrált programok lebonyolításával, 
a fogyatékos emberek integrált oktatásához, képzéséhez szükséges feltételek megteremtésével  
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

53 1020 Időskor 
54  102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása 

55 

  Ide tartozik: 
- a nyugdíjbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok 
ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az nyugdíjbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek szabályozási feladatainak ellátása 
(minisztérium: 011120). 

56  102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

57 

  Ide tartozik: 
- az az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak 
folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb 
körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti 
kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartós ellátásával, támogatásával, 
valamint  
- a demens beteg (az a személy, akinél jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe 
tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg) külön gondozási egységben vagy 
csoportban történő tartós bentlakásos ellátásával, támogatásával 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 873011 és 873013 szakfeladatokon el kell számolni. 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

58  102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 

59 

  Ide tartozik: 
- az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes 
időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 873012 szakfeladatokon el kell számolni. 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

60  102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

61 

  Ide tartozik: 
- a saját otthonukban élő, idős koruk vagy demenciájuk miatt szociális és mentális támogatásra 
szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni 
ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 881011–881012 szakfeladatokon el kell számolni. 
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

62  102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 
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63 
  Ide tartozik: 

- az időskorral kapcsolatos pénzbeli juttatások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

64  102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

65 
  Ide tartozik: 

- az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó 
programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

66 1030 Túlélő hozzátartozók 
67  103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 

68 
  Ide tartozik: 

- az elhunyt személyek hátramaradottainak nyújtott pénzbeli juttatások teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

69 1040 Család és gyermekek 
70  104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások 

71 

  Ide tartozik: 
- a bentlakásos (hetes) bölcsődében elhelyezettek ellátásával,   
 - a gyermekotthonban, a lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezettek, 
valamint a gyermekotthon, lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával, 
- a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban elhelyezettek, valamint a speciális 
gyermekotthon, speciális lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával, 
- a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban elhelyezettek, valamint a különleges 
gyermekotthon, különleges lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával, 
- az utógondozó otthonban, valamint az utógondozó otthon külső férőhelyén elhelyezettek 
ellátásával, 
- a nevelőszülőnél, valamint a nevelőszülői hálózat külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 879011–879016 szakfeladatokon el kell számolni. 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

72  104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

73 

  Ide tartozik: 
- a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátásával, 
- a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával, valamint  
- a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 879017–879019 szakfeladatokon el kell számolni. 
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap) 

74  104020 Javítóintézeti ellátás 

75 

  Ide tartozik: 
- a javítóintézetben elhelyezettek ellátásával összefüggő feladatok ellátása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 879020 szakfeladaton el kell számolni. 
Feladatmutató: ellátási napok száma a tárgyévben (ellátási nap) 

76  104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

77 

  Ide tartozik: 
- a bölcsődei ellátással, a családi napközibe felvettek ellátásával, a házi gyermekfelügyeletben 
részesülők ellátásával, a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokkal, valamint 
- a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos 
gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, baba-mama klubbal, játékkölcsönzéssel, speciális 
tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében 889101–889102 
szakfeladatokon el kell számolni. 
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

78  104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
79   Ide tartozik: 
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- a Gyvt.-ben meghatározott a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatással összefüggő feladatok 
ellátása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében a 889206 
szakfeladaton el kell számolni. 

80  104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

81 

  Ide tartozik: 
- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással, a Biztos Kezdet Gyerekház 
szolgáltatással, a gyermekjóléti központ keretében végzett kórházi szociális munkával, utcai, 
lakótelepi szociális munkával, a kapcsolattartási ügyelettel, a gyermekjóléti szolgálat által végzett 
iskolai szociális munkával összefüggő feladatok ellátása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében a 889201–889205 
és a 889207 szakfeladatokon el kell számolni. 

82  104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

83 

  Ide tartozik: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó pénzbeli és természetbeni ellátások, az 
óvodáztatási támogatás, a gyermektartásdíj megelőlegezése, az életkezdési és az otthonteremtési 
támogatás kifizetése, teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

84  104052 Családtámogatások 

85 

  Ide tartozik: 
- a családi pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, 
gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, a terhességi, gyermekágyi segély, a 
gyermekgondozási díj és egyéb, a családok támogatásával összefüggő kifizetések teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

86  104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

87 
  Ide tartozik: 

- a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programokkal,  
- a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére nyújtott speciális tehetséggondozó programokkal 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

88  104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 

89 
  Ide tartozik: 

- a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményben rögzített feladatokkal, 
- az európai uniós és Európa tanácsi dokumentumokban foglalt jelentési és együttműködési 
kötelezettséggel összefüggő feladatok ellátása. 

90 1050 Munkanélküliség 
91  105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 

92 

  Ide tartozik: 
- a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére jogszabályban 
meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális segéllyel, valamint a 
rendelkezésre állási támogatással összefüggő kifizetések teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

93  105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

94 
  Ide tartozik: 

- az álláskeresők olyan oktatásával és képzésével összefüggő feladatok ellátása, illetve a képzésben 
részt vevők részére folyósított támogatásokkal összefüggő kifizetések teljesítése, amelyek nem 
adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, ugyanakkor elősegítik a munkahely megszerzését. 

95 1060 Lakhatás 
96  106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

97 

  Ide tartozik: 
- az alacsony költségű vagy szociális bérlakások fenntartásával, üzemeltetésével, arra 
rászorultaknak való bérbeadásával összefüggő feladatok ellátása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 680003 szakfeladaton el kell számolni. 

98  106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

99   Ide tartozik: 
- a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 
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nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást 
segítő ellátással, 
- a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára 
szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez jogszabályban, illetve 
az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres vagy 
eseti támogatással 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

100 1070 Egyéb szociális kirekesztettség 
101  107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása 

102 

  Ide tartozik: 
- a kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igénylő hajléktalan személy tartós 
bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 879031 szakfeladaton el kell számolni. 
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

103  107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 

104 

  Ide tartozik: 
- az aktív korú, munkaképes, rehabilitációs célú segítőprogramokban önként részt vevő hajléktalan 
személy bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 879032 szakfeladaton el kell számolni. 
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

105  107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

106 

  Ide tartozik: 
- az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes hajléktalan 
személy átmeneti szálláson történő ellátásával, valamint 
- az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy 
éjszakai pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással 
és azok támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 879033–879034 szakfeladatokon el kell számolni. 
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

107  107014 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére 

108 

  Ide tartozik: 
- a hajléktalan személyek szociális törvényben meghatározott lakhatási szolgáltatást, esetvitelt és 
kísérő támogatást magában foglaló támogatott lakhatás ellátásával, ezek támogatásával összefüggő 
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 879036 szakfeladatokon el kell számolni. 
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

109  107015 Hajléktalanok nappali ellátása 

110 

  Ide tartozik: 
- a hajléktalan személyek intézményi napközbeni ellátásával (nappali melegedő), annak 
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 889913 szakfeladaton el kell számolni. 
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

111  107016 Utcai szociális munka 

112 

  Ide tartozik: 
- az utcán tartózkodó hajléktalan személyekkel kapcsolatban végzett szociális munkával [a 
hajléktalan személy(ek) helyzetének figyelemmel kísérésével, szükség esetén ellátásának 
kezdeményezésével, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételével], annak 
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenység pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 889929 szakfeladaton el kell számolni. 
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

113  107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása 
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114 

  Ide tartozik: 
- a Regionális Kríziskezelő Központok és a Félutas Kiléptető Házak működtetésével, annak 
támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 879035 szakfeladaton el kell számolni. 
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

115  107030 Szociális foglalkoztatás  

116 
  Ide tartozik: 

- a szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben történő szociális foglalkoztatással összefüggő 
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

117  107051 Szociális étkeztetés 

118 

  Ide tartozik: 
- a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, 
hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés 
biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét a 889921 szakfeladaton el kell számolni. 
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

119  107052 Házi segítségnyújtás 

120 

  Ide tartozik: 
- a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási 
feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 
megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok 
elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok 
ellátása, kifizetések teljesítése.  
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

121  107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

122 

  Ide tartozik: 
- a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó 
készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással összefüggő feladatok ellátása, 
kifizetések teljesítése.  
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

123  107054 Családsegítés 

124 

  Ide tartozik: 
- a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló 
személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, 
valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással összefüggő feladatok 
ellátása, kifizetések teljesítése.  
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

125  107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

126 

  Ide tartozik: 
- az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek 
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban 
meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő) 

127  107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

128 
  Ide tartozik: 

- a más funkcióba nem sorolt, egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, 
támogatásokkal összefüggő kifizetések teljesítése.  
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. 

129  107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 

130   Ide tartozik: 
- a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menedékesek részére biztosítandó speciális pénzbeli 
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ellátásokkal, támogatásokkal (létfenntartási, otthonteremtési, lakhatási, költőpénz, beiskolázási) 
- a menekültek, befogadottak, oltalmazottak, menedékesek befogadó állomásokon, közösségi 
szállásokon, egyéb átmeneti szálláshelyeken (továbbiakban: befogadó állomásokon) történő 
ellátásával, valamint a dublini eljárással 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

131  107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

132 
  Ide tartozik: 

- a nemzetközi egyezmények, valamint a jogszabályok által meghatározott, az egyenlő bánásmód, 
valamint a nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységekkel és 
programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

133  107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 

134 
  Ide tartozik: 

- a romák társadalmi integrációjával, valamint a roma kisebbséget érintő tárcaközi és társadalmi 
együttműködéssel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

135 1080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F 
136  108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

137 

  Ide tartozik: 
- tudományági besorolástól függetlenül a szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
kísérleti fejlesztés végzése, illetve támogatása.  
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét tudományági besorolás szerint a 721111–722033 szakfeladatokon el 
kell számolni. 

138 1090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai 
139  109010 Szociális szolgáltatások igazgatása   

140 
  Ide tartozik: 

- a szociális szolgáltatások igazgatásával összefüggő feladatok ellátása.  
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a szociális szolgáltatások szabályozási feladatainak ellátása (minisztérium: 011120). 

141  109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása 

142 

  Ide tartozik: 
- a szociális szolgáltatások módszertani szakirányításával, fejlesztésével összefüggő feladatok 
ellátása: 
= új szolgáltatási, oktatási és más szakmai módszerek kialakítása; 
= a szakterülethez kapcsolódó módszertani tevékenység koordinálása és fejlesztése, 
= a fenti területeken alkalmazott jó gyakorlatok gyűjtése, közreadása, 
= szakmaközi kapcsolatok erősítése érdekében tapasztalatcsere, munkacsoportok szervezése; 
= a szakterülethez kapcsolódó standardok, protokollok, irányelvek kidolgozásának összefogása; 
= módszertani kiadványok, szakmai könyvek, szakfolyóiratok, segédanyagok, hang- és 
videóanyagok készítése, véleményezése, lektorálása, szerkesztése, kiadása és terjesztése; 
= modellprogramok fejlesztése, szakmai segítség nyújtása pályázatok szempontrendszerének 
kidolgozásában, értékelésében és monitorozásában. 

143  109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás 

144 

  Ide tartozik: 
- az ENSZ-alapokmányban rögzített alapelvekkel és az EU-tagsággal összhangban, sürgősségi 
jelleggel, különösen természeti csapások, fegyveres konfliktusok esetén, illetve a strukturális 
humanitárius válság okozta károk, szenvedések enyhítésére nyújtott segítséggel, támogatással 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

 
 

90. Technikai funkciókódok 
 

 A B C 
1 9000 Technikai funkciókódok 
2  900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 

3 
  Ide tartozik: 

- a központi költségvetés előirányzatainak államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem 
sorolható bevételei elszámolása.  
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Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a központi előirányzatok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása. 

4  900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 

5 

  Ide tartozik: 
- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételeinek 
elszámolása.  
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel, 
- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei. 

6  900030 Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson 
kívülről 

7 

  Ide tartozik: 
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható 
bevételeinek elszámolása.  
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása, 
- az elkülönített állami pénzalapok államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható 
bevételei. 

8  900040 Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson 
kívülről 

9 

  Ide tartozik: 
- az Egészségbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható 
bevételeinek elszámolása.  
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- az egészségbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása, 
- az Egészségbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei. 

10  900050 Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 

11 

  Ide tartozik: 
- a Nyugdíjbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó bevételeinek elszámolása.  
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. 
Nem ebbe a funkcióba tartozik: 
- a nyugdíjbiztosítási alap államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása 
- a Nyugdíjbiztosítási Alap államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei. 

12  900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 

13 

  Ide tartozik: 
- az önkormányzati alrendszerben a forgatási célú finanszírozási műveletek bevételi és kiadási 
előirányzatának;  
- a költségvetési hiány finanszírozásával kapcsolatos felhalmozási, működési célú hosszú lejáratú 
hitelfelvétel bevételeinek, a rövid lejáratú hitelfelvétel bevételeinek (a likvid hitelek igénybevétele 
kivételével), 
- a hosszú lejáratú kötvénykibocsátással kapcsolatos bevételek, 
- a költségvetési többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok eladásakor, beváltásakor elszámolt bevételek; 
- a költségvetési többlet évközi hasznosítása céljából vásárolt befektetési célú hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok vásárlásának kiadásainak, 
- a költségvetési hiány fedezetére, valamint a fejlesztések, vagy működés érdekében felvett hosszú 
lejáratú hitelek, pénzügyi lízing miatti kötelezettségek, a rövid lejáratú hitelek (likvid hitel 
kivételével) törlesztésével kapcsolatos kiadások, 
- az önkormányzatok által felhalmozási vagy működési célra kibocsátott hosszú lejáratú kötvények 
beváltásának elszámolása.  
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. 

14  900070   Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 

15 
  Ide tartozik: 

- a funkcióhoz időlegesen nem köthető központi, fejezeti és más tartalékok elszámolása azzal, hogy 
felhasználáskor a cél szerinti funkcióra át kell vezetni.  
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Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.  

16  900080  Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai 
és bevételei 

17 

  Ide tartozik: 
- a szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásainak és 
bevételeinek összesített elszámolása.  
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. 
Az e funkcióban elszámolt tevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét az egyes tevékenységek szakfeladatrendi besorolása szerint a 
megfelelő szakfeladatokon el kell számolni. 

18  900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei 

19 

  Ide tartozik: 
- a vállalkozási tevékenységek kiadásainak és bevételeinek összesített elszámolása.  
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. 
Az e funkcióban elszámolt tevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét az egyes tevékenységek szakfeladatrendi besorolása szerint a 
megfelelő szakfeladatokon el kell számolni. 
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3. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

Az államháztartási szakfeladatok rendje 

1. MEZŐGAZDASÁG 
010001 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások 
010002 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
010003 Vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 
020000 Erdőgazdálkodás 
030000 Halászat, haltenyésztés 

2. IPAR 
080000 Egyéb bányászat 
100001 Élelmiszer- és italgyártás 
130001 Könnyűipari termék gyártása 
180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 
200000 Vegyi anyag, termék gyártása 
210000 Gyógyszergyártás 
320001 Egyéb feldolgozóipari tevékenység 
330000 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 

3. ÉPÍTŐIPAR 
430000 Speciális szaképítés 

4. KERESKEDELEM, KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS 
450000 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 
460000 Nagykereskedelem  
470001 Könyv-kiskereskedelem 
470003 Gyógyszer-kiskereskedelem 
470004 Gyógyászati termék kiskereskedelme 
470009 Egyéb kiskereskedelem  
493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
493901 Távolsági közúti személyszállítás 
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
494000 Közúti áruszállítás, költöztetés 
500002 Egyéb vízi szállítás 
510000 Légi szállítás 
521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 
521020 Raktározás, tárolás 
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
522004 Közúti járművontatás 
522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás 
530000 Futárpostai tevékenység 

5. VENDÉGLÁTÁS, ÉTKEZTETÉS 
551000 Szállodai szolgáltatás 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás 
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559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 
559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára  
559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára 
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 
559092 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése 
559093 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése 
559094 Vendégszállás üzemeltetése 
561000 Éttermi vendéglátás 
562100 Rendezvényi étkeztetés 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése 
562916 Üdülői, tábori étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 

6. KIADÓI TEVÉKENYSÉG, TÁVKÖZLÉS, INFORMATIKA 
581100 Könyvkiadás 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
581900 Egyéb kiadói tevékenység 
582000 Szoftverkiadás 
591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 
592000 Hangfelvétel készítése, kiadása 
601000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt 
602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 
610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 
610002 Egyéb távközlés 
620000 Információ-technológiai szolgáltatás 
631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás 
639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység 
639910 Sajtófigyelés 
639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

7. LAKÁS-, INGATLAN- ÉS HELYISÉG-GAZDÁLKODÁS 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680003 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
 

8. SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG 
692001 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás  
692002 Könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
700000 Üzletvezetés, vezetői tanácsadás 
711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezően végzett műszaki 
vizsgálat, elemzés 

712101 Mérőeszközök hitelesítése 
712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata 
712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata 
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712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok 
712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és 
berendezések megfelelőségének vizsgálata és tanúsítása 
712106 Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos ellenőrző vizsgálatok 
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés 

Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés 
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés 
712202 Nemesfémvizsgálat 
712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat 
712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata 
712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés 

Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 
721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás 
721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás 
721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés 
721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás 
721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás 
721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés 
721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás 
721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás 
721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés 
721200 Génmegőrzés, fajtavédelem 

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
721911 Matematikai alapkutatás 
721912 Matematikai alkalmazott kutatás 
721913 Matematikai kísérleti fejlesztés 
721921 Orvostudományi alapkutatás 
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás 
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés 
721931 Agrártudományi alapkutatás 
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás 
721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés 
721941 Biológiai alapkutatás 
721942 Biológiai alkalmazott kutatás 
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés 
721951 Kémiai alapkutatás 
721952 Kémiai alkalmazott kutatás 
721953 Kémiai kísérleti fejlesztés 
721961 Földtudományi alapkutatás 
721962 Földtudományi alkalmazott kutatás 
721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés 
721971 Műszaki tudományi alapkutatás 
721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás 
721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés 
721981 Fizikai alapkutatás 
721982 Fizikai alkalmazott kutatás 
721983 Fizikai kísérleti fejlesztés 

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
722011 Gazdaságtudományi alapkutatás 
722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás 
722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés 
722014 Jog- és államtudományi alapkutatás 
722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás 
722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés 
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722017 Szociológiai alapkutatás 
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás 
722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés 
722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás 
722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás 
722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés 
722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás 
722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás 
722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés 
722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás 
722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás 
722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés 

Reklám, piackutatás 
730000 Reklám, piackutatás 

Szakigazgatást támogató és egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
749010 Igazságügyi szakértői tevékenység 
749020 Meteorológiai szolgáltatás 
749032 Minőségbiztosítási tevékenység 
749033 Rendszertanúsítás 
749034 Akkreditációs tevékenység 
749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

9. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 
750000 Állat-egészségügyi ellátás 
770000 Kölcsönzés 
790000 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás 
811000 Építményüzemeltetés 
812000 Takarítás 
813000 Zöldterület-kezelés 
821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

10. KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM 
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
841391 Szabadalmi és védjegyhatósági feladatok 

Büntetés-végrehajtási tevékenység 
842342 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve 
bv-intézetben) 
842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, 
nyilvántartása, kezelése 
842344 Fogvatartottak ellátása 
842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése  

11. KÖZNEVELÉS, SZAKKÉPZÉS 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai képzés 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 
oktatás a szakképző évfolyamokon 
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképző évfolyamokon 
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12. FELSŐOKTATÁS 

Alapképzés 
854221 Alapképzés – Agrár képzési terület 
854222 Alapképzés – Informatika képzési terület 
854223 Alapképzés – Műszaki képzési terület 
854224 Alapképzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület 
854225 Alapképzés – Természettudomány képzési terület 
854231 Alapképzés – Bölcsészettudomány képzési terület 
854232 Alapképzés – Gazdaságtudományok képzési terület 
854233 Alapképzés – Jogi képzési terület 
854234 Alapképzés – Művészet képzési terület 
854235 Alapképzés – Művészetközvetítés képzési terület 
854236 Alapképzés – Pedagógusképzés 
854237 Alapképzés – Sporttudomány képzési terület 
854238 Alapképzés – Társadalomtudomány képzési terület 
854239 Alapképzés – Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület 

Mesterképzés  
854241 Mesterképzés – Agrár képzési terület 
854242 Mesterképzés – Informatika képzési terület 
854243 Mesterképzés – Műszaki képzési terület 
854244 Mesterképzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület 
854245 Mesterképzés – Természettudomány képzési terület 
854251 Mesterképzés – Bölcsészettudomány képzési terület 
854252 Mesterképzés – Gazdaságtudományok képzési terület 
854253 Mesterképzés – Jogi képzési terület 
854254 Mesterképzés – Művészet képzési terület 
854255 Mesterképzés – Művészetközvetítés képzési terület 
854256 Mesterképzés – Pedagógusképzés 
854257 Mesterképzés – Sporttudomány képzési terület 
854258 Mesterképzés – Társadalomtudomány képzési terület 
854259 Mesterképzés – Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület  

Osztatlan képzés  
854261 Osztatlan képzés – Agrár képzési terület 
854262 Osztatlan képzés – Jogi képzési terület 
854263 Osztatlan képzés – Műszaki képzési terület 
854264 Osztatlan képzés – Művészet képzési terület 
854265 Osztatlan képzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület 
854265 Osztatlan képzés – Pedagógusképzés 

Doktori képzés  
854271 Doktori képzés – Agrár képzési terület 
854272 Doktori képzés – Informatika képzési terület 
854273 Doktori képzés – Műszaki képzési terület 
854274 Doktori képzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület 
854275 Doktori képzés – Természettudomány képzési terület 
854281 Doktori képzés –Bölcsészettudomány képzési terület 
854282 Doktori képzés – Gazdaságtudományok képzési terület 
854283 Doktori képzés – Jogi képzési terület 
854284 Doktori képzés – Művészet képzési terület 
854285 Doktori képzés – Művészetközvetítés képzési terület 
854286 Doktori képzés – Pedagógusképzés 
854287 Doktori képzés – Sporttudomány képzési terület 
854288 Doktori képzés – Társadalomtudomány képzési terület 
854289 Doktori képzés – Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület 
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Kifutó rendszerben főiskolai és egyetemi képzések 
854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés 
854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés 

13. EGYÉB OKTATÁS 
855100 Sport, szabadidős képzés 
855200 Kulturális képzés 
855300 Járművezető-oktatás 

Iskolarendszeren kívüli OKJ-s végzettséget biztosító képzések 
855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 
855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 
855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 
855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés 
855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés 

Oktatást kiegészítő tevékenység 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások  

 

14. EGÉSZSÉGÜGY 

Fekvőbeteg-ellátás 
861011 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházban 
861012 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban 
861021 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban 
861022 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházban 
861031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban 
861032 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban 
861040 Egészségügyi ápolás bentlakással 
861050 Bentlakásos hospice-ellátás 

Járóbeteg-szakellátás 
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
862213 Járóbetegek gyógyító gondozása 
862214 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 
862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

Foglalkozás-egészségügyi ellátás 
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

Fogorvosi ellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
862303 Fogorvosi szakellátás 

Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően 
végzett egészségügyi szakértői tevékenység 
869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági 
feladataival összefüggő szakértői tevékenység 
869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 
869034 Mentés 
869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás 
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869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 

 

15. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása 
872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása 
872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása 
872003 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása 
872004 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása 
872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása 
872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása 
872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 
872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása 
872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása 

Időskorúak bentlakásos szociális ellátása 
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873012 Időskorúak átmeneti ellátása 
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 
873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 

Fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátása 
873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása 
873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 
873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása 
873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása 
873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása 
873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás 
879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás 
879012 Gyermekotthoni ellátás 
879013 Speciális gyermekotthoni ellátás 
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás 
879015 Utógondozó otthoni ellátás 
879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 
879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása 

Egyéb szociális ellátás bentlakással 
879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása 
879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben 
879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen 
879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása 

Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben 
881011 Idősek nappali ellátása 
881012 Demens betegek nappali ellátása 
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

Gyermekek napközbeni ellátása 
889101 Bölcsődei ellátás 
889102 Családi napközi 

Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások 
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889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889202 Kórházi szociális munka 
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka 
889204 Kapcsolattartási ügyelet 
889205 Iskolai szociális munka 
889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása 
889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása 

Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
889913 Nappali melegedő 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
889925 Támogató szolgáltatás 
889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű 
ellátása) 
889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
889929 Utcai szociális munka 

16. KULTÚRA 

Művészeti tevékenységek 
900111 Befogadó színházak tevékenysége 
900112 Produkciós színházak tevékenysége 
900113 Kőszínházak tevékenysége 
900121 Zeneművészeti tevékenység 
900122 Táncművészeti tevékenység 
900123 Cirkuszművészeti tevékenység 
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 
900300 Alkotóművészeti tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

Múzeumi tevékenység 
910210 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység 
910220 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység 

Egyéb kultúra 
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 
910411 Növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látogatás biztosítása 
910412 Növény- és állatkertek megőrzése és fenntartása 
910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása 
910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása 

Közművelődési tevékenységek 
910501 Közművelődési tevékenységek  
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

17. SPORT, SZABADIDŐ 

Sporttevékenység és támogatása 
931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
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931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
Egyéb szórakoztatás 

932102 Vidámparkok üzemeltetése 
932103 Nosztalgiavasutak üzemeltetése 
932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése 
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
932912 Táncterem működtetése 
932913 Sípálya üzemeltetése 
932918 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

18. SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁSOK 
950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása 
960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása 
960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés 
960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 

19. TECHNIKAI SZAKFELADAT 
999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek 
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4. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

Tartalmi meghatározások az államháztartási szakfeladatokhoz 

1. MEZŐGAZDASÁG 
 A B 

1 010001 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások 

2 
 Itt kell elszámolni: 

- a növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

3 010002 Állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

4 
 Itt kell elszámolni: 

- az állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

5 010003 Vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 

6 
 Itt kell elszámolni: 

- a vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

7 020000 Erdőgazdálkodás 

8 
 Itt kell elszámolni: 

- az erdőgazdálkodási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

9 030000 Halászat, haltenyésztés 

10 
 Itt kell elszámolni: 

- az halászat, haltenyésztés önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

2. IPAR 

 A B 
1 080000 Egyéb bányászat 

2 
 Itt kell elszámolni: 

- az egyéb bányászati tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

3 100001 Élelmiszer- és italgyártás 
4 130001 Könnyűipari termék gyártása 

5  Itt kell elszámolni: 
- a könnyűipari termékek gyártásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

6 180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 

7  Itt kell elszámolni: 
- a nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

8 200000 Vegyi anyag, termék gyártása 

9 
 Itt kell elszámolni: 

- a vegyi anyagok, termékek gyártásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

10 210000 Gyógyszergyártás 

11 
 Itt kell elszámolni: 

- a gyógyszergyártás önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 
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12 320001 Egyéb feldolgozóipari tevékenység 

13  Itt kell elszámolni: 
- az egyéb feldolgozóipari tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

14 330000 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 

15 
 Itt kell elszámolni: 

- az ipari gépek, berendezések, eszközök szolgáltatásként végzett javításának önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. 

3. ÉPÍTŐIPAR 

 A B 
1 430000 Speciális szaképítés 

2  Itt kell elszámolni: 
- a szolgáltatásként végzett szaképítési tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

4. KERESKEDELEM, KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS 
 A B 

1 450000 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 

2 
 Itt kell elszámolni: 

- a gépjármű, motorkerékpár kereskedelmének, valamint a szolgáltatásként végzett javításának önköltségét 
és eredményszemléletű bevételét. 

3 460000 Nagykereskedelem  

4  Itt kell elszámolni: 
- a nagykereskedelmi tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

5 470001 Könyv-kiskereskedelem 

6 
 Itt kell elszámolni: 

- a könyv-kiskereskedelmi tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

7 470003 Gyógyszer-kiskereskedelem 

8 
 Itt kell elszámolni: 

- a	   gyógyszer közforgalmú gyógyszertári kiskereskedelmének önköltségét és eredményszemléletű 
bevételét. 

9 470004 Gyógyászati termék kiskereskedelme 

10 

 Itt kell elszámolni: 
- a gyógyászati termék, ortopédiai cikk, gyógyászati segédeszköz (pl. fecskendő, katéter és hasonlók, 
mechanikai hatást kifejtő gyógyászati készülék, az emberi test hiányos vagy elveszett funkcióját pótló 
eszköz [művégtag], hallásjavító készülék, szívritmus-szabályozók, orvosi és sebészeti bútor és alkatrész, 
mozgássérült közlekedésjárművei alkatrésszel együtt) kiskereskedelmének önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. 

11 470009 Egyéb kiskereskedelem  

12  Itt kell elszámolni: 
- az egyéb kiskereskedelmi tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

13 493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 

14 

 Itt kell elszámolni: 
- a városi és elővárosi menetrend szerinti közúti személyszállítás önköltségét és eredményszemléletű 
bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

15 493901 Távolsági közúti személyszállítás 

16 
 Itt kell elszámolni: 

- a helyközi menetrend szerinti közúti személyszállítás önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

17 493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
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18 

 Itt kell elszámolni: 
- a helyközi külön célú menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás, 
- a helyi és elővárosi külön célú szárazföldi személyszállítás, 
- valamint a m.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
	  önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

19 494000 Közúti áruszállítás, költöztetés 

20  Itt kell elszámolni: 
- a közúti áruszállítás, költöztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

21 500002 Egyéb vízi szállítás 

22  Itt kell elszámolni: 
- a vízi szállítás önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

23 510000 Légi szállítás 

24  Itt kell elszámolni: 
- a légi szállítás önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

25 521011 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 

26 

 Itt kell elszámolni: 
- katasztrófa, illetve minősített helyzet esetére, az egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek 
egészségügyi anyagok és eszközök biztosításának továbbá a szükséges gyógyintézetek létrehozása és 
működtetése céljából az állami egészségügyi tartalék fenntartásának, a készletekkel és a készletek 
tárolására szolgáló ingatlanokkal történő gazdálkodás önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

27 521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 

28 

 Itt kell elszámolni: 
- a polgári védelmi védőeszközök készletezésének, tárolásának, állagmegóvásának, felújításának, 
karbantartásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

29 521020 Raktározás, tárolás 

30  Itt kell elszámolni: 
- az egyéb, raktározási, tárolási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

31 522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

32 

 Itt kell elszámolni: 
- a parkoló, garázs üzemeltetésével összefüggő tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű 
bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

33 522004 Közúti járművontatás 

34 

 Itt kell elszámolni: 
- a hatóság elrendelésére, közlekedés-biztonsági vagy egyéb okból végzett közúti járművontatás 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

35 522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás 

36  Itt kell elszámolni: 
- a szállítást kiegészítő szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

37 530000 Futárpostai tevékenység 

38  Itt kell elszámolni: 
- a futárpostai tevékenység önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

5. VENDÉGLÁTÁS, ÉTKEZTETÉS 

 A B 
1 551000 Szállodai szolgáltatás 
2  Itt kell elszámolni: 
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- a szállodai szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
3 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

4 

 Itt kell elszámolni: 
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-
szolgáltatás, illetve működtetésük vagy igénybevételük önköltségét és eredményszemléletű bevételét. (Ezek 
a szálláshelyek különböző formában működhetnek, egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő 
szolgáltatásokat nyújtanak. Jellemzően ilyenek: gyermeküdülő, egyéb üdülőház, vendégház és bungaló, 
falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül, ifjúsági szálló, turistaszálló, hegyi menedékhely, 
bivakszállás, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére.) 

5 552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás 

6 
 Itt kell elszámolni: 

- a sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű 
bevételét. 

7 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 

8 
 Itt kell elszámolni: 

- a köznevelésben részt vevő tanulók számára a kollégiumi szálláshely-szolgáltatás önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. 

9 559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára  

10 

 Itt kell elszámolni: 
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának a felsőoktatási intézmény részeként működő kollégiumban történő 
elhelyezésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét, 
- a felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó 
intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésének önköltségét és eredményszemléletű 
bevételét, 
- felsőoktatási intézmény hallgatóinak a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó 
intézményként létrehozott diákotthonban történő elhelyezésének önköltségét és eredményszemléletű 
bevételét, feltéve, hogy a diákotthont PPP keretében a felsőoktatási intézmény és a diákotthon fenntartója 
közötti szerződés alapján működtetik. 

11 559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára 
12 559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 

13 

 Itt kell elszámolni: 
- a katasztrófahelyzetben az áldozatok, kitelepítettek részére nyújtott ideiglenes szálláshely-szolgáltatás 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

14 559092 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése 

15  Itt kell elszámolni: 
- az orvos- és nővérszállók üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

16 559093 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése 

17 
 Itt kell elszámolni: 

- a szolgálati lakás, szállás, munkásszállás üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

18 559094 Vendégszállás üzemeltetése 

19 
 Itt kell elszámolni: 

- a vendégszállás, vendégszoba üzemeltetésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

20 561000 Éttermi vendéglátás 

21 
 Itt kell elszámolni: 

- az éttermi, önkiszolgáló, vagy mozgó (mozgóbüfé, kiszállítás) éttermi vendéglátás önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. 

22 562100 Rendezvényi étkeztetés 

23 

 Itt kell elszámolni: 
- a rendezvényeken, a megrendelő által megjelölt helyen, eseti alkalommal nyújtott étkeztetési szolgáltatás 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 
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24 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

25 
 Itt kell elszámolni: 

- az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezés önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. 

26 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

27 
 Itt kell elszámolni: 

- a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezés 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

28 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 

29 
 Itt kell elszámolni: 

- a közoktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátása keretében biztosított étkeztetés 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

30 562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése 

31 
 Itt kell elszámolni: 

- a sportolók részére az edzőtáborozás során biztosított étkeztetés	   önköltségét és eredményszemléletű 
bevételét. 

32 562916 Üdülői, tábori étkeztetés 

33  Itt kell elszámolni: 
- az üdültetés, táboroztatás keretében biztosított étkeztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

34 562917 Munkahelyi étkeztetés 

35 
 Itt kell elszámolni: 

- a munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetés önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. 

36 562920 Egyéb vendéglátás 

37  Itt kell elszámolni: 
- a máshova nem sorolható, egyéb vendéglátás önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

6. KIADÓI TEVÉKENYSÉG, TÁVKÖZLÉS, INFORMATIKA 
 A B 

1 581100 Könyvkiadás 

2 

 Itt kell elszámolni: 
- a könyv, hangoskönyv, szótár, enciklopédia, atlasz, térkép, grafikai mű, brosúra, prospektus és hasonló 
nyomtatott termék kiadásának (beleértve a CD-ROM-on történő kiadást is) önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

3 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

4 
 Itt kell elszámolni: 

- a folyóirat, időszaki kiadvány kiadásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

5 581900 Egyéb kiadói tevékenység 

6 
 Itt kell elszámolni: 

- a napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, reklámanyag, statisztikák papíralapú vagy on-line 
kiadásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

7 582000 Szoftverkiadás 

8 

 Itt kell elszámolni: 
- a nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftver kiadásának (beleértve a program fordítását vagy 
rendszerhez illesztését speciális piaci igényhez) önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

9 591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 

10  Itt kell elszámolni: 
- a film-, video-, televízióműsor-gyártás önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

11 592000 Hangfelvétel készítése, kiadása 
12  Itt kell elszámolni: 
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- a hangfelvétel készítésének, kiadásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

13 601000 Rádióműsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt 

14 
 Itt kell elszámolni: 

- a rádióműsor-összeállítás készítésének és közvetítésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

15 602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 

16 
 Itt kell elszámolni: 

- a televízió-műsor összeállításának, szolgáltatásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

17 610001 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 

18 

 Itt kell elszámolni: 
- a vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetés önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

19 610002 Egyéb távközlés 

20 
 Itt kell elszámolni: 

- a 610001 szakfeladatba nem tartozó, államháztartáson kívüli szervezeteknek, lakosságnak nyújtott egyéb 
távközlési szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

21 620000 Információ-technológiai szolgáltatás 

22 
 Itt kell elszámolni: 

- a számítógépes programozás, az információ-technológiai szaktanácsadás, a számítógép üzembe helyezése, 
üzemeltetése, összeomlás utáni helyreállítása, valamint a szoftvertelepítés önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. 

23 631000 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás 

24 
 Itt kell elszámolni: 

- az adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás önköltségét és eredményszemléletű 
bevételét. 

25 639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység 

26 
 Itt kell elszámolni: 

- a hírek, riportok, fotók, képek összegyűjtésének, felkutatásának, a média és a nyilvánosság számára való 
eljuttatásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

27 639910 Sajtófigyelés 

28 
 Itt kell elszámolni: 

- a médiában megjelent hírek, cikkek, fotók, elemzések felkutatásának, összegyűjtésének, meghatározott 
témakörök szerinti rendszerezésének, valamint a felhasználóhoz való eljuttatásának önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. 

29 639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

30  Itt kell elszámolni: 
- a m.n.s. egyéb információs szolgáltatások önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

7. LAKÁS-, INGATLAN- ÉS HELYISÉG-GAZDÁLKODÁS 

 A B 
1 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

2 

 Itt kell elszámolni: 
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem szociális célú 
lakóingatlanok nem szociális célú bérbeadásának, illetve üzemeltetésének	   önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

3 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
4  Itt kell elszámolni: 
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- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő nem lakóingatlanok 
bérbeadásának, illetve üzemeltetésének	   önköltségét és eredményszemléletű bevételét. Ide tartozik 
jellemzően az üzlet- és irodahelyiségek bérbeadása, bérleti jogának értékesítése, az ingatlan vagy egyes 
helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére; az alapfeladat 
ellátására közvetlenül (tartósan vagy időszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

5 680003 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

6 

 Itt kell elszámolni: 
- az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévő szociális célú 
lakóingatlanok szociális célú bérbeadásának, illetve üzemeltetésének	   önköltségét és eredményszemléletű 
bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

 

8. SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG 
 A B C 

1  692001 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás  

2 
  Itt kell elszámolni: 

- a gazdálkodás bizonylatai nyilvántartásának, könyvelésének, a pénzügyi, számviteli beszámolók 
elkészítésének vagy vizsgálatának, ellenőrzésének, a bérszámfejtés önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. 

3  692002 Könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

4 
  Itt kell elszámolni: 

- könyvvizsgálat és hitelesítés; a könyvelés, a személyi- és társasági jövedelemadó- és más 
bevalláskészítés, adótanácsadás önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

5  700000 Üzletvezetés, vezetői tanácsadás 

6 

  Itt kell elszámolni: 
- a PR (public relation) és kommunikáció területén nyújtott tanácsadás, útmutatás és operatív 
segítségnyújtás, valamint az üzletviteli és közszolgálati tanácsadás és segítségnyújtás (a tervezést, 
szervezést, hatékonyságot és ellenőrzést, irányítást, a vezetői információs rendszert érintő 
területeken) önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

7  711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

8 
  Itt kell elszámolni: 

- az az épülettervezés, tervrajzkészítés, várostervezés, tájépítés-tervezés, valamint a mérnöki 
tervezés és a mérnöki tanácsadás önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

9 Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezően végzett műszaki 
vizsgálat, elemzés 

10  712101 Mérőeszközök hitelesítése 

11 

  Itt kell elszámolni: 
- a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban, illetve a hitelesítési 
engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatának és a hitelesítés tanúsításának önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. A hitelesítés kiterjed az engedélyezett mérőeszköz-típussal való 
azonosságnak, a mérőeszköz műszaki jellemzői megfelelőségének, valamint a mérőeszköz helyes 
működésének a vizsgálatára.	  
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

12  712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata 

13 

  Itt kell elszámolni: 
- a gépjárművek, motorkerékpárok, buszok, tehergépjárművek, kamionok és egyéb közúti szállító 
járművek kötelezően előírt, rendszeres műszaki vizsgáztatásának, ellenőrzésének önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét.	  
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

14  712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata 
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15 

  Itt kell elszámolni: 
- a nem közúti közlekedési eszközök kötelezően előírt, rendszeres műszaki vizsgáztatásának, 
ellenőrzésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét.	  
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

16  712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok 

17 

  Itt kell elszámolni: 
- a büntető- vagy szabálysértési eljárás keretében végzett bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi 
vizsgálatok önköltségét és eredményszemléletű bevételét.	  
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

18  712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és 
berendezések megfelelőségének vizsgálata és tanúsítása 

19 

  Itt kell elszámolni: 
- az orvostechnikai eszközökre és in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó európai direktívákat 
honosító hazai jogszabályok szerint végzett megfelelőségértékelési eljárások tanúsításának, a 
tanúsítási folyamat előkészítésének, a tanúsítási folyamatokat támogató laboratóriumi 
vizsgálatoknak, műszaki dokumentációértékeléseknek és szakvéleményezéseknek, a tanúsítási 
folyamat lezárásának, nyilvántartásának és felügyeletének önköltségét és eredményszemléletű 
bevételét,	  
- társadalombiztosítás által finanszírozott eszközök listára kerülését megelőző 
dokumentációértékelési, laboratóriumi vizsgálati, szakvéleményezési eljárások	   önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét,	  
- az orvostechnikai eszközöknek nem minősülő, de az önkéntes egészségbiztosítási pénztárak által 
finanszírozható egészség-megőrzési, állapotjavítási célú közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas 
termékek alkalmassági tanúsításának, laboratóriumi vizsgálatának, szakvéleményezésének 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét.	  
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

20  712106 Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos ellenőrző vizsgálatok 

21 

  Itt kell elszámolni: 
- az élelmiszerlánc-biztonsággal összefüggő ellenőrző vizsgálatok önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

22  712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés 

23 

  Itt kell elszámolni: 
- az egyéb, m.n.s., hatósági eljárás érdekében végzett, vagy jogszabály által kötelezően előírt 
műszaki vizsgálat, elemzés önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

24 Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés 
25  712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés 

26 

  Itt kell elszámolni: 
- a különféle anyagok (víz, levegő, hulladék, üzemanyag, fém, só, ásványok, élelmiszerek, vegyi 
anyagok) műszaki, vegyi, biokémiai, biológiai és bakteriológiai tulajdonságai vizsgálatának és 
elemzésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

27  712202 Nemesfémvizsgálat 

28 

  Itt kell elszámolni: 
- az aranyból, ezüstből, platinából, továbbá az e fémek más fémekkel való ötvözeteiből készült 
ékszerek dísztárgyak, használati tárgyak (nemesfém tárgyak) vizsgálatának, hitelesítésének és 
nemesfémtartalmának tanúsításával összefüggő önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

29  712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat 
30   Itt kell elszámolni: 
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- a különféle anyagok fizikai tulajdonságainak (mint szilárdság, rugalmasság, elektromos 
vezetőképesség, radioaktivitás) vizsgálatának és elemzésének önköltségét és eredményszemléletű 
bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

31  712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata 

32 

  Itt kell elszámolni: 
- komplett gépek, berendezések, szerszámok és eszközök műszaki és elektromos tulajdonságainak 
vizsgálatával és tesztelésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

33  712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés 

34 

  Itt kell elszámolni: 
- a művészeti alkotások hitelesítésével és valódiságának igazolásával, illetve az m.n.s. egyéb 
műszaki vizsgálatokkal, elemzésekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

35 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 
36  721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás 
37  721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás 
38  721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés 
39  721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás 
40  721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás 
41  721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés 
42  721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás 
43  721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás 
44  721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés 
45  721200 Génmegőrzés, fajtavédelem 

46 

  Itt kell elszámolni: 
- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai 
erőforrások génmegőrzésének, védelmének, hasznosításának, valamint az ezekhez kapcsolódó 
kutatás-fejlesztés önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

47 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
48  721911 Matematikai alapkutatás 
49  721912 Matematikai alkalmazott kutatás 
50  721913 Matematikai kísérleti fejlesztés 
51  721921 Orvostudományi alapkutatás 
52  721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás 
53  721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés 
54  721931 Agrártudományi alapkutatás 
55  721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás 
56  721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés 
57  721941 Biológiai alapkutatás 
58  721942 Biológiai alkalmazott kutatás 
59  721943 Biológiai kísérleti fejlesztés 
60  721951 Kémiai alapkutatás 
61  721952 Kémiai alkalmazott kutatás 
62  721953 Kémiai kísérleti fejlesztés 
63  721961 Földtudományi alapkutatás 
64  721962 Földtudományi alkalmazott kutatás 
65  721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés 
66  721971 Műszaki tudományi alapkutatás 
67  721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 220. szám 88229

68  721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés 
69  721981 Fizikai alapkutatás 
70  721982 Fizikai alkalmazott kutatás 
71  721983 Fizikai kísérleti fejlesztés 
72 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
73  722011 Gazdaságtudományi alapkutatás 
74  722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás 
75  722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés 
76  722014 Jog- és államtudományi alapkutatás 
77  722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás 
78  722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés 
79  722017 Szociológiai alapkutatás 
80  722018 Szociológiai alkalmazott kutatás 
81  722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés 
82  722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás 
83  722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás 
84  722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés 
85  722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás 
86  722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás 
87  722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés 
88  722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás 
89  722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás 
90  722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés 
91 Reklám, piackutatás 
92  730000 Reklám, piackutatás 

93 

  Itt kell elszámolni: 
- a hirdetési szolgáltatások, 
- a termék piaci lehetőségeinek, elfogadhatóságának, felhasználóbarát voltának vizsgálata, illetve a 
fogyasztók vásárlási szokásainak felmérése az értékesítés elősegítése és új termék fejlesztése 
érdekében (beleértve az eredmények statisztikai elemzését), valamint 
- a közvélemény-kutatás politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben és az eredmények 
statisztikai elemzése.(nem elkülönülten) 
 önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

94 Szakigazgatást támogató és egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
95  749010 Igazságügyi szakértői tevékenység 

96 

  Itt kell elszámolni: 
- a bírósági eljárások keretében, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott esetekben igénybe vett 
igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

97  749020 Meteorológiai szolgáltatás 

98 

  Itt kell elszámolni: 
- a légkör, a várható időjárás, valamint az időjárási, éghajlati és levegőminőségi viszonyok 
elemzésének, továbbá a meteorológiai és levegőminőségi megfigyelőrendszer működtetésének 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

99  749032 Minőségbiztosítási tevékenység 

100 

  Itt kell elszámolni: 
- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott vagy egyéb módon szabályozott 
minőségbiztosítási eljárások, tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

101  749033 Rendszertanúsítás 
102   Itt kell elszámolni: 
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- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott, vagy egyéb módon szabályozott 
rendszertanúsítási eljárások, tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

103  749034 Akkreditációs tevékenység 

104 

  Itt kell elszámolni: 
- az egyes szakterületi, jogszabály által meghatározott, vagy egyéb módon szabályozott 
akkreditációs eljárások, tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

105  749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 

106 

  Itt kell elszámolni: 
- a K+F tevékenységhez kapcsolódó, de nem a K+F-be tartozó innovációs tevékenységek 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét. Ide tartozik továbbá: a nem tárgyiasult technológia (a 
know-how) megszerzése, a tárgyiasult technológia megszerzése, a felszerelés és műszaki tervezés 
(máshova nem besorolt), egyéb tőke szerzése, a termelés megindítása és az új vagy továbbfejlesztett 
termék marketingje. A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett 
tevékenység elszámolására is használni kell. 

107  749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

108 

  Itt kell elszámolni: 
- az előzőekbe nem sorolható minden szakmai, tudományos, műszaki szakértői, tanácsadói 
tevékenység önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

9. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 

 A B 
1 750000 Állat-egészségügyi ellátás 

2 
 Itt kell elszámolni: 

- a mezőgazdasági haszonállatokkal, hobbiállatokkal és egyéb állatokkal kapcsolatos állatgyógyászati és 
betegségmegelőző tevékenység önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

3 770000 Kölcsönzés 

4 
 Itt kell elszámolni: 

- a gépek, berendezések, állatok, járművek, irodai és egyéb tárgyi eszközök kölcsönzésének önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. 

5 790000 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás 

6 
 Itt kell elszámolni: 

- az utazással, üdültetéssel kapcsolatos szervezési és egyéb szolgáltatások önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. 

7 811000 Építményüzemeltetés 

8 

 Itt kell elszámolni: 
- a szolgáltatásvásárlás keretében építményen belül végzett összetett kombinált kisegítő szolgáltatások 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét (magában foglalja a létesítményben elvégzendő általános 
belső takarítást, a kisebb javítást, a karbantartást, a szemételszállítást, őrző és biztonsági szolgáltatást, 
postázást, recepciós tevékenységet, mosodai és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat); 

9 812000 Takarítás 

10 
 Itt kell elszámolni: 

- a szolgáltatásvásárlás keretében belül végzett takarítási tevékenységek önköltségét és eredményszemléletű 
bevételét. 

11 813000 Zöldterület-kezelés 

12 

 Itt kell elszámolni: 
- a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek telepítésének, kiépítésének 
és kezelésének önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
Ide tartozik: 
- a kertek, parkok, sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek létesítése, gondozása az 
alábbiak számára: 
= magán- és köztulajdonok, 
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= köz- és középületszerű épületek (iskolák, kórházak, irodaházak, templomépületek), 
= lakóhelyi területek (parkok, zöldövezetek, temetők), 
= főútvonalak zöldterületei (utak, vasút, villamos, vízi utak, kikötők), 
= ipari és kereskedelmi egységek, épületek parkosítása (tetőkertek, homlokzat beültetése, belsőkertek), 
- a sport-, játék- és egyéb területek, pihenőparkok, napozók, golfpályák gyepesítése, 
- az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, vízforgatók 
szennyvízelvezető rendszerek) parkosítása, 
- a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítés, 
- a környezet- és természetvédelmi tájkertészet és annak karbantartása (visszaállítás, rekultiváció, területek 
értéknövelése, területmegőrzés, ártér-kialakítás), 
- az arborétum kultúrák kialakítása, gondozása, fakezelés (beleértve a metszést, sövénynyírást), fák 
újraültetése, 
- a fák, sövények nyesése, metszése. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

13 821000 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás 

14 
 Itt kell elszámolni: 

- a mások számára végzett, összetett napi irodai adminisztrációs szolgáltatások önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. 

15 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

16 
 Itt kell elszámolni: 

- a rendezvények szervezése, reklámozása. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

10. KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM 

 A B C 
1  841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

2 
  Itt kell elszámolni: 

- a hazai és EU-s források, támogatások kezelésével, pályázati vagy egyéb módon történő 
elosztásának szervezésével, ügyvitelével, felhasználásának ellenőrzésével, monitoringjával 
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

3  841391 Szabadalmi és védjegyhatósági feladatok 

4 

  Itt kell elszámolni: 
- a szellemi tulajdon védelmével, nyilvántartásba-vételével, felhasználásával, valamint a kutatás-
fejlesztési és innovációs tevékenység felügyeletével, minősítésével kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db) 

5 Büntetés-végrehajtási tevékenység 
6  842342 Előzetes letartóztatással, őrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-

intézetben) 

7 
  Itt kell elszámolni: 

- a fogdákkal, a fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetbe szállításával, az őrizettel kapcsolatos 
önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

8  842343 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, 
nyilvántartása, kezelése 

9 
  Itt kell elszámolni: 

- a büntetés-végrehajtási intézetek által végzett, a fogvatartottakat érintő nyilvántartási, őrzési, 
kezelési, felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

10  842344 Fogvatartottak ellátása 

11 
  Itt kell elszámolni: 

- a fogvatartottak élelmezési, ruházati és egyéb ellátási feladataival kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

12  842345 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése  
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13 
  Itt kell elszámolni: 

- a büntetés-végrehajtási intézetek által végzett, a fogvatartottakat érintő foglalkoztatási, képzési 
tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

11. KÖZNEVELÉS, SZAKKÉPZÉS 

 A B C 
1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai képzés 
2  853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a 

szakképző évfolyamokon 

3 
  Itt kell elszámolni: 

- a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelező 
tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett gyakorlati oktatással 
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

4  853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 
szakmai gyakorlati oktatása a szakképző évfolyamokon 

5 
  Itt kell elszámolni: 

- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű 
bevételt. 

12. FELSŐOKTATÁS 

 A B 

1 

 Ebbe a szakfeladatcsoportba tartozik a felsőfokú végzettségi szintet nyújtó, felsőoktatási intézményben 
végzett alapképzés, mesterképzés, doktori képzés és osztatlan képzés képzési területenként. 
Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének megfelelő szakfeladaton kell elszámolni a részképzéssel 
kapcsolatos kiadásokat és bevételeket, amelyek: 
a) a magyar hallgató esetében külföldön folytatott olyan tanulmány kiadásait jelenti, amelyhez a hazai 
felsőoktatási intézmény hozzájárul, a tanulmányok a képzésbe beszámíthatók és a kreditek legalább hatvan 
százalékát a hallgató már teljesítette, 
b) a magyar hallgató másik magyar felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányainak kiadását, 
c) a külföldi hallgató esetében államilag támogatott, nem oklevél megszerzésére irányuló teljes idejű 
képzésben folytatott résztanulmányainak kiadásait és bevételeit. 
Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének megfelelő szakfeladaton és azon belül a 
finanszírozásnak megfelelő funkciók szerinti tagolásban kell elszámolni a más felsőoktatási intézmény 
hallgatójának az adott intézményben párhuzamos képzésben, alap-, illetve mesterfokozat megszerzésére 
irányuló tanulmányainak kiadásait és bevételeit. 
Ebben a szakfeladatcsoportban a képzés szintjének megfelelő szakfeladaton kell elszámolni a magyar 
felsőoktatási intézményekkel végzett közös alap- és mesterképzések bevételeit és kiadásait. 

2 Alapképzés 

3 

 Itt kell elszámolni: 
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának alapfokozat megszerzésére felkészítő képzésével, 
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott alapképzés 
támogatásával, 
- az alapképzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével, 
- alap-, illetve mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett hallgatók részére a 
felsőoktatási intézmény által saját hatáskörben hirdetett (oklevél, bizonyítvány kiadása nélkül záruló) 
költségtérítéses képzés keretében részismeretek megszerzése érdekében végzett oktatási tevékenységgel 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Az alapfokozat megszerzésére felkészítő képzés a felsőoktatási 
törvény alapján állami elismeréssel rendelkező, felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási 
intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett alapfokozat 
(baccalaures, bachelor) és szakképzettség megszerzését biztosító olyan oktatási tevékenység, amelynek 
keretében legalább száznyolcvan kreditet - összefüggő szakmai gyakorlat esetén legalább kettőszáztíz 
kreditet - kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni, és a képzési idő legalább hat, de 
legfeljebb nyolc félév. Az összefüggő féléves szakmai gyakorlat része a képzésnek. 
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án 
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4  854221 Alapképzés – Agrár képzési terület 
5  854222 Alapképzés – Informatika képzési terület 
6  854223 Alapképzés – Műszaki képzési terület 
7  854224 Alapképzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület 
8  854225 Alapképzés – Természettudomány képzési terület 
9  854231 Alapképzés – Bölcsészettudomány képzési terület 

10  854232 Alapképzés – Gazdaságtudományok képzési terület 
11  854233 Alapképzés – Jogi képzési terület 
12  854234 Alapképzés – Művészet képzési terület 
13  854235 Alapképzés – Művészetközvetítés képzési terület 
14  854236 Alapképzés – Pedagógusképzés 
15  854237 Alapképzés – Sporttudomány képzési terület 
16  854238 Alapképzés – Társadalomtudomány képzési terület 
17  854239 Alapképzés – Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület 
18 Mesterképzés  

19 

 Itt kell elszámolni: 
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának mesterfokozat megszerzésére felkészítő képzésével, 
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott mesterképzés 
támogatásával, 
- a mesterképzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A mesterfokozat megszerzésére felkészítő képzés a felsőoktatási 
törvény alapján állami elismeréssel rendelkező, felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási 
intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett mesterfokozat 
(magister, master) és szakképzettség megszerzését biztosító olyan oktatási tevékenység, amelynek 
keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz kreditet lehet teljesíteni és a képzési idő legalább két, de 
legfeljebb négy félév. 
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án 

20  854241 Mesterképzés – Agrár képzési terület 
21  854242 Mesterképzés – Informatika képzési terület 
22  854243 Mesterképzés – Műszaki képzési terület 
23  854244 Mesterképzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület 
24  854245 Mesterképzés – Természettudomány képzési terület 
25  854251 Mesterképzés – Bölcsészettudomány képzési terület 
26  854252 Mesterképzés – Gazdaságtudományok képzési terület 
27  854253 Mesterképzés – Jogi képzési terület 
28  854254 Mesterképzés – Művészet képzési terület 
29  854255 Mesterképzés – Művészetközvetítés képzési terület 
30  854256 Mesterképzés – Pedagógusképzés 
31  854257 Mesterképzés – Sporttudomány képzési terület 
32  854258 Mesterképzés – Társadalomtudomány képzési terület 
33  854259 Mesterképzés – Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület 
34 Osztatlan képzés  

35 

 Itt kell elszámolni: 
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának az egységes, osztatlan mesterfokozatot adó képzésével, 
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott osztatlan képzés 
támogatásával, 
- az osztatlan képzéshez kapcsolódó felvételi előkészítő szervezésével 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án 

36  854261 Osztatlan képzés – Agrár képzési terület 
37  854262 Osztatlan képzés – Jogi képzési terület 
38  854263 Osztatlan képzés – Műszaki képzési terület 
39  854264 Osztatlan képzés – Művészet képzési terület 
40  854265 Osztatlan képzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület 
41  854265 Osztatlan képzés – Pedagógusképzés 
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42 Doktori képzés  

43 

 Itt kell elszámolni: 
- a felsőoktatási intézmény hallgatójának doktori képzésével, 
- az egyházi fenntartású, az alapítványi/magán felsőoktatási intézmények által folytatott doktori képzés 
támogatásával, 
- a nem magyar állampolgárok doktori képzése magyarországi tanulmányaival 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A doktori képzés a felsőoktatásról szóló törvény alapján állami 
elismeréssel rendelkező, felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési 
engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett doktori fokozat (PhD, DLA) megszerzését 
biztosító olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább száznyolcvan kreditet kell teljesíteni és 
a képzési idő hat félév. 
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án 

44  854271 Doktori képzés – Agrár képzési terület 
45  854272 Doktori képzés – Informatika képzési terület 
46  854273 Doktori képzés – Műszaki képzési terület 
47  854274 Doktori képzés – Orvos- és egészségtudomány képzési terület 
48  854275 Doktori képzés – Természettudomány képzési terület 
49  854281 Doktori képzés –Bölcsészettudomány képzési terület 
50  854282 Doktori képzés – Gazdaságtudományok képzési terület 
51  854283 Doktori képzés – Jogi képzési terület 
52  854284 Doktori képzés – Művészet képzési terület 
53  854285 Doktori képzés – Művészetközvetítés képzési terület 
54  854286 Doktori képzés – Pedagógusképzés 
55  854287 Doktori képzés – Sporttudomány képzési terület 
56  854288 Doktori képzés – Társadalomtudomány képzési terület 
57  854289 Doktori képzés – Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület 
58 Kifutó rendszerben főiskolai és egyetemi képzések 
59  854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés 

60 
  Itt kell elszámolni: 

- a kifutó rendszerű főiskolai képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án 

61  854292 Kifutó rendszerben egyetemi képzés 

62 
  Itt kell elszámolni: 

- a kifutó rendszerű egyetemi képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
Feladatmutató: hallgatók száma tárgyév október 30-án 

13. EGYÉB OKTATÁS 
 A B C 

1  855100 Sport, szabadidős képzés 

2   Itt kell elszámolni: 
- a sport-, szabadidős képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

3  855200 Kulturális képzés 

4   Itt kell elszámolni: 
- a kulturális képzéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

5  855300 Járművezető-oktatás 

6   Itt kell elszámolni: 
- a járművezető-oktatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

7 Iskolarendszeren kívüli OKJ-s végzettséget biztosító képzések 
8  855941 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 

9 
  Itt kell elszámolni: 

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel 
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

10  855942 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 
11   Itt kell elszámolni: 
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- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel 
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

12  855943 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 

13 
  Itt kell elszámolni: 

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 4 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel 
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

14  855944 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés 

15 
  Itt kell elszámolni: 

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 5 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel 
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

16  855945 Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés 

17 
  Itt kell elszámolni: 

- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 6 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel 
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

18 Oktatást kiegészítő tevékenység 
19  856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások  

20 
  Itt kell elszámolni: 

- a pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai és működtetési feladatai 
ellátásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

14. EGÉSZSÉGÜGY 

 A B C 
1 Fekvőbeteg-ellátás 
2  861011 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházban 

3 

  Itt kell elszámolni: 
- a betegnek általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, 
valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok 
megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával kapcsolatos, laboratóriumi és 
képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű 
bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap) 

4  861012 Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházban 

5 

  Itt kell elszámolni: 
- a betegnek szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, 
valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok 
megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával kapcsolatos, laboratóriumi és 
képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű 
bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap) 

6  861021 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban 

7 

  Itt kell elszámolni: 
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, 
gyógykezelési vagy ápolási célú általános fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással kapcsolatos, 
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap) 

8  861022 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházban 

9 
  Itt kell elszámolni: 

- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, 
gyógykezelési vagy ápolási célú szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással kapcsolatos, 
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laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltségét és 
eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap) 

10  861031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházban 

11 

  Itt kell elszámolni: 
- általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt 
készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki 
egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási 
tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, 
pszichológusi gondozással, hidroterápiával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 
szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap) 

12  861032 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházban 

13 

  Itt kell elszámolni: 
- szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt 
készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki 
egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási 
tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, 
pszichológusi gondozással, hidroterápiával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 
szolgáltatások nélkül számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap) 

14  861040 Egészségügyi ápolás bentlakással 

15 

  Itt kell elszámolni: 
- az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának 
stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási 
feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló egészségügyi ápolási, gondozási 
feladatokkal kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított 
önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap) 

16  861050 Bentlakásos hospice-ellátás 

17 

  Itt kell elszámolni: 
- a terminális beteg testi, lelki ápolásával, gondozásával, életminőségének javításával, 
szenvedéseinek enyhítésével és emberi méltóságának a haláláig való megőrzésével összefüggő 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül 
számított önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: ápolási napok száma a tárgyévben (nap) 

18 Járóbeteg-szakellátás 
19  862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

20 

  Itt kell elszámolni: 
- a szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő 
krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és 
terápiás háttérét igénylő szakellátásokkal kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 
szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db) 

21  862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

22   Itt kell elszámolni: 
- a sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére 
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szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával, 
logopédiával, pszichológiai ellátással, foglalkoztatásterápiával, a gyógyászatisegédeszköz-ellátással, 
valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 
szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db) 

23  862213 Járóbetegek gyógyító gondozása 

24 

  Itt kell elszámolni: 
- a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, 
betegek felkutatásával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül 
számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db) 

25  862214 Járóbetegek egynapos ellátása 

26 

  Itt kell elszámolni: 
- a beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátásával kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó 
diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db) 

27  862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

28 

  Itt kell elszámolni: 
- a beteg legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti 
beavatkozással kapcsolatos, laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított 
önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: esetszám a tárgyévben (db) 

29 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 
30  862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

31 

  Itt kell elszámolni: 
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a 
megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal kapcsolatos, laboratóriumi és 
képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db) 

32  862232 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

33 

  Itt kell elszámolni: 
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a 
megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi szakellátásokkal kapcsolatos, laboratóriumi és 
képalkotó diagnosztikai szolgáltatások nélkül számított önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db) 

34 Fogorvosi ellátás 
35  862301 Fogorvosi alapellátás 

36 

  Itt kell elszámolni: 
- az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással kapcsolatos 
önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db) 

37  862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

38   Itt kell elszámolni: 
- a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben nyújtott fogorvosi ellátással 
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kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db) 

39  862303 Fogorvosi szakellátás 

40 

  Itt kell elszámolni: 
- a szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, paradontológiával, gyermekfogászattal, iskolai 
fogászattal, fogászati röntgennel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db) 

41 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
42  869011 Hatósági eljárás érdekében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett 

egészségügyi szakértői tevékenység 

43 

  Itt kell elszámolni: 
- a hatósági eljárás keretében vagy más, jogszabályban előírt okból kötelezően végzett (így 
különösen a megváltozott munkaképességűek és egyes szociális ellátásokra való egészségkárosodás 
miatti jogosultságnak szakértői véleményezés; külföldi gyógykezelés támogatásához szükséges 
szakértői véleményezés; egészségügyi hatósági eljárásban történő szakértői közreműködés) orvosi, 
orvos szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

44  869012 Humán gyógyszerkészítmények engedélyezésének, forgalmazásának hatósági feladataival 
összefüggő szakértői tevékenység 

45 

  Itt kell elszámolni: 
- a humán gyógyszerkészítmények vonatkozásában a törzskönyvi kérelmek értékelésének, a 
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmények forgalmazásának, gyártásának, 
rendszeres helyszíni ellenőrzésének szakértői feladataival kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

46  869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 

47 

  Itt kell elszámolni: 
- a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség 
megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a 
szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való 
felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokkal kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db) 

48  869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

49 

  Itt kell elszámolni: 
- a gyógyító szolgáltatásokkal összefüggő klinikai laboratóriumi, kórbonctani és kórszövettani, 
mikrobiológiai vizsgálatokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

50  869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

51 

  Itt kell elszámolni: 
- a gyógyító ellátással összefüggő képalkotó diagnosztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget 
és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

52  869034 Mentés 

53 

  Itt kell elszámolni: 
- az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított 
szervezet által végzett sürgősségi ellátásával, illetve a beteg egészségi állapotának megfelelő 
ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításával, valamint a 
szállítás közben végzett ellátással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
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elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: esetszám a tárgyévben (db) 

54  869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás 

55 

  Itt kell elszámolni: 
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, elérhetőségét biztosító, illetve a gyógyintézetből 
elbocsátott beteg otthonába történő eljutásához igénybe vehető betegszállítással, valamint az orvosi 
rendelvényre történő halottszállítással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: esetszám a tárgyévben (db) 

56  869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 

57 

  Itt kell elszámolni: 
- gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítására, illetve a vérkészítmények terápiás 
felhasználására irányuló egészségügyi és társadalmi tevékenységgel, a tartósan tárolható, átültetés 
céljára felhasználható szervek és szövetek szerv- és szövetbankban való tárolásával, valamint 
reprodukciós eljárás végzéséhez, illetve orvostudományi kutatás céljából adományozott ivarsejtek 
adományozásával, tárolásával, illetve a reprodukciós eljárás során testen kívül létrejött és be nem 
ültetett embrió adományozásával, tárolásával, az embrióletéttel kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

58  869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 

59 

  Itt kell elszámolni: 
- az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humán-egészségügyi 
tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: vizitszám a tárgyévben (db) 

 

15. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

 A B C 
1 Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása 
2  872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása 

3 
  Itt kell elszámolni: 

- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes, 
nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg 
tartós bentlakásos ellátásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

4  872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása 

5 
  Itt kell elszámolni: 

- a kötelező gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, önálló életvitelre nem képes, szomatikus és 
mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igénylő szenvedélybeteg tartós bentlakásos 
ellátásának önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

6  872003 Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása 

7 

  Itt kell elszámolni: 
- az önellátásra legalább részben képes pszichiátriai beteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási 
képességének megfelelő mértékű ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű 
bevételt. 

8  872004 Szenvedélybetegek lakóotthoni ellátása 

9 

  Itt kell elszámolni: 
- az önellátásra legalább részben képes szenvedélybeteg gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási 
képességének megfelelő mértékű ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű 
bevételt. 
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10  872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása 

11 
  Itt kell elszámolni: 

- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai 
beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos 
rehabilitációs ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

12  872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása 

13 
  Itt kell elszámolni: 

- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedélybeteg 
önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs 
ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

14  872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 

15 
  Itt kell elszámolni: 

- a tartós bentlakásos ellátást vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem 
vagy csak részben képes pszichiátriai beteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes 
körű bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

16  872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása 

17 
  Itt kell elszámolni: 

- a tartós bentlakásos ellátást vagy akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő, önellátásra nem vagy 
csak részben képes szenvedélybeteg átmeneti jellegű, legfeljebb egyévi időtartamú teljes körű 
bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

18  872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása 

19 
  Itt kell elszámolni: 

- a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos 
ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

20 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása 
21  873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 

22 

  Itt kell elszámolni: 
- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak 
folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb 
körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti 
kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartós ellátásával kapcsolatos 
önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

23  873012 Időskorúak átmeneti ellátása 

24 
  Itt kell elszámolni: 

- az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes 
időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával kapcsolatos 
önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

25  873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 

26 

  Itt kell elszámolni: 
- a demens beteg (az a személy, akinél jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe 
tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg) külön gondozási egységben vagy 
csoportban történő tartós bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű 
bevételt. 

27  873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 

28 
  Itt kell elszámolni: 

- az időskorúak egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

29 Fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátása 
30  873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 

31 
  Itt kell elszámolni: 

- a kiskorú és felnőtt fogyatékos személyek (akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, 
gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség) tartós bentlakásos ellátásával 
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt 

32  873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása 

33 
  Itt kell elszámolni: 

- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy egyéni fejlesztési eredmények alapján, 
8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, teljes körű ellátásával kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 
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34  873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 

35 

  Itt kell elszámolni: 
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy gondozási terv és egyéni fejlesztés 
alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban az önálló életvitel megteremtése érdekében történő, 
életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával 
kapcsolatos	  önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

36  873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása 

37 
  Itt kell elszámolni: 

- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, fogyatékos, valamint mozgás-, illetve 
látássérült személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló 
rehabilitációs ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

38  873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása 

39 
  Itt kell elszámolni: 

- a fogyatékos személy (akinek ellátása családjában időlegesen nem biztosítható) átmeneti, 
legfeljebb egyévi időtartamú ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

40  873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása 

41 
  Itt kell elszámolni: 

- a fogyatékos személyek egyéb, máshova be nem sorolható bentlakásos ellátásával kapcsolatos 
önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

42  873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás 

43 
  Itt kell elszámolni: 

- a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással kapcsolatos	   önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

44 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás 
45  879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás 

46 
  Itt kell megtervezni és elszámolni: 

- a bentlakásos (hetes) bölcsődében elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

47  879012 Gyermekotthoni ellátás 

48 
  Itt kell elszámolni: 

- a gyermekotthonban, a lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezettek 
ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, valamint a gyermekotthon, lakásotthon külső 
férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

49  879013 Speciális gyermekotthoni ellátás 

50 

  Itt kell elszámolni: 
- a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban elhelyezettek ellátásával kapcsolatos 
önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
- a speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával 
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

51  879014 Különleges gyermekotthoni ellátás 

52 

  Itt kell elszámolni: 
- a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban elhelyezettek ellátásával kapcsolatos	  
önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
 - a különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával 
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

53  879015 Utógondozó otthoni ellátás 

54 
  Itt kell elszámolni: 

- az utógondozó otthonban elhelyezettek ellátásával, 
- az utógondozó otthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

55  879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 

56 
  Itt kell elszámolni: 

- a nevelőszülőnél elhelyezettek ellátásával, 
- a nevelőszülői hálózat külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

57  879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 

58   Itt kell elszámolni: 
- a helyettes szülőnél elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű 



88242 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 220. szám 

bevételt. 
59  879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 

60 
  Itt kell elszámolni: 

- a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

61  879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 

62 
  Itt kell elszámolni: 

- a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

63  879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása 

64 
  Itt kell elszámolni: 

- a javítóintézetben elhelyezettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű 
bevételt. 

65 Egyéb szociális ellátás bentlakással 
66  879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása 

67 
  Itt kell elszámolni: 

- a kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igénylő hajléktalan személy tartós 
bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

68  879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben 

69 
  Itt kell elszámolni: 

- az aktív korú, munkaképes, rehabilitációs célú segítőprogramokban önként részt vevő hajléktalan 
személy bentlakásos ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

70  879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 

71 
  Itt kell elszámolni: 

- az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével önellátásra képes hajléktalan 
személy átmeneti szálláson történő ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű 
bevételt. 

72  879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen 

73 
  Itt kell elszámolni: 

- az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személy 
éjszakai pihenését lehetővé tevő, valamint krízishelyzetben szállást biztosító szolgáltatással 
kapcsolatos	  önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

74  879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása 

75 
  Itt kell elszámolni: 

- a Regionális Kríziskezelő Központok működtetésével, 
- a Félutas Kiléptető Házak működtetésével 
kapcsolatos	  önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

76 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben 
77  881011 Idősek nappali ellátása 

78 
  Itt kell: 

- a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról 
való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos	  
önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

79  881012 Demens betegek nappali ellátása 

80 
  Itt kell elszámolni: 

- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, 
de felügyeletre szoruló demens beteg intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

81  881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

82 
  Itt kell elszámolni: 

- a saját otthonában élő, önmagáról való gondoskodásra részben képes vagy önellátásra nem képes, 
de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személy intézményi napközbeni ellátásával 
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

83 Gyermekek napközbeni ellátása 
84  889101 Bölcsődei ellátás 

85   Itt kell elszámolni: 
- a bölcsődébe felvettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
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86  889102 Családi napközi 

87   Itt kell elszámolni: 
- a családi napközibe felvettek ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

88 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások 
89  889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

90   Itt kell elszámolni: 
- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

91  889202 Kórházi szociális munka 

92 
  Itt kell elszámolni: 

- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekvédelmi célú kórházi szociális munkával kapcsolatos 
önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

93  889203 Utcai, lakótelepi szociális munka 

94 
  Itt kell elszámolni: 

- a Gyvt.-ben meghatározott gyermekvédelmi célú utcai, lakótelepi szociális munkával kapcsolatos 
önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

95  889204 Kapcsolattartási ügyelet 

96 
  Itt kell elszámolni: 

- a Gyvt.-ben meghatározott kapcsolattartási ügyelettel összefüggő önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

97  889205 Iskolai szociális munka 

98 
  Itt kell elszámolni: 

- a gyermekjóléti szolgálat által végzett iskolai szociális munkával kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

99  889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 

100 
  Itt kell elszámolni: 

- a Gyvt.-ben meghatározott területi gyermekvédelmi szakszolgáltatással kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

101 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása 
102  889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

103 
  Itt kell elszámolni: 

- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött 
pszichiátriai betegek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

104  889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása 

105 
  Itt kell elszámolni: 

- a saját otthonában élő, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, 18. életévét betöltött 
szenvedélybetegek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

106 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
107  889913 Nappali melegedő 

108 
  Itt kell elszámolni: 

- a hajléktalan személy intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

109  889921 Szociális étkeztetés 

110 

  Itt kell elszámolni: 
- a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, 
hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés 
biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével 
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

111  889922 Házi segítségnyújtás 

112 

  Itt kell elszámolni: 
- a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási 
feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 
megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok 
elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással kapcsolatos önköltséget 
és eredményszemléletű bevételt. 

113  889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
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114 

  Itt kell elszámolni: 
- a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó 
készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

115  889924 Családsegítés 

116 

  Itt kell elszámolni: 
- a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló 
személyek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, 
valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos 
önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

117  889925 Támogató szolgáltatás 

118 

  Itt kell elszámolni: 
- jogszabályban meghatározottak szerint a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, 
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük 
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását magában 
foglaló támogató szolgáltatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

119  889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) 

120 

  Itt kell elszámolni: 
- a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott, a lakókörnyezetben történő 
segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek fenntartását, illetve 
fejlesztését, a kezelőorvossal való kapcsolattartást, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és 
mentális gondozást, az orvosi és egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való 
részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében 
megkereső programok szervezését magában foglaló közösségi ellátásokkal kapcsolatos önköltséget 
és eredményszemléletű bevételt. 

121  889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 

122 

  Itt kell elszámolni: 
- a szenvedélybetegek részére nyújtott, 889926 szakfeladat szerinti közösségi ellátásokon kívül a 
szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes 
ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, illetve az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és 
életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetekben történő kríziskezelést magában foglaló 
alacsonyküszöbű ellátásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

123  889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

124 

  Itt kell elszámolni: 
- az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek 
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban 
meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással 
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

125  889929 Utcai szociális munka 

126 

  Itt kell elszámolni: 
- az utcán tartózkodó hajléktalan személyekkel kapcsolatban végzett szociális munkával [a 
hajléktalan személy(ek) helyzetének figyelemmel kísérésével, szükség esetén ellátásának 
kezdeményezésével, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételével] 
kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

16. KULTÚRA 

 A B C 
1 Művészeti tevékenységek 
2  900111 Befogadó színházak tevékenysége 

3 
  Itt kell elszámolni: 

- a befogadó - azaz az előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező, társulat nélküli - 
színházak tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

4  900112 Produkciós színházak tevékenysége 
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5 
  Itt kell elszámolni: 

- a produkciós - azaz az állandó játszóhellyel nem rendelkező, társulattal saját előadásait játszó - 
színházak tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

6  900113 Kőszínházak tevékenysége 

7 
  Itt kell elszámolni: 

- a kőszínházak - azaz az állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkező színházak - 
tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

8  900121 Zeneművészeti tevékenység 

9   Itt kell elszámolni: 
- a zeneművészek tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

10  900122 Táncművészeti tevékenység 

11   Itt kell elszámolni: 
- a táncművészek tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

12  900123 Cirkuszművészeti tevékenység 

13   Itt kell elszámolni: 
- a cirkuszművészek tevékenységével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

14  900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység 

15 
  Itt kell elszámolni: 

- az egyéb előadó-művészeti tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű 
bevételt. 

16  900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység 

17 
  Itt kell elszámolni: 

- az előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

18  900300 Alkotóművészeti tevékenység 

19   Itt kell elszámolni: 
- az alkotóművészeti tevékenységgel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

20  900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

21 

  Itt kell elszámolni: 
- a kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezésével, valamint a világkiállítások 
megrendezésével, a világkiállításon történő részvétellel és a millenáris programokkal kapcsolatos 
önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 

22 Múzeumi tevékenység 
23  910210 Múzeumi állandó kiállítási tevékenység 

24 

  Itt kell elszámolni: 
- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi állandó kiállítások, tárlatok szervezésével, 
rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, tématerv-, illetve forgatókönyvírást és -
bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását szolgáló grafikai-tervezési, installálási, 
promóciós, ügyeletesi tevékenységekkel, kiadványok előállításával és terjesztésével kapcsolatos 
önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: állandó kiállítási napok száma (állandó kiállítás időtartama naptári napban X állandó 
kiállítások száma) 

26  910220 Múzeumi időszaki kiállítási tevékenység 

27 

  Itt kell elszámolni: 
- a kulturális javakra alapozott hazai vagy külföldi időszakos vagy vándorkiállítások, tárlatok 
szervezésével, rendezésével (beleértve a tudományos előkészítést, tématerv-, illetve 
forgatókönyvírást és -bírálatot), továbbá a kiállítások rendezését és bemutatását szolgáló grafikai-
tervezési, installálási, ügyeletesi tevékenységekkel, kiadványok előállításával és terjesztésével 
kiadványok kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység 
elszámolására is használni kell. 
Feladatmutató: időszaki kiállítási napok száma (időszaki kiállítás időtartama naptári napban X 
időszaki kiállítások száma) 

28 Egyéb kultúra 
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29  910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 

30 
  Itt kell elszámolni: 

- a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetésével kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

31  910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 

32 
  Itt kell elszámolni: 

- a történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvásával kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

33  910411 Növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látogatás biztosítása 

34 
  Itt kell elszámolni: 

- a növény- és állatkertek működtetésével, a belépés és látogatás biztosításával kapcsolatos 
önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

35  910412 Növény- és állatkertek megőrzése és fenntartása 

36 
  Itt kell elszámolni: 

- a növény- és állatkertek megőrzésével és fenntartásával kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

37  910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása 

38 

  Itt kell elszámolni: 
- a védett, fokozottan védett, Natura 2000, valamint nemzetközi természetvédelmi egyezmény 
hatálya alá tartozó természeti területek és természeti értékek bemutatásához kapcsolódó 
tevékenységekkel, erdei iskolák, természetvédelmi oktató- és látogatóközpontok, bemutatóhelyek, 
tanösvények, egyéb ökoturisztikai célú létesítmények kialakításával és működtetésével, látogatható 
barlangok működtetésével, természetvédelmi programok szervezésével, ökoturisztikai, 
természetvédelmi oktatási, nevelési, ismeretterjesztési célú feladatok ellátásával kapcsolatos 
önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

39  910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása 

40 

  Itt kell elszámolni: 
- a védett, fokozottan védett, Natura 2000, valamint nemzetközi természetvédelmi egyezmény 
hatálya alá tartozó természeti területek és természeti értékek megőrzésével, fenntartásával, 
kezelésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokkal, a megőrzéshez kapcsolódó tervezési, kutatási, 
felmérési, monitorozási feladatokkal, a természetvédelmi őrszolgálat működtetésével kapcsolatos 
önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

41 Közművelődési tevékenységek 
42  910501 Közművelődési tevékenységek  

43 

  Itt kell elszámolni: 
- a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, 
kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései, amelyek jellemzően együttműködésben, 
közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az iskolarendszeren kívüli, 
öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, 
felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti 
értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, 
gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az 
ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének, a helyi társadalom 
kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti 
kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a 
feltételek és egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása) jellemzően a közművelődési 
formákhoz (alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek, 
rendezvények, kiállítások, műsorok, táborok, vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek) közvetlenül 
kapcsolódó önköltséget és eredményszemléletű bevételt. (részvételi, tagsági díjak, jegybevételek) (a 
megvalósításban közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek személyi juttatásait, járulékait, 
a tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokat, ráfordításokat) függetlenül attól, hogy 
közművelődési intézmény, vagy közművelődési közösségi színtér keretében valósulnak-e meg e 
tevékenységek. 

44  910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

45 
  - a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a célra 

alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és 
alapító okirattal rendelkező költségvetési szervek vagy egyéb fenntartású intézmények), valamint a 
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közművelődési közösségi színterek (a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési 
tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati 
fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján 
működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő 
intézmények vagy egyéb jogállású létesítmények) működtetésével kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt, (amennyiben az intézmény más szakfeladaton elszámolandó 
tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, felújítási és fejlesztési tevékenységek bevételeit és 
kiadásait a szakmai alaptevékenység megfelelő tételei arányában meg kell osztani). 

17. SPORT, SZABADIDŐ 

 A B C 
1 Sporttevékenység és támogatása 
2  931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

3 

  Itt kell elszámolni: 
- a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (illetve a szintentartást) biztosító 
sportlétesítmények (edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt, 
- az edzőtáborok felújításával, beruházásaival összefüggő	   önköltséget és eredményszemléletű 
bevételt, 
- a vízisport-edzőtáborok önköltségét és eredményszemléletű bevételét. 

4  931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

5 

  Itt kell elszámolni: 
- sportlétesítmények működésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt, az 
azokhoz tartozó kisegítő létesítmények önköltségével és eredményszemléletű bevételével együtt; 
- sportlétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények 
beruházásaival összefüggő önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

6 Egyéb szórakoztatás 
7  932102 Vidámparkok üzemeltetése 

8 
  Itt kell elszámolni: 

- a vidámparkok üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű 
bevételt. 

9  932103 Nosztalgiavasutak üzemeltetése 

10 
  Itt kell elszámolni: 

- a nosztalgiavasutak üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

11  932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése 

12 
  Itt kell elszámolni: 

- az egyéb szórakoztató létesítmények üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos önköltséget és 
eredményszemléletű bevételt. 

13  932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

14 
  Itt kell elszámolni: 

- a szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű 
bevételt. 

15  932912 Táncterem működtetése 

16   Itt kell elszámolni: 
- a táncterem működtetésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

17  932913 Sípálya üzemeltetése 

18   Itt kell elszámolni: 
- a sípálya üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

19  932918 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

20   Itt kell elszámolni: 
- az egyéb szabadidős szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

18. SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁSOK 
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 A B 
1 950000 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása 

2 
 Itt kell elszámolni: 

- a számítógép, személyi, háztartási cikk javításával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű 
bevételt. 

3 960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása 

4  Itt kell elszámolni: 
- a textil, szőrme mosása, tisztítása kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 

5 960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

6 
 Itt kell elszámolni: 

- a köztemető fenntartásával és működtetésével kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
A szakfeladatot alaptevékenységként, vagy alaptevékenység részeként végzett tevékenység elszámolására 
is használni kell. 

7 960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 

8 
 Itt kell elszámolni: 

- a máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatásokkal kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű 
bevételt. 

19. TECHNIKAI SZAKFELADAT 

 A B 
1 999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek 

2  Itt kell elszámolni: 
- a szakfeladaton el nem számolt tételekkel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt. 
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5. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

Az államháztartás szakágazati rendje 
 

 A B 
 014300 Ló, lóféle tenyésztése 

 
 Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- ló, szamár, lóöszvér, szamáröszvér tenyésztése 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a verseny- és a lovaglóistálló működtetése, lásd: 9319 

 016100 Növénytermesztési szolgáltatás 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a talaj-előkészítés, vetés, telepítés, növények gondozása, permetezés, beleértve a permetezést légi úton is,  
gyümölcsfa-, szőlőmetszés, rizsátültetés, gyökérnövények egyelése betakarítás, a mezőgazdasággal 
kapcsolatos kártevőirtás, beleértve a nyulak elleni védekezést is, a mezőgazdasági terület gondozása, ápolás 
ökológiájának megóvása, annak érdekében, hogy hosszú távon megfelelő, termőképességet biztosítson. 
- a mezőgazdasági célú öntözési berendezések működtetése, 
- a mezőgazdasági gép, berendezés kölcsönzése kezelőszemélyzettel együtt. 

 016200 Állattenyésztési szolgáltatás 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az állatok szaporodását, növekedését, termelőképessége javítását elősegítő tevékenység, mesterséges 
megtermékenyítéshez kapcsolódó tevékenységek, gazdasági haszonállatok istállózása, gondozása, etetése. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a kizárólag állatok elhelyezésére szolgáló építmény bérbeadása, működtetése, lásd: 6820 
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 7500 

 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik:  
- a vízkivétel, -kezelés és az ipari és a háztartási célú vízelosztás, a vízkivétel különböző forrásokból és 

elosztása különböző eszközökkel.  
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a mezőgazdasági célú öntöztető berendezések működtetése lásd: 0161 
- szennyvízkezelés a szennyeződés megakadályozása céljából, lásd: 3700 

 370000 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a szennyvízrendszerek és szennyvízkezelő berendezések működtetése, 
- az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen keletkezett szennyvíz, 
valamint a csapadékvíz gyűjtése és szállítása szenny-csatornahálózaton, szennyvíztartályokban, illetve 
egyéb módon,  
- az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztítása, ürítése, mozgó vécé ürítése, 
tisztítása, 
- a szennyvíz (az ipari vagy kommunális tevékenységből származó szennyvíz, úszómedencéből származó 
víz) kezelése fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal, 
- szennyvízcsatorna tisztítása, fenntartása, zárt csapadékvíz-csatorna tisztítása, fenntartása, a szennyvíz és 
zárt csapadékvíz-csatornák dugulásának megszüntetése. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a felszíni és a talajvíz szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén, lásd: 3900 

 381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a nem veszélyes szilárd hulladékok összegyűjtése egy településen belül, úgymint a háztartásoknál és a 
gazdasági szervezeteknél képződött olyan vegyes, de nem veszélyes szilárd hulladékok összegyűjtése, 
amelyek újrahasznosítható anyagokat is tartalmazhatnak, 
- az újrafelhasználható anyagok összegyűjtése, 
- a szemét összegyűjtése nyilvános helyeken felállított szemétgyűjtőkből, 
- az építési és bontási hulladékok összegyűjtése, 
- a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék összegyűjtése és elszállítása 
- a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtése, 
- a nem veszélyes hulladék átrakodó-állomásainak működtetése. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a veszélyes hulladékok összegyűjtése, lásd: 3812 
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- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására alkalmas lerakóhelyek működtetése, lásd: 3821 
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok különböző kategóriákba való szétválogatására alkalmas 
berendezések működtetése, lásd: 3832 

 381200 Veszélyes hulladék gyűjtése 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az emberi egészségre és környezetre veszélyes szilárd és nem szilárd veszélyes hulladék összegyűjtése. A 
tevékenységhez tartozhat a veszélyes hulladékok szállításához szükséges azonosítás, kezelés, csomagolás 
és címkézés is. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- fertőzött, szennyezett épületek, bányaterületek, talaj, talajvíz szennyeződésmentesítése, azbesztmentesítés, 
lásd: 3900 

 382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik a szilárd vagy nem szilárd nem veszélyes hulladék kezelése és 
ártalmatlanítása: 
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását ellátó lerakóhelyek üzemeltetése, 
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása égetéssel, vagy egyéb módszerekkel, azzal együtt vagy 
anélkül, hogy eredményeként keletkezik-e elektromos energia, gőz, komposzt, biogáz, alternatív 
üzemanyag, hamu vagy egyéb a termelés során keletkező, további felhasználásra alkalmas melléktermék, 
- a szerves hulladék kezelése, ártalmatlanítása. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a veszélyes hulladékok égetése, lásd: 3822 
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok működtetése, lásd: 3832 
- talaj, vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása; a fertőzöttség csökkentése lásd: 3900 

 382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik:  
- az emberi egészségre és környezetre veszélyes szilárd és nem szilárd veszélyes hulladékok kezelése és 
ártalmatlanítása (a veszélyes hulladékok kezelését végző berendezések üzemeltetése, a mérgező élő vagy 
elhullott állatok és más fertőzött hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, a veszélyes hulladékok égetése, a 
használt termékek ártalmatlanítása, a sugárzó radioaktív hulladékok kezelése, ártalmatlanítása és 
raktározása).  
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a nem veszélyes hulladékok égetése, lásd: 3821 
- a talaj, a vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása, fertőzöttségének csökkentése, lásd: 3900 

 383200 Hulladék újrahasznosítása 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik. 
- a fém és nemfém hulladék, selejt feldolgozása másodlagos nyersanyaggá, ami általában fizikai vagy 
kémiai átalakítási eljárást igényel. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- új késztermékek előállítása (saját célra vagy külső megrendelésre) másodlagos nyersanyagokból. 

 390000 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- talaj, talajvíz, szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén vagy máshol, 
- fertőzött, szennyezett épületek, bányaterületek, ipari telephelyek, területek szennyeződésmentesítése 
ideértve a nukleáris telephelyeket és területeket is, 
- olajjal szennyezett föld, felszíni víz megtisztítása, beleértve a partmenti vizeket is, 
- azbeszt, ólomfesték, és egyéb mérgező anyagok eltávolítása, 
- egyéb speciális szennyeződést csökkentő tevékenység. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a víz tisztítása vízszolgáltatás céljából, lásd: 3600 
- a nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 3821 
- a veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 3822 

 422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

 
 Ebbe a szakágazatba tartozik. 

- a folyékony és légnemű anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és kapcsolódó, továbbá ezen 
rendszer szerves részét képező épület, épületszerkezet építése. 

 429900 Egyéb építés 

  Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az ipari létesítmények építése (az épületek kivételével), egyéb építési munkák, valamint földterület 
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parcellázása az ingatlan értéknövelésével együtt. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a földterület parcellázása értéknövelés nélkül, lásd: 6810 

 552000 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik:  
- a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-
szolgáltatás. Az önálló férőhelyekben bútorozott szobák állnak rendelkezésre, vagy nappalival/étkezővel, 
hálószobával, illetve főzési lehetőséggel vagy teljesen felszerelt konyhával rendelkeznek. Ezek a 
szálláshelyek különböző formában működhetnek. Lehetnek apartmanok, többszintes épületben vagy 
épületcsoportban levő lakások, egyszintes bungalók, nyaralóházak, falusi házak, faházak. Egyáltalán nem 
vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. 

 559000 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

 
 Ebbe a szakágazatba tartozik az átmeneti vagy hosszabb időtartamú szálláshely-szolgáltatás egyágyas vagy 

többágyas szobákban vagy diákszállókon, diákok, (szezonális) vendégmunkások és egyéb személyek 
részére. 

 562900 Egyéb vendéglátás 

 
 Ebbe a szakágazatba tartozik:  

- a konyhaüzem ételszolgáltatása, azaz a fogyasztóval kötött szerződéses megegyezésen alapuló 
ételszolgáltatás, meghatározott időszakban, üzemi étkezdék, menzák, kantinok és kávézók üzemeltetése, 
valamint a kedvezményes étkeztetés sport- és hasonló létesítményekben. 

 581100 Könyvkiadás 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik:  
- a könyvkiadás, nyomtatott és elektronikus vagy hang formában, vagy az interneten. 
Ebbe a szakágazatba tartozik a könyv, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék kiadása, beleértve 
a szótárat és az enciklopédiát is; az atlasz, térkép és grafikai mű kiadása; a hangoskönyvek kiadása; az 
enciklopédia kiadása CD-ROM-on. 

 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

 
 Ebbe a szakágazatba tartozik az olyan folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok kiadása, amelyek kevesebb 

mint négyszer jelennek meg egy héten. Ilyen információkat kiadhatnak nyomtatott vagy elektronikus 
formában, beleértve az internetes megjelentetést is. Ebbe a szakágazatba tartoznak a rádió- és 
televízióműsor-újságok kiadása is. 

 581900 Egyéb kiadói tevékenység 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a katalógus, fénykép, metszet és levelezőlap, üdvözlőlap, formanyomtatvány, plakát, művészeti alkotás 
reprodukciója, reklám-, hirdetési anyag, egyéb nyomtatott anyag, statisztikák és más információk on-line 
megjelentetése. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az on-line szoftverellátás, felhasználói tárhely (hosting) és alkalmazás szolgáltatása (ASP), lásd: 841117 

 712000 Műszaki vizsgálat, elemzés 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- valamennyi anyag- és terméktípus fizikai, kémiai és egyéb analitikai vizsgálata. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az állat-egészségügyi ellátással keretében végzett laboratóriumi és egyéb vizsgálat, tesztelés 
- a humán-egészségügyi diagnózis felállítása, orvosi és fogászati vizsgálat, elemzés, lásd: 86 

 721100 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik a biotechnológiai kutatás, fejlesztés az alábbi területen: 
- a DNS/RNS génállomány (genomika), gyógyszerészeti genetika, génvizsgálatok, génmanipuláció, 
DNS/RNS-felfejtés/szintetizálás/felerősítés, génképletmásolás és az érzéken túli technológiák használata 
- fehérjék és egyéb molekulák: fehérjék és peptidek (a nagy molekulájú hormonok is idetartoznak) 
felfejtése, szintetizálása, manipulálása, nagy molekulájú gyógyszerek célba juttatási módszere fejlesztése; 
(fehérje-kutatás), proteinek elkülönítése és megtisztítása, sejtreceptorok beazonosítása és jelölése 
- sejt- és szövetkultúrák és azok manipulációja (beleértve a szövetállományokat és a bioorvosi 
tevékenységet), sejtegyesítés, vakcinák/immunrendszer stimulálók, embriómanipuláció 
- a biotechnológiai folyamat eljárásai: erjesztés, biofeldolgozás, biolúgozás, biopépesítés, biofehérítés, 
színtelenítés, biokéntelenítés, bioszűrés és fitoremediáció (szennyeződésmentesítés növényekkel) 
bioeaktorok segítségével 
- gén- és RNS-vektorok: génterápia, vírusvektorok 
- bioinformatika: gén- és fehérjeláncokra vonatkozó adatbázisok összeállítása, összetett folyamatok 
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modellezése, beleértve a rendszerbiológiát 
- nanobiotechnológia: a nano/mikro-előállítás eszközeinek és folyamatainak alkalmazása olyan eszközök 
kifejlesztésére, amelyek alkalmasak a biorendszerek elemzésére, a gyógyszerek célba juttatására és 
diagnosztikai célokra.  

 721120 Génmegőrzés, fajtavédelem 

 
 Ebbe a szakágazatba tartoznak: 

- a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a növényi genetikai erőforrások 
génmegőrzése, védelme, hasznosítása, valamint az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés. 

 721900 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- kutatás és kísérleti fejlesztés a természet- és műszaki tudományok területein, kivéve a biotechnológiai 
kutatást és kísérleti fejlesztést 
- a kutatás és fejlesztés a természettudományok területein 
- a kutatás és fejlesztés a műszaki tudományok és technológia területein 
- a kutatás és fejlesztés az orvostudományok területein 
- a kutatás és fejlesztés a mezőgazdasági tudományok területein 
- az interdiszciplináris kutatás és fejlesztés, alapvetően természettudományi és műszaki tudományok 
területein. 

 722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

 
 Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a kutatás és kísérleti fejlesztés a társadalomtudományok területein 
- a kutatás és kísérleti fejlesztés a humán tudományok területein 
- az interdiszciplináris kutatás, fejlesztés, alapvetően társadalomtudományi és humán területen. 

 749000 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

 

 Ebbe a szakágazatba tartoznak azok a szakértői tevékenységek, amelyek gyakorlásához magas szintű 
szakmai, tudományos, illetve műszaki ismeretre van szükség, így különösen:  
- az időjárás-előrejelzés (meteorológia) 
- a biztonsági tanácsadás 
- a mezőgazdasági tanácsadás, (agronómusi, agrárközgazdászi tevékenység) 
- a környezetvédelmi tanácsadás 
- az egyéb műszaki tanácsadás 
- az egyéb, nem műszaki, nem építészmérnöki, nem üzletviteli tanácsadás 
- építési költségvetés készítése, ellenőrzése. 
Ide tartozik továbbá a műszaki, gazdasági és más szakmai könyv, kézikönyv, dokumentum megírása a 
szerzői jogvédelemben részesülők kivételével. 

 799000 Egyéb foglalás 

 
 Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- az egyéb utazással kapcsolatos szolgáltatások (közlekedés, szálláshely, étkezés, autókölcsönzés, 
szórakozási és sportlehetőségek foglalása, turistasegítő szolgálat, utazási információk nyújtása, utazási 
promóció) 

 8411 Általános közigazgatás 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a központi, regionális és helyi kormányzati szervek végrehajtási és jogalkotási igazgatása 
- a pénzügyek igazgatása és ellenőrzése 
- adóügyek igazgatása és felügyelete 
- a javakat terhelő adó, vám, illeték beszedése, adóellenőrzés és nyomozás, a vámigazgatás 
- a költségvetés végrehajtása, a központi alapok és az államadósság kezelése: a pénz előteremtése, fogadása 
és kiadásuk ellenőrzése, 
- az általános, átfogó kutatás-fejlesztés politika és a hozzá kapcsolódó pénzügyi források igazgatása 
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezés, a statisztikai szolgálat irányítása és működtetése az 
államigazgatás különböző szintjein 
- a kormányzat részére végzett kiegészítő szolgáltatások 

 841101 Államhatalmi szervek tevékenysége 
 841102 Kormány, kormánybizottságok, miniszterelnöki hivatal tevékenysége 
 841103 Minisztériumok tevékenysége 
 841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége 
  Ide kell sorolni a fővárosi és megyei kormányhivatalokat. A környezetvédelmi, vízügyi, oktatási célú 
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területi igazgatási szervezeteket a 8412-8413 vagy 842, 843 csoport megfelelő szakágazatába kell 
besorolni. 

 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 841106 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
 841107 Köztestületek államháztartási igazgatási tevékenysége 
 841108 Országos nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a pénz és költségvetési ügyek igazgatása és ellenőrzése 
- az árukat terhelő vám és adó beszedése 
- az adóellenőrzés 
- a költségvetés végrehajtása, irányítása és a központi alapok és az államadósság kezelése. 

 841113 Átfogó gazdasági, társadalmi tervezés, statisztikai szolgáltatás 

 

 Ebbe az szakágazatba tartozik: 
- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezést segítő igazgatási, működtetési szolgáltatások 
- a kormányzat különböző szintjein nyújtott tervezési és statisztikai szolgáltatások 
- más hivatalok, minisztériumok, program egységek által nyújtott, az átfogó gazdasági és társadalmi tervek, 
programok kialakítására, koordinálására és gyakorta a megvalósítás ellenőrzésére irányuló szolgáltatások. 

 841114 Alapkutatáshoz nyújtott kormányzati szolgáltatás 

  Ebbe a szakágazatba tartozik: az alapkutatások végzéséhez nyújtott kormányzati infrastrukturális, 
kutatással, akadémiai tagsággal összefüggő személyügyi szolgáltatások 

 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az előző kategóriákba nem tartozó kormányzati (közigazgatási) ügyekhez kapcsolódó igazgatási, 
működési, ellátási szolgáltatások 
- a nem önszabályozó és gyámsági területi ügyekkel foglalkozó programirodák szolgáltatásai 
- a választási irodák szolgáltatásai 
- az önkormányzati társulások, illetve az önkormányzati ellátó és kisegítő szolgáltató szervek tevékenysége. 
Az egyetlen ágazatba tartozó szervezetek ellátó és kisegítő szolgáltatását biztosító szervezetet a kiszolgált 
szervezetek ágazatába, szakágazatába kell besorolni. 

 841121 Kormányzati közös humánerő-gazdálkodás 

 

 Ebbe az szakágazatba tartozik: 
- a közös humánerő-gazdálkodáshoz nyújtott közigazgatási és működtetési szolgáltatások függetlenül attól, 
hogy speciális rendeltetéshez kötődnek-e vagy sem 
- az általános személyzeti politika és ügymenet fejlesztése és megvalósítása; kiválasztás, előléptetés, 
értékelési módszerek, munkaköri leírások, értékelés és besorolás, a polgári szolgálat szabályozása. 

 841129 Egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás 
  Minden, az előző kategóriákba nem sorolható alaptevékenységet végző szervezetet ide kell sorolni. 

 841191-841194 TECHNIKAI SZAKÁGAZATOK (pénzellátás, alapok) 

 
 A technikai szakágazatok a kizárólag forráselosztást végrehajtó, gazdasági tevékenységet nem végző 

államháztartási szervezetek – ideértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, az önkormányzatokat, az 
alapokat – főtevékenységének megjelölésére szolgálnak. 

 841191 FEJEZETEK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat) 

 841192 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI (technikai 
szakágazat) 

 841193 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK ELSZÁMOLÁSAI (technikai 
szakágazat) 

 841194 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ELSZÁMOLÁSAI (technikai szakágazat) 
 841211 Oktatás igazgatása 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a különböző oktatási intézmények részére nyújtott közigazgatási szolgáltatás 
- az iskolák minden fajtái és más oktatási intézetek számára nyújtott vezetési, működtetési, felügyeleti 
szolgáltatások 
- a minisztériumok vagy erre létrehozott speciális szervezeti egységek által nyújtott, az oktatási rendszer 
egészét érintő köztájékoztatási szolgáltatások. 
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 841212 Egészségügy igazgatása 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- mindenfajta egészségügyi szolgáltatás közigazgatása 
- az általános és szakosított kórházak, egészségügyi vagy fogászati kórházak, klinikák valamint a 
szanatóriumok és rekreációs intézetek vezetése, működtetése, felügyelete és támogatása 
- olyan közegészségügyi területek, mint a vérellátás, kórfeltárás, megelőzés, gyógyszerminőség ellenőrzés, 
születésszabályozás, igazgatása, vezetése, működtetése, támogatása. 

 841214 Szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatás igazgatása 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a kulturális létesítmények valamint a kultúra területén érdekelt művészek és szervezetek támogatása, 
beleértve a művészeknek juttatott támogatások szétosztását 
- országos, regionális vagy helyi fesztiválok és a vallási intézmények működésének, fenntartásának 
támogatása 
- szabadidős és kulturális tevékenységek szponzorálása. 

 841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása 
  Ebbe a szakágazatba tartozik a szociális ellátások és szolgáltatások közigazgatása 

 841216 Környezet- és természetvédelem igazgatása 
  Ebbe a szakágazatba tartozik a környezet- és természetvédelem közigazgatása 

 841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a lakásépítés és az összes kommunális fejlesztés, vízvezeték, közegészségügy/higiénia, közvilágítás 
közigazgatása 
- az ivóvízellátás fejlesztésével, szabályozásával foglalkozó hivatalok, irodák, minisztériumok szervezeti 
egységek nyújtotta szolgáltatások 
- a hulladék gyűjtéséhez és kezeléséhez, a csatornázási rendszer működtetéséhez és a közterület-
fenntartáshoz kapcsolódó közigazgatási szolgáltatások 
- légszennyezettségi standardok és a légszennyezettségi információkról szóló tájékoztatás 
- környezetvédelmi programokkal kapcsolatos igazgatási tevékenység. 
Nem ebbe az alkategóriába tartozik: 
- csatornázás, szennyvízgyűjtés és kezelés, ld. 37, 38, 39. ágazat 

 841311 Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása 

 
 Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a mezőgazdasági területekkel való gazdálkodás, agrárreform és földrendezés, agrárpiaci stabilizáció,  
állategészségügyi ügyek,  élelmiszerlánc-felügyelet, kártevőirtás, erdészet, halászat és vadászat 
közigazgatási tevékenységei. 

 841312 Energia, üzemanyag-ellátás igazgatása 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- szilárd tüzelőanyagok (ideértve a kitermelés és a készletek megőrzésének szabályozását), 
- kőolaj és földgáz, ásványi üzemanyagok, 
- nukleáris és egyéb üzemanyagok, ideértve olyan üzemanyagokat, mint az alkohol, fa és faforgács  
igazgatása. 

 841313 Bányászat, ásványi erőforrások, feldolgozóipar, építőipar igazgatása 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik az alábbi területek igazgatása: 
- feltárás, kitermelés, megőrzés, értékesítés és az ásványkitermelés más területei, ideértve a 
lelőhelykutatással kapcsolatos szabályozás kialakítását, figyelemmel kísérését 
- bányászati és biztonsági előírások 
- a feldolgozóipari létesítmények helyzetének javítását, bővítését, fejlesztését célzó szolgáltatások 
- építési szabványok, használatba-vételi engedélyek, az építési területre vonatkozó biztonsági előírások és 
szabályok kialakítása és figyelemmel kísérése. 

 841314 Szállítás, hírközlés igazgatása 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik az alábbi területek igazgatása: 
- utak, főutak és kapcsolódó létesítmények tervezése, építése, fenntartása és javítása 
- vízi szállítás létesítményei; vasutak; reptéri kifutók, terminálok, hangárok, légi szállítást segítő 
létesítmények; egyéb épített szerkezetek és légi-közlekedéssel kapcsolatos berendezések 
- csővezetékek és más létesítmények 
- az ilyen munkák szabályozása és felügyelete, valamint a fent említett szállítási eszközök és berendezések 
működtetési szabályainak kialakítása és kezelése 
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- a hírközléshez, azaz a postai-, telefonos-, távirati-, kábel és mobil kommunikációs rendszerekhez és 
távközlési műholdakhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatások 
- a távközlési rendszerek tervezéséhez, fejlesztéséhez, működtetéséhez, tökéletesítéséhez kapcsolódó 
szolgáltatások 
- ezen rendszerek szabályozásának kialakítása, kezelése. 

 841315 Kereskedelem, vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás igazgatása 

 
 Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a kereskedelmi elosztóhálózatokhoz, raktárakhoz, közraktárakhoz, szállodákhoz, éttermekhez kapcsolódó 
közigazgatási szolgáltatások. 

 841316 Turizmus igazgatása 

  Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a turizmussal és annak fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási szolgáltatások. 

 841317 Többcélú fejlesztési projekt igazgatása 

 
 Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a hivatalok, irodák, külön szervezeti egységek alábbiakkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatásai: átfogó, 
többcélú projektek tervezése, kivitelezése, fejlesztése és működtetése. Az ilyen projekteket tipikusan az 
árvízvédelmi, öntözési, hajózási és pihenési célú integrált létesítmények adják. 

 841318 Gazdasági, kereskedelmi, munkaügyi igazgatás 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- általános gazdaságpolitikák kialakítása 
- általános gazdasági folyamatok szabályozása vagy támogatása,  
- a monopóliumok és a kereskedelem és piacra lépés egyéb korlátainak szabályozása 
- a különböző kereskedelmi szektorok szabályozása, engedélyezése, felügyelete 
- olyan intézmények, mint a szabadalmi, kereskedelmi védjegy és szerzői jogvédelmi hivatal, meteorológiai 
szolgálat, szabványügyi hivatal működtetésének igazgatási szolgáltatásai 
- a munkafeltételeket, a munkaközvetítők működését, a munkanélküliség csökkentését és a munkaerő 
mobilitás növelését célzó nemzeti és regionális fejlesztési intézkedések megvalósítását érintő, általános 
foglalkoztatáspolitikai célkitűzések és szabályozások kialakításával és megvalósításával kapcsolatos 
igazgatási szolgáltatások. 

 841319 Vízügyi igazgatás 
  Ebbe a szakágazatba tartozik a vízügyi ágazat szabályozása és közigazgatása. 

 842111 Külügyi, külföldi diplomáciai, konzuli szolgáltatás 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a külügyminisztérium és a külföldön állomásozó, vagy nemzetközi szervezeteknél lévő diplomáciai és 
konzuli kirendeltségek igazgatása és működtetése, a nemzetközi ügyek, kapcsolatok igazgatása, beleértve a 
nemzetközi műszaki, tudományos, kulturális ügyek kapcsolatok, a kulturális szakdiplomáciai tevékenység 
igazgatását is, 
- az ország határon túli terjesztésre szánt információs és kulturális szolgáltatások igazgatása, működtetése 
és támogatása, ideértve a könyvtárakat, olvasótermeket és külföldi tájékoztatási referencia szolgálatokat is. 

 842210 Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása 

  Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a honvédelemmel kapcsolatos közigazgatási és katonai vezetés-irányítási tevékenység. 

 842211 Honvédelem ágazati feladatai 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a katonai képességek fenntartása és az ahhoz, valamint fejlesztéséhez kapcsolódó hadfelszerelési, NATO 
biztonsági beruházási és humán tevékenységekkel, a haderő kiképzésével, felkészítésével, központi 
szakanyagellátással és szolgáltatásnyújtással, valamint egyéb fejlesztési programokkal összefüggő 
tevékenységek. 

 8423 Igazságügy, bíróság 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a polgári és büntető bíróságok, katonai bíróságok, ügyészségek és az igazságszolgáltatási rendszer 
igazgatása és működése, beleértve a kormányzat részéről, illetve a részére nyújtott jogi képviseletet és 
tanácsadást 
- ítélethozatal és jogszabály-értelmezés 
- a választott bírósági eljárás polgári ügyekben 
- a börtönigazgatás és a javító-nevelő szolgáltatások nyújtása, beleértve a rehabilitációs szolgáltatásokat. 

 842310 Igazságügy szakigazgatása 
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 842320 Bíróságok tevékenysége 
 842330 Ügyészségek tevékenysége 
 842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység 
 842350 Igazságügyi szakértői tevékenység 
 8424 Közbiztonság, közrend 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az állami hatóságok által támogatott hivatásos és tartalékos rendőrségi alakulatok, valamint kikötői, 
határőri, parti őrség és más speciális rendőrségi alakulatok (beleértve a közlekedés rendészetet, az 
idegenrendészetet, a bűnügyi nyilvántartást) igazgatása és működtetése. 
- békeidőben bekövetkező katasztrófáknál, hazai szükségállapot esetén gondoskodás az ellátásról 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a rendőrségi laboratóriumi tevékenység, lásd: 7120 
- a katonai fegyveres alakulatok igazgatása és működtetése, lásd: 8422 

 842410 Közbiztonság, közrend szakigazgatása 
 842420 Rendőrségi tevékenység 
 842450 Polgári nemzetbiztonsági tevékenység 
 842460 Katonai nemzetbiztonsági tevékenység 
 842470 Idegenrendészeti tevékenység 
 842480 Államhatalmi szervek speciális védelme 

 
 Ebbe a szakágazatba tartoznak: 

- az államhatalmi szerv védelme, függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének biztosítása, 
az e törvényben meghatározott személyvédelmi, létesítménybiztosítási feladatok biztosítása, valamint az 
elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatok ellátása. 

 842510 Tűzvédelem szakigazgatása 

 
 Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a hivatásos és önkéntes tűzoltóegységek tűzmegelőzési és tűzoltási és egyéb tevékenységeinek (személyek 
és állatok kimentése, polgári katasztrófák, árvizek, közúti balesetek esetén) igazgatása. 

 842520 Tűzvédelmi tevékenységek 

 
 Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a tűzoltás és tűzmegelőzés: a hivatásos tűzoltóegységek tűzmegelőzési és tűzoltási és egyéb 
tevékenységeinek (személyek és állatok kimentése, polgári katasztrófák, árvizek, közúti balesetek esetén) 
működtetése. 

 8430 Kötelező társadalombiztosítás 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az állam által nyújtott társadalombiztosítási programok finanszírozása és igazgatása: 
- betegségi, munkahelyi baleseti és munkanélküliségi biztosítás 
- öregségi nyugdíjak, rokkantsági és rehabilitációs ellátás, valamint hozzátartozói (baleseti hozzátartozói) 
ellátások nyújtása a jövedelemkiesés pótlását célzó kötelező biztosítás alapján 
- anyaság, átmeneti munkaképtelenség, özvegység esetén jövedelemkiesést pótló kötelező biztosítás. 
Nem tartozik ebbe a szakágazatba: 
- a jóléti szolgáltatások és szociális ellátás nyújtása elhelyezés nélkül, lásd: 8810,889 

 843010 Nyugdíjbiztosítás igazgatása 
 843020 Egészségbiztosítás igazgatása 
 851010 Iskolai előkészítő oktatás (óvodai nevelés kivételével) 
 851020 Óvodai nevelés 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az óvodai nevelés (alapfokú oktatást megelőző nevelés) 
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális nevelése ezen a szinten. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása lásd: 8891 

 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 

 
 Ez a szakágazat tartalmazza azt az elméleti, illetve gyakorlati képzést, amely a tanulónak alapvető olvasás, 

írás és matematikai ismeretet nyújt, valamint alapfokú képzést ad egyéb tárgyakban. 
Ezt az oktatási formát általában gyermekek részére szervezik, de ebbe a kategóriába tartoznak a hasonló 
tartalmú iskolarendszerű, vagy iskolarendszeren kívüli írás-olvasás kurzusok is, amelyeket az alapfokú 
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iskolához túlkorosnak ítélt személveknek szerveznek. Idetartoznak a speciális képzési igényű 
gyermekeknek szervezett programok is ezen a szinten. 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az alapfokú oktatás (az oktatás első szintje) 
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten 
- a felnőtteknek szervezett írás-olvasás kurzus. 

 852020 Alapfokú művészetoktatás 
 853100 Általános középfokú oktatás 

 

 Ebbe a szakágazatba tartoznak azok az oktatási programok, amelyek megalapozzák az élethosszig tartó 
tanulást és az emberi fejlődést, valamint elősegítik a további tanulást. A képző intézmények olyan 
programokat szerveznek, amelyek rendszerint tantárgyrendszerre épülnek, ezekre szakosodott tanárokkal; 
vagy még gyakrabban a különböző tárgyakra szakosodott szaktanárokat alkalmaznak, akik a 
szakterületükön az osztálymunkát vezetik. A képzés folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet 
útján, vagy levelező formában. 
A tantárgyi szakosodás e szinten már gyakran hatással van az általános képzésben részt vevők oktatással 
kapcsolatos tapasztalataira is. Az ilyen képzések célja, hogy a diákot alkalmassá tegyék további szakmai 
képzésre, vagy a felsőfokú továbbtanulásra, speciális tantárgyi felkészítés nélkül. 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az általános oktatás a középfokú szakasza, amely többé-kevésbé a tankötelezettség időszakának felel meg 
- az általános oktatás a középfokú szakasza, amely elméletileg a felsőszintű továbbtanulásra készít fel 
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a felnőttképzés, a 855 alágazatban meghatározottak szerint. 

 853200 Szakmai középfokú oktatás 

 

 Az ebbe a szakágazatba tartozó programokra tantárgyi szakosodás, valamint a jelenbeli vagy jövőbeli 
foglalkozáshoz általában kapcsolódó elméleti háttér és a gyakorlati készségek oktatása a jellemző. A képzés 
célja lehet pl. a foglalkoztatáshoz szükséges általános ismeretek nyújtása, de felkészítés meghatározott 
foglalkozásra, szakmára is. A képzés folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján, vagy 
távoktatási formában. 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a felsőszintű oktatás (lásd: 854) alatt lévő minden szakmai képzés 
- az idegenvezető-képzés 
- szakácsok, vendéglátóipari és szállodai alkalmazottak képzése 
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten 
- a kozmetikust és fodrászt képző iskolák 
- a számítógép-javítók képzése 
- a hivatásos gépjárművezetők oktatása. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a középfokot meghaladó felsőszintű szakmai oktatás, lásd: 854 
- a felnőttképzés, 855 alágazatban meghatározottak szerint 
- a szabadidős, hobbi, illetve önmegvalósítás céljából végzett előadó-művészeti képzés, lásd: 8552 
- a nem hivatásos gépjárművezetők oktatása, lásd: 8553 
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata, szállás nélkül, lásd: 8810, 8899 

 854100 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 

 
 Ebbe a szakágazatba tartoznak az olyan középfoknál magasabb szintű képzések, amelyek tekinthetők 

felsőfokú képzésnek.  
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a felnőttképzés 855 alágazatban meghatározottak szerint 

 854200 Felsőfokú oktatás 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a felsőfokú képzés első, második és harmadik szintje (felsőfokú alap-, mester- és doktori képzések) 
- az előadó-művészet felsőfokú végzettséget adó képzése. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a felnőttképzés a 855 alágazatban meghatározottak szerint 

 855900 M.n.s. egyéb oktatás 

 
 Ez a szakágazat tartalmazza az elsősorban a felnőtteknek ajánlott és tartott oktatás és szakmai képzés 

bármely formáját, amely nem tartozik a 851-854 alágazatokba. Nem tartoznak ide az iskolarendszerű 
képzések. Ez a képzési forma nem ad hivatalosan elismert végzettséget, (államilag elismert oklevél, 
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diploma) A képzés különböző formákban történhet: speciális képző intézményben, oktatási intézményben, 
munkahelyen vagy otthon; folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján, vagy levelező 
formában. 

 856000 Oktatást kiegészítő tevékenység 

 

 Ebbe a szakágazatba tartoznak az oktatás folyamatát és rendszerét segítő, de nem oktatási szolgáltatások: 
- az oktatási szaktanácsadás 
- az oktatási tájékoztatást és pályaválasztási szaktanácsadás 
- a pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás 
- az oktatási vizsgáztatás értékelése 
- az oktatási vizsgateszt értékelése 
- a diákcsereprogramok szervezése. 

 861000 Fekvőbeteg-ellátás 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a rövid és a hosszú távú kórházi ellátás, azaz az általános kórházak és a szakkórházak gyógyító, 
diagnosztikai, kezelési tevékenysége 
- az elsősorban fekvőbetegek ellátására irányuló, közvetlen orvosi felügyelet alatt végzett tevékenységek, 
mint: 
- az orvosi és egészségügyi szakszolgáltatás 
- a laboratóriumok és a műszaki létesítmények szolgáltatásai, beleértve a radiológiai és az aneszteziológiai 
szolgáltatásokat 
- a sürgősségi ellátás 
- a műtők, a gyógyszertárak, az élelmezés és egyéb kórházi szolgáltatás működésének biztosítása 
- azon családtervezési központok szolgáltatásai, amelyek szállásnyújtással együtt végeznek olyan 
gyógykezeléseket, mint a sterilizálás vagy a terhességmegszakítás. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- mindenféle anyagok és termékek laboratóriumi tesztelése és vizsgálata, kivéve a gyógyászati 
laboratórium, lásd: 7120 
- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 7500 
- a katonai állomány harctéri egészségügyi ellátása, lásd: 8422 
- az általános és a szakfogorvosi ellátás, lásd: 8623 
- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, lásd: 862 
- az orvosi laboratóriumi tesztelés, vizsgálat, lásd: 8690 
- a mentőszolgálat, lásd: 8690 

 862100 Általános járóbeteg-ellátás 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a háziorvosi általános orvosi ellátás, vizsgálat, konzultáció és gyógykezelés. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610 
- a nem orvosi végzettségűek, lásd: 8690 

 862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a speciális szakterületen végzett szakorvosi, sebészeti vizsgálat, konzultáció és kezelés 
- azon családtervezési központok szolgáltatásai, amelyek szállásnyújtás nélkül végeznek gyógykezeléseket. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 8610 
- az szülésznői, a fizioterápiás és más egészségügyi szakszolgáltatás, lásd: 8690 

 862300 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 

 
 Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- az általános fogorvosi és a szakfogorvosi ellátás, 
- a fogszabályozás 
- a műtéti fogászati tevékenység. 

 869000 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik a kórházak, az orvosok és a fogorvosok tevékenységén kívüli humán-
egészségügyi ellátás: 
- az ápolói, szülésznői, a fizioterápiás és egyéb egészségügyi szakellátás, a látásvizsgálat (optometria), a 
hidroterápia, az orvosi gyógymasszázs, a munkaterápia, a beszédterápia, a csontkovácsolás, a homeopátiás 
kezelés, a hátgerincmasszázs, az akupunktúra területén. Ezek a tevékenységek végezhetőek egészségügyi 
intézményben, vállalatokhoz, iskolákhoz, idősek otthonaihoz, érdekvédelmi és önsegélyző szervezetekhez 
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tartozó rendelőkben, valamint a kórházakon kívül bentlakásos egészségügyi intézményekben csakúgy, mint 
saját rendelőben, a betegek otthonában vagy bárhol. Ezek a tevékenységek nem foglalnak magukban orvosi 
gyógykezelést. 
Ebbe a szakágazatba tartozik még: 
- a fogászati szakdolgozók tevékenysége, akik a fogorvostól külön, de időszakos felügyelete alatt 
dolgoznak 
- az olyan orvosi laboratóriumok tevékenysége, mint: 
- röntgen laboratóriumok és más képalkotó diagnosztikai központok 
- vér-, vizeletvizsgálati laboratóriumok 
- a vérellátó központok, a spermabankok, a transzplantációs központok tevékenysége 
- a betegek mentőszolgálattal szállítása bármilyen szállítási módon, beleértve a légi szállítást is; ezt a 
szolgáltatást általában egészségügyi vészhelyzet esetén biztosítják. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai 
laboratóriumokban, lásd: 3250 
- az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli betegszállítás, lásd: 49, 50 és 51 
- a nem gyógyászati célú laboratóriumi vizsgálat, tesztelés, lásd: 7120 
- élelmiszer-higiéniai tesztelések, vizsgálatok, lásd: 7120 
- a kórházak tevékenysége, lásd: 8610 
- az orvosok és a fogorvosok tevékenysége, lásd: 862 
- ápolói szolgáltatás, lásd: 8710 

 871000 Bentlakásos, nem kórházi ápolás 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozó tevékenységek: 
- az ápolás az idősek otthonában 
- az utógondozás, lábadozó beteg intézeti ápolása 
- szeretetotthoni ellátás, ápolással 
- bentlakásos ápolás. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az egészségügyi szintű házi ápolás, lásd: 86 
- ellátás idősek otthonában ápolás nélkül vagy minimális ápolási ellátással, lásd: 8730 
- a szociális ellátás szállásnyújtással 

 872000 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik a mentális betegséggel vagy függőségi problémákkal küzdők bentlakásos (de 
nem kórházi) ellátása. Az intézmények szállást, ellátást, védőfelügyeletet, tanácsadást és bizonyos szintű 
egészségügyi ellátást biztosítanak. 
Ebbe a szakágazatba tartozó tevékenységek: 
- az alkoholisták és a kábítószerfüggők ellátása 
- pszichiátriai utógondozás 
- ellátás a pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonaiban 
- a szellemi fogyatékkal élők intézményi ellátása ápolással, gondozással 
- a mentális betegek 
 „félúton ház” központjai tevékenysége. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a kórházi mentális ellátás, lásd: 8610 
- a szociális ellátás szállásnyújtással, lásd: 8790 

 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik a teljes önellátásra nem képesek, illetve önállóan élni nem kívánó időskorúak 
és a fogyatékkal élők bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása. Az ellátás általában magában 
foglalja a szállás, az ellátás, a felügyelet és a mindennapi élethez nyújtott segítség biztosítását csakúgy, 
mint a háztartási szolgáltatásokat. Néhány esetben szakképzett ápolást is biztosító külön részleget hoznak 
létre a bentlakók részére az intézményen belül. 
Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a szellemi fogyatékkal élők, látás-, hallás-, mozgássérültek intézményi ellátása 
- ellátás a folyamatos ápolást biztosító nyugdíjasházakban 
- az ellátás a minimális ápolást biztosító idősek otthonában 
- az ápolás nélküli ellátás az idősek otthonában. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az ápolási ellátás az idősek otthonában, lásd: 8710 
- szociális ellátás szállásnyújtással, ahol a gyógykezelés vagy oktatás nem meghatározó tényezők, lásd: 
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8790 
- a szellemi fogyatékkal élők intézményi ellátása ápolással. 

 879010 Bentlakásos bölcsődei ellátás 
 879020 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
 879030 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
 879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 
 879050 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása 
 879060 Egyéb bentlakásos ellátás 
 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az időskorúak és a fogyatékkal élők részére az otthonukban vagy bárhol máshol nyújtott szociális, 
tanácsadási, jóléti, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati hivatalok vagy 
magánszervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó 
szakemberek végeznek: 
- az időskorúak és a fogyatékkal élők otthoni látogatása 
- az időskorúak és a testi és szellemi fogyatékkal élő felnőttek nappali ellátása 
- a fogyatékkal élők szakmai rehabilitációja és képzése, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 8430 
- az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 8730 
- a testi és szellemi fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátása; lásd: 8891 

 889110 Bölcsődei ellátás 
 889120 Családi napközis ellátás 
 889130 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az egyének és a családok részére otthonukban vagy máshol nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti, 
menedékügyi, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati vagy magánszervezetek, 
katasztrófák áldozatait segélyező szervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói 
szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek: 
- a jóléti és a tanácsadási tevékenység gyermekek és fiatalkorúak részére 
- az örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, a gyermekek és mások elleni kegyetlen bánásmód 
megelőzését célzó tevékenység 
- a háztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvétellel és az adósságkezeléssel 
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás 
- közösségi és szomszédsági tevékenység 
- a hazai és nemzetközi katasztrófák áldozatainak, a menekültek, a bevándorlók megsegítésére irányuló 
tevékenységek, beleértve az átmeneti és tartós menedéknyújtást 
- a munkanélküliek szakmai rehabilitációja és képzése, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott 
- jogosultság megállapítása a jóléti segélyre, lakbértámogatásra vagy élelmiszerjegyre 
- hajléktalanok és más szociálisan hátrányos helyzetűek nappali intézményi ellátása 
- jótékonysági tevékenységek, 
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 8430 
- az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 8790 
- a közigazgatás keretében végzett hasonló tevékenységek, lásd: O 

 900100 Előadó-művészet 

 
 Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- az élő színházi, koncert-, opera- vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatása: 
- művészcsoportok, cirkuszok vagy társulatok, zenekarok, együttesek előadói tevékenysége 

 900300 Alkotóművészet 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a független művész, mint szobrász, festő, karikaturista, metszetet, karcot készítő egyéni tevékenysége 
- az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a szakmai kiadvány készítését 
- a független újságírás 
- a művészeti alkotások műértékének helyreállítása, restaurálása. 
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 900400 Művészeti létesítmények működtetése 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a hangversenyterem, színház és egyéb művészeti létesítmény működtetése. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a filmvetítés, lásd: 5914 
- a jegyértékesítő ügynökségi tevékenység, lásd: 7990 
- a múzeumok működtetése, lásd: 9102 

 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a nagyközönségnek vagy kiemelt felhasználóknak nyújtott mindenfajta könyvtári, olvasótermi, 
audiovizuális tári, közlevéltári szolgáltatás és az állami levéltárak működtetése: 
- állománygyarapítás és gyűjteményszerzés, szakosodással vagy anélkül 
- katalóguskészítés 
- könyvek, térképek, periodikák, filmek, hanglemezek, kazetták, művészeti alkotások kölcsönzése és 
raktározása 
- kérésre teljesített információ-visszakeresés 
- a fényképtárt, filmkönyvtári szolgáltatás 

 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

 
 Ebbe a szakágazatba tartoznak: 

- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 1. számú mellékletének p) pontja szerinti közművelődési intézmények működtetése. 

 910200 Múzeumi tevékenység 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- mindenfajta múzeum működtetése: 
- művészeti múzeum, az ékszer-, bútor, jelmez-, kerámia-, ezüstalkotás múzeumai 
- természettudományi, műszaki és technikai, történeti múzeum, ideértve a hadtörténeti múzeumot 
- egyéb szakmúzeum 
- szabadtéri múzeum. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a kereskedelmi célú művészeti galériák tevékenysége, a műalkotások szakosodott kiskereskedelme, lásd: 
4778 
- a művészeti és múzeumi tárgyak restaurálása, lásd: 9003 
- a könyvtári, levéltári tevékenység, lásd: 9101 

 910300 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 

 
 Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a történelmi helyek és építmények megóvása, működtetése. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a történelmi helyek és építmények helyreállítása, javítása, lásd: F 

 910400 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése 

 
 Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- a növény- és állatkert működtetése, beleértve az állatóvodát 
- a természetvédelmi területek működtetése, beleértve a vadvédelmet  

 931100 Sportlétesítmény működtetése 

 
 Ebbe a szakágazatba tartozik: 

- szabadtéri vagy fedett pályás sportesemény megrendezésére alkalmas létesítmény működtetése (nyitott, 
zárt, vagy vegyes; ülő-, illetve állóhelyes). 

 931900 Egyéb sporttevékenység 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója (létesítménnyel, vagy anélkül) 
- az egyéni vállalkozó sportemberek, atléták, bírók, zsűritagok, időmérők tevékenysége 
- a sportszövetségek, szabályozó testületek tevékenysége 
- a sportesemény elősegítésével, promóciójával kapcsolatos tevékenység 
- a verseny- és lovaglóistállók, kennelek, garázsok, tevékenysége 
- a sporthorgászat és -vadászat szervezése 
- a hegyi vezetés 
- a sport- és szabadidős vadászattal és horgászattal kapcsolatos kiegészítő tevékenység, a kizárólag 
sporthorgászati, halászati terület működtetése. 
- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípályák üzemeltetése lásd: 9329 
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 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős tevékenység 
(kivéve a vásári és vidámparki szórakoztatást): 
- a szabadidőpark tevékenysége (szálláshely nélkül) 
- a szabadidős közlekedési eszközökhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése 
- a sípályák üzemeltetése 
- a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése a szabadidős szolgáltatás szerves részeként 
- szabadidő-eltöltés jellegű vásárok, bemutatók 
- a strandszolgáltatás, beleértve az ennek keretében végzett strandeszköz-kölcsönzést 
- táncterem, diszkó működtetése.  
Ebbe a szakágazatba tartozik a szórakoztatást célzó élő műsorok producereinek és impresszárióinak 
tevékenysége is, a művészeti és sporteseményeket kivéve (létesítménnyel, vagy anélkül) 
- tűzijáték, fény- és hanghatású előadás tartása. 

 960300 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 

 

 Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az elhunyt személyek és az állati tetemek temetése vagy hamvasztása és a hozzá kapcsolódó 
tevékenységek: 
- a holttest előkészítése temetésre, hamvasztásra, balzsamozás  
- temetkezés, hamvasztás 
- ravatalozók bérbeadása 
- sírhelyek, temetési urnahelyek bérbeadása vagy eladása 
- sírok és síremlékek gondozása, fenntartása. 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
- a temetők zöldterületi gondozása, lásd: 8130 
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6. melléklet a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelethez

Az R 1. melléklete 89044 Közfoglalkoztatás sora a következő rendelkezéssel egészül ki: 

„890444  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás” 
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A nemzetgazdasági miniszter 69/2013. (XII. 29.) NGM rendelete
az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 10.  §-ában 
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A támogatás rendelkezésre bocsátása

1. § (1) Az országgyűlési képviselők általános és időközi választásán egyéni választókerületi képviselőjelölt (a továbbiakban: 
jelölt), az országgyűlési képviselők általános választásán pártlistát állító párt és a nemzetiségi listát állító országos 
nemzetiségi önkormányzat részére az  országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá 
tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján járó támogatás rendelkezésre bocsátása 
érdekében a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)
a) országos választási kincstári számlát,
b) megyénként megyei választási kincstári kártyafedezeti számlát, és
c) a jelölt támogatásával rendelkező párthoz rendelt kincstári kártyafedezeti számlát
vezet.

 (2) A Kincstár megbízása alapján a kártyakibocsátó a  jelölt és a  jelölt támogatásával rendelkező párt (a továbbiakban 
együtt: kedvezményezett) átutalásai lebonyolítására technikai számlát vezet.

2. § (1) A  jelölt a  Törvény 2.  § (2)  bekezdése szerinti megállapodást személyesen, a  Kincstárnak a  jelölt választókerülete 
szerint illetékes megyei igazgatóságán kötheti meg.

 (2) Ha a  jelölt a  támogatását az őt jelölő pártlistát állító párt rendelkezésére bocsátja, a Törvény 2/A. § (1) bekezdése 
szerinti nyilatkozatát (a  továbbiakban: nyilatkozat) a  Kincstárnak a  jelölt választókerülete szerint illetékes megyei 
igazgatóságára kell eljuttatnia.

 (3) A  Kincstár a  nyilatkozatok alapján az  ugyanarra a  pártra engedményezett támogatások tekintetében egy 
megállapodást köt a  párttal. A  megállapodást a  párt képviselője a  Kincstárnak a  párt székhelye szerint illetékes 
megyei igazgatóságán kötheti meg.

 (4) A megállapodás
a) a jelölt mint kedvezményezett esetében tartalmazza
 1.  a jelölt természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, adóazonosító jelét, telefonszámát és e-mail címét,
 2.  a Kincstár azonosító adatait,
 3.  a jelölt hozzájárulását, hogy a támogatás felhasználása és ellenőrzése céljából a megállapodásban megjelölt 

személyes adatát a kártya kibocsátója és a Kincstár kezelhesse,
 4.  a támogatás összegét, a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit,
 5.  a támogatás felhasználásának határidejét,
 6.  az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Áhsz.) K3 Dologi 

kiadások rovatba tartozó, a  kampánytevékenységgel összefüggésben elszámolható költségeket és 
az elszámoláshoz szükséges bizonylatok körét,

 7.  a kincstári kártya használatával kapcsolatos általános szabályokat,
 8.  a  jelölt nyilatkozatát a  kincstári szabályzat és az  annak részét képező Általános Szerződési Feltételek 

megismeréséről és annak elfogadásáról,
 9.  a támogatás jogosulatlan igénybevételének jogkövetkezményeit, a befizetés rendjét,
10.  annak kikötését, hogy ha a  jelöltre leadott érvényes szavazatok száma nem éri el az  egyéni 

választókerületben leadott érvényes szavazatok legalább 2%-át, illetve ha a  jelölt kiesik a  választásból – 
a jelölt halála kivételével –, a támogatást köteles a Kincstárnak visszafizetni,

11.  a támogatásról történő elszámolás határidejét,
12.  a támogatás felhasználása ellenőrzésének a menetét, a hiánypótlás lehetőségét, a támogatás felhasználását 

alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
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13.  mellékletként a számlaösszesítő adatlapot.
b) a párt mint kedvezményezett esetében tartalmazza
 1.  a párt nevét, székhelyének címét, a párt nyilvántartási számát, adószámát, telefonszámát és e-mail címét,
 2.  a párt megállapodást aláíró képviselőjének természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, telefonszámát 

és e-mail címét,
 3.  – annak felmerülésekor – a párt képviselője által a kártya használatára meghatalmazott személy természetes 

személyazonosító adatait, lakóhelyét, telefonszámát és e-mail címét,
 4.  a Kincstár azonosító adatait,
 5.  a  támogatás összegét (az összes támogatás összegét, amit jelöltek a  párt rendelkezésére bocsátottak), 

a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit,
 6.  a támogatás felhasználásának határidejét,
 7.  az  Áhsz. K3. Dologi kiadások rovatba tartozó, a  kampánytevékenységgel összefüggésben elszámolható 

költségeket és az elszámoláshoz szükséges bizonylatok körét,
 8.  a kincstári kártya használatával kapcsolatos általános szabályokat,
 9.  a  párt nyilatkozatát a  kincstári szabályzat és az  annak részét képező Általános Szerződési Feltételek 

megismeréséről és annak elfogadásáról,
10.  a támogatás jogosulatlan igénybevételének jogkövetkezményeit, a befizetés rendjét,
11.  annak kikötését, hogy ha a  támogatást a  párt rendelkezésére bocsátó jelöltre leadott érvényes szavazatok 

száma nem éri el az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok legalább 2%-át, illetve ha a jelölt 
kiesik a  választásból – a  jelölt halála kivételével –, a  jelöltre eső támogatást a  párt köteles a  Kincstárnak 
visszafizetni,

12.  a támogatásról történő elszámolás határidejét,
13.  a támogatás felhasználása ellenőrzésének a menetét, a hiánypótlás lehetőségét, a támogatás felhasználását 

alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
14.  mellékletként a  számlaösszesítő adatlapot, a  támogatást a  párt rendelkezésére bocsátott jelöltek 

feltüntetésével, valamint a jelöltek nyilatkozatainak másolatát.
 (5) A  megállapodás részét képező egyes tartalmi követelmények e  rendelet megfelelő előírására, valamint a  Kincstár 

szabályzatára történő utalással is meghatározhatók.
 (6) A  Kincstár — a  kedvezményezettnek a  megállapodás megkötésekor tett választása szerint — a  megállapodás 

megkötésének helye szerinti megyei igazgatóságán (a  továbbiakban: igazgatóság) adja át a  kincstári kártyát és 
annak PIN-kódját, vagy azokat a kedvezményezettnek megküldi, a megállapodás megkötésének napjától számított 
öt napon belül.

3. §  A Kincstár a támogatást
a) a támogatásra jogosult pártnak, országos nemzetiségi önkormányzatnak az  országos választási kincstári 

számláról közvetlen átutalással,
b) a jelöltnek a  jelölt választókerülete szerinti megyéhez tartozó választási kincstári kártyafedezeti számlán 

keresztül kincstári kártyán,
c) a jelölt támogatásával rendelkező pártnak a  párthoz rendelt kincstári kártyafedezeti számlán keresztül 

kincstári kártyán
bocsátja rendelkezésre.

2. A kártyafedezeti számla és a kincstári kártya használatának szabályai

4. § (1) A jelölt, a kedvezményezett párt képviselője vagy az általa a kincstári kártya használatára meghatalmazott személy 
(a  továbbiakban együtt: kártyahasználó) a  kincstári kártya fedezetének terhére átutalást a  Kincstár honlapján 
keresztül elérhető, a kártyakibocsátó internetes felületén kezdeményezhet.

 (2) A kártyahasználó nem kezdeményezhet fizetést devizában meghatározott ellenérték megfizetésére, illetve külföldi 
értékesítő, szolgáltató által meghatározott deviza-ellenérték megfizetésére.

 (3) A  kártyahasználó a  kincstári kártya fedezetének aktuális egyenlegéről a  Kincstár szabályzatában foglaltak szerint 
tájékoztatást kérhet.
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5. § (1) Ha a kedvezményezett a kártyafedezeti számlára vonatkozó valamely terhelést, illetve annak összegét nem ismeri 
el, illetve a  kincstári kártya egyenlegét vitatja, a  kártyahasználó az  elszámolás benyújtásáig az  igazgatóságon 
személyesen vagy elektronikus úton panaszt tehet.

 (2) A panaszt a Kincstár a benyújtástól számított két napon belül kivizsgálja.
 (3) Ha a  Kincstár a  panasznak részben vagy egészben helyt ad, haladéktalanul megteszi a  panasz orvoslásához 

szükséges intézkedéseket. Ha a Kincstár a panaszban foglaltakat megalapozatlannak tartja, a panaszt elutasítja.
 (4) A  Kincstár a  panasszal kapcsolatos döntését és annak indokait a  (2)  bekezdésben meghatározott határidőn belül 

közli a panaszos kártyahasználóval.

6. § (1) Ha a  kártyahasználó a  kincstári kártyát elveszti, azt tőle ellopják, vagy az  kikerül az  ellenőrzése alól, ennek 
a  ténynek a  tudomására jutását követően haladéktalanul köteles a  kincstári kártya használatát a  Kincstár 
szabályzatában meghatározott módon letiltani. Ha a  kártyahasználó a  letiltást elmulasztja, az  ebből származó kár 
a  kedvezményezettet terheli. A  kincstári kártya letiltásának feloldásáról a  kártyahasználó kérelmére, a  kérelem 
beérkezését követő egy napon belül a Kincstár gondoskodik.

 (2) A  Kincstár a  kincstári kártya elvesztése, ellopása, használhatatlanná válása, megsemmisülése esetén annak 
pótlásáról vagy kicseréléséről a  kártyahasználó bejelentése alapján, a  bejelentést követő öt napon belül 
gondoskodik. A kincstári kártya pótlásának, kicserélésének költségeit az állam viseli.

3. A támogatással való elszámolás, ellenőrzés és visszakövetelés

7. § (1) A  kedvezményezett a  támogatás felhasználását igazoló bizonylatok hiteles másolatának és az  azok alapján 
elkészített számlaösszesítő adatlapnak (a  továbbiakban együtt: elszámolás) az  igazgatóság részére történő 
benyújtásával számol el a támogatás felhasználásáról. Nem kell elszámolni a választás napjáig elhunyt jelöltet illető 
támogatásról, ideértve azt az  esetet is, amikor a  jelölt halála előtt a  támogatást az  őt jelölő, pártlistát állító párt 
rendelkezésére bocsátotta.

 (2) A  jelölt, illetve a  kedvezményezett párt képviselője vagy az  általa meghatalmazott személy a  támogatás 
felhasználását igazoló bizonylatok másolatát aláírásával és a  másolaton „Az eredetivel mindenben megegyező” 
szöveg feltüntetésével hitelesíti.

 (3) A  jelölt, illetve a  kedvezményezett párt képviselője vagy az  általa meghatalmazott személy a  számlaösszesítő 
adatlapon minden kiadási tételhez részletes szöveges indoklást ad az  adott tétel felhasználási céljáról, valamint 
nyilatkozik a támogatás szabályszerű felhasználásáról.

8. § (1) A  Kincstár az  elszámolást annak benyújtásától számított húsz napon belül a  közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint ellenőrzi.

 (2) Ha a Kincstár az ellenőrzés során a  támogatás jogosulatlan igénybevételét állapítja meg, a Ket. 94. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján hivatalból megindított eljárás keretében kötelezi a kedvezményezettet a  jogosulatlanul igénybe 
vett támogatás visszafizetésére. A visszafizetési kötelezettséget a Kincstár határozatában megjelölt fizetési számlára 
kell teljesíteni.

 (3) Ha a kedvezményezett az elszámolását a Törvény szerinti határidőben nem nyújtja be, a Kincstár öt napon belül hoz 
határozatot a befizetési kötelezettségről.

9. § (1) A 8. § (2) bekezdését alkalmazni kell
a) a  Törvény 8/B.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti esetben azzal, hogy az  Állami Számvevőszék ellenőrzési 

megállapításai alapján a  Kincstár az  ugyanazon ügyben korábban meghozott határozatát a  Ket. 114.  §-a 
szerint vonja vissza vagy módosítja, és

b) a Törvény 8/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti esetben.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a döntést öt napon belül kell meghozni.

4. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 82/2013. (XII. 29.) NFM rendelete
a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokkal kapcsolatos miniszteri 
rendeletek módosításáról

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 8. pontjában,
a 2. alcím és a 10. § tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági 
nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosítása

1. § (1) A  vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 
31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„10. karbantartásért felelős szervezet: a  nemzeti vasúti járműnyilvántartásba felvett, a  vasúti jármű karbantartásért 
felelős olyan szervezet, amelynek a tevékenységére vonatkozó előírásokat a 25. § tartalmazza;”

 (2) Az R1. 2. §-a a következő 23. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„23. szériavizsgálat: az  egy szériába tartozó vasúti járműveken a  vonatkozó ÁME-nak megfelelő alrendszerre 
(részegység, alkatrész) irányuló, a vasúti járművek üzembehelyezésének engedélyezése során elvégzendő vizsgálat.”

2. §  Az R1. 3. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az engedélyező hatóság indokolt esetben további dokumentumok csatolását is elrendelheti, amelyek igazolják, 
hogy a  vasúti jármű megfelel a  működési helye szerinti pályahálózatnak és a  helyhez kötött berendezéseknek, 
többek között az  éghajlati feltételeknek, az  energiaellátási rendszernek, a  jelző-, irányító- és vezérlőrendszernek, 
a  nyomtávnak és a  pályahálózatra jellemző szelvényeknek, a  legnagyobb engedélyezett tengelyterhelésnek és 
egyéb hálózati kikötéseknek. A dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani.
(4) Ha a hatóság a vasúti járműre vonatkozóan engedélyezési eljárást folytatott le korábban, akkor meghatározott 
dokumentumok benyújtását mellőzheti.”

3. §  Az R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  belföldi vasúti pályahálózaton való közlekedtetésre szánt, típusengedéllyel nem rendelkező járműtípusba 
tartozó első, prototípus jellegű vasúti jármű gyártása, valamint valamely EGT-állam által kiadott típusengedéllyel 
rendelkező, de a hagyományos transzeurópai vasúti rendszeren még nem közlekedő vasúti jármű beszerzése akkor 
kezdhető meg, ha a hatóság az adott járműtípusra előzetes típusengedélyt adott ki.”

4. §  Az R1. 8. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A hatóság az (1) bekezdés szerinti vizsgálat eredménye alapján az előzetes típusengedélyben meghatározza]
„e) a szériavizsgálat tartalmát és feltételeit.”

5. § (1) Az R1. 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A típusengedély iránti kérelemhez mellékelni kell
a) előzetes típusengedéllyel rendelkező jármű esetében a  2.  melléklet 3.  pontjában felsorolt dokumentumokat és 
az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását,
b) előzetes típusengedéllyel nem rendelkező jármű esetében az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, 
valamint a 2. melléklet 1. és 3. pontjában felsorolt dokumentumokat.
(2) A típusengedélyezési eljárás keretében a hatóság az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok, valamint 
az előzetes típusengedélyben, az átalakítási engedélyben foglalt feltételek alapján
a) megvizsgálja, hogy a  járműtípus megfelel-e a  jogszabályokban, valamint a  nemzeti sajátosságok szerint 
meghatározott követelményeknek,
b) megvizsgálja, hogy a járműtípus megfelel-e a tervezett működési helye szerinti pályahálózat és a helyhez kötött 
berendezések, a jelző-, irányító- és vezérlőrendszer követelményeinek,
c) különleges próbaüzemet rendelhet el.”
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 (2) Az R1. 13. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A hatóság a (2) bekezdés szerinti eljárás eredménye alapján a típusengedélyben meghatározza]
„d) a  szériavizsgálatok tartalmát és feltételeit, amennyiben az  előzetes típusengedélyben vagy az  átalakítási 
engedélyben nem került meghatározásra.”

6. § (1) Az R1. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hatóság a  típusengedélyt hivatalból felülvizsgálja, ha – különösen vasúti baleset tapasztalatai alapján – 
kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy a  járműtípus műszaki jellemzői megfelelnek-e a  jogszabályokban, 
valamint a  típus- vagy üzembehelyezési engedélyben meghatározott követelményeknek. A  jármű tulajdonosa, 
üzembentartója és a  karbantartásért felelős szervezet köteles tájékoztatni a  hatóságot, ha egy járműtípus azonos 
rendszerelemre vonatkozó és rendszeresen bekövetkező meghibásodását tapasztalja.”

 (2) Az R1. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  új típusengedély alapján a  járműtípus műszaki adatait a  hatóság rögzíti a  nemzeti vasúti 
járműnyilvántartásban.”

7. §  Az R1. „6. Típusengedély” alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A hatóság a típusengedélyt módosíthatja
a) a jogszabályokban, valamint a típus- vagy üzembehelyezési engedélyben meghatározott követelményeknek való 
megfelelés érdekében a típusengedélyezési eljárás lefolytatását követően,
b) az átalakítási engedélyezési eljárás lefolytatását követően,
c) a típusengedély jogosultjának vagy a jármű gyártójának kérelmére.
(2) A típusengedély módosítási eljárás lefolytatása során a hatóság megvizsgálja
a) a 13. § (2) bekezdésében foglaltaknak való megfelelőséget,
b) azt, hogy szükséges-e új sorozatjel és pályaszám-csoport meghatározása.
(3) A hatóság a (2) bekezdés szerinti eljárás eredménye alapján módosított típusengedélyben meghatározza
a) az adott járműtípus sorozatjárműveinek a módosított típusengedélynek való megfelelésének feltételeit,
b) az üzembehelyezés feltételeit és az üzembehelyezési eljárás rendjét,
c) a  jármű üzemeltetésének általános szabályait, feltételeit, szükség esetén a  közlekedtetéssel kapcsolatos 
korlátozásokat rendel el.”

8. § (1) Az R1. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vasúti jármű belföldi vasúti pályahálózaton való közlekedtetéséhez a  hatóság által kiadott üzembehelyezési 
engedély szükséges, kivéve a  külföldi pályaszámú történelmi, muzeális, valamint bemutató és vizsgálat 
céljából a  vasúti pályahálózaton közlekedő vasúti járműveket, amelyekre különleges menet iránti kérelmet kell 
benyújtani a  hatósághoz. Különleges menet iránti kérelmet kell benyújtani a  hatósághoz a  magyar pályaszámú 
vasúti járművekre, amennyiben azok üzembehelyezési engedéllyel rendelkeznek, de az  üzembentartó 
a  járműben az  utasok mozgását vagy elhelyezkedését befolyásoló tárgyat, berendezést, vagy a  jármű külső 
felületén a  típusengedélyben nem szereplő berendezést, kiegészítő elemet, ideiglenes berendezést, a  jármű 
közlekedésbiztonsági jellemzőit befolyásoló díszítést – beleértve a  jármű reklámmal, illetve fóliával történő 
ellátását – kíván elhelyezni legfeljebb 3 hónap időtartamra. A 3 hónapnál hosszabb időtartamra elhelyezni tervezett 
kiegészítő elem, ideiglenes berendezés, a  díszítés esetén átalakítási engedély iránti kérelmet kell benyújtani 
a hatósághoz.”

 (2) Az R1. 15. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az üzembehelyezési eljárás során a vasúti járművel hatósági járművizsgát kell tartani.
(10) A  (9) bekezdés szerinti hatósági járművizsgát kell tartani az átalakítási engedélyköteles járművek esetében is. 
A  hatósági járművizsga során a  hatóság a  megváltozott jellemzők mellett a  jármű általános műszaki állapotát is 
vizsgálja.”

9. §  Az R1. 20. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  szériavizsgálat során a  hatóság azon alrendszer, részegység vagy alkatrész vizsgálatát végzi, amely az  adott 
járműbe való beépítésével, integrációjával együtt megfelel a  vonatkozó ÁME előírásainak és EC tanúsítással 
rendelkezik. Szériavizsgálat keretében a  prototípus járműnél teljes körű vizsgálatot követően a  széria járművek 
hatóság által meghatározott számánál egyszerűsített vizsgálatot kell elvégezni az  előzetes típusengedélyben, 
átalakítási engedélyben, illetve típusengedélyben foglaltaknak megfelelően.”
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10. § (1) Az R1. 21. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az üzembehelyezési engedély hatályát veszti)
„a) a tulajdonos vagy az üzembentartó személyének megváltozása esetén (átírás),”

 (2) Az R1. 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  hatóság az  üzembehelyezési engedélyt felfüggeszti, ha a  nemzeti vasúti járműnyilvántartásban vezetett 
üzembentartó, karbantartásért felelős szervezet adatainak változása esetén az előző üzembentartó, karbantartásért 
felelős szervezet nyilvántartásból való törlésének időpontjáig új üzembentartó, karbantartásért felelős szervezet 
nem ismeri el üzembentartói, karbantartásért felelős szervezeti jogállását.”

 (3) Az R1. 21. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  jármű üzembentartója vagy annak meghatalmazottja köteles a  karbantartásért felelős szervezetnek 
bejelenteni a  jogosultság első napját megelőző 8 napon belül, hogy a  járművel ki jogosult Magyarországon 
közlekedni.”

11. §  Az R1. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a  hatóság döntése szerint az  átalakítás átalakítási engedélyköteles és új típusengedély kiadása 
vagy a típusengedély módosítása szükséges, az átalakítás elvégzését követően a vasúti jármű az új üzembehelyezési 
engedély kiadását követően közlekedtethető.”

12. §  Az R1. 23. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A hatóság az (1) bekezdés szerinti vizsgálat eredménye alapján az átalakítási engedélyben meghatározza:]
„d) a szériavizsgálatok tartalmát és feltételeit.”

13. §  Az R1. 24. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  hatóság az  átalakítást követő új típusengedély iránti kérelmet egyszerűsített típusengedélyezési eljárásban 
bírálja el.”

14. §  Az R1. 13. alcím címe és 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Karbantartásért felelős szervezet
25.  § (1) Az  üzembehelyezés vagy a  hálózaton való használat előtt valamennyi járműnek rendelkeznie kell egy 
karbantartásért felelős szervezettel, amelyet a nemzeti vasúti járműnyilvántartásban nyilvántartásba kell venni.
(2) A karbantartásért felelős szervezet vasúti társaság, a vasúti jármű gyártója, a vasúti jármű üzembentartója vagy 
az üzembentartó által megbízott szervezet lehet.
(3) A karbantartásért felelős szervezet karbantartási rendszere révén biztosítja, hogy az általa karbantartott járművek 
biztonságos üzemi állapotban legyenek. Ennek érdekében biztosítja, hogy a járművek karbantartása az alábbiakkal 
összhangban történjen:
a) az egyes járművek karbantartását igazoló dokumentumok;
b) a jogszabályok.
A karbantartást a  karbantartásért felelős szervezet saját maga, vagy a  vasúti járművek gyártását, javítását végző 
személyek és szervezetek tevékenységének engedélyezéséről szóló jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelő 
alvállalkozóként igénybe vett karbantartó műhelyek segítségével végzi.
(4) Ha a karbantartásért felelős szervezet vasúti társaság, a hatóság ellenőrzi a karbantartási rendszerét és elfogadja 
a  vasúti társaság ezzel kiegészített vasútbiztonsági tanúsítványát. Amennyiben a  karbantartásért felelős szervezet 
nem vasúti társaság, a karbantartási rendszerét a hatóság kérelemre jóváhagyja.
(5) Amennyiben a karbantartásért felelős szervezet változik, erről az üzembentartó az 5. melléklet szerinti űrlapon 
tájékoztatja a hatóságot a nemzeti vasúti járműnyilvántartásban szereplő adatok módosításáról. A karbantartásért 
felelős előző szervezetet a  hatóság a  nemzeti vasúti járműnyilvántartásból való törlését követően mentesíti 
a felelősségei alól.”

15. §  Az R1. 27. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az időszakos vizsga során a  hatóság az  (1)  bekezdésben meghatározott dokumentumok, valamint a  vasúti járművek 
időszakos vizsgálatát végző vizsgahely műhelyi vizsgálata alapján]
„a) vizsgálja, hogy a  jármű üzemben tartója és a  karbantartásért felelős szervezet teljesíti-e a  jármű 
típusengedélyében, a jogszabályokban meghatározott követelményeket,”
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16. §  Az R1. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vasúti járművek pályaszámát a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt 
nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról szóló,
2007. november 9-i 2007/756/EK bizottsági határozatban meghatározottak szerint, valamint a  vasúti 
vontatójárművek és a  helyi, elővárosi, valamint keskeny-nyomközű pályahálózaton közlekedő járművek esetében 
a 6. melléklet szerint kell képezni.”

17. §  Az R1. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § (1) Az üzembentartó köteles az általa üzemben tartott vasúti járművekről a (2) bekezdésben, valamint a 37. § 
(7) bekezdésében meghatározott tartalmú nyilvántartást vezetni.
(2) Az üzembentartó minden év július 31-ig a vasúti pályaszám szerint azonosított vasúti járműnek az 1. mellékletben 
meghatározott műszaki adatai közül csak azokat kell bejelentenie a hatóságnak, amelyekben az utolsó adatközlés óta 
változás állt be.”

18. §  Az R1. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  üzembehelyezési engedély iránti kérelem benyújtása nyilvántartásba vételi iránti kérelemnek is minősül. 
A  nyilvántartásba való felvételhez a  35.  § (1) és (3)  bekezdésében előírt, a  járműtípusra vonatkozó adatlapokat 
kell benyújtani, amely adatlapokat az  üzembehelyezési engedély kézhezvételét követő 30 napon belül 
az üzembehelyezési engedély adatai alapján kell kitölteni.”

19. §  Az R1. 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  első nyilvántartásba vételhez kiállított kérelemmel együtt be kell nyújtani a  magyar pályaszámmal 
rendelkező járművekről pályaszámonként kiállított, az 1. melléklet szerinti, a járműtípusra vonatkozó adatlapot is.”

20. §  Az R1. 37. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  2012. március 31-ig a  nemzeti vasúti járműnyilvántartásba bejelentett keskeny-nyomközű járművekre 
a hatóság a 12 jegyű pályaszámot hivatalból kiadja, ha az adott jármű még nem rendelkezik azzal, vagy a pályaszám 
nem felel meg a 6. mellékletben foglalt előírásoknak.”

21. §  Az R1. 38. § (2) bekezdése a következő f )–h) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet – a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvénnyel együtt –)
„f ) az  Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó 
átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról szóló,
2012. november 14-i 2012/757/EU bizottsági határozat,
g) az Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról 
és a 2006/861/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. március 13-i 321/2013/EU bizottsági 
rendelet,
h) az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a  letelepedés joga és a szolgáltatásnyújtás szabadsága, 
a  társasági jog, a  versenypolitika, a  mezőgazdaság, az  élelmiszer-biztonság, az  állat- és növény-egészségügyi 
politika, a  halászat, a  közlekedéspolitika, az  energiaügy, az  adózás, a  statisztika, a  szociálpolitika és foglalkoztatás, 
a környezetvédelem, a vámunió, a külkapcsolatok, valamint a kül-, biztonsági és védelmi politika területén elfogadott 
egyes rendeleteknek és határozatoknak Horvátország csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló,
2013. február 21-i 519/2013/EU bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

22. § (1) Az R1. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R1. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R1. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

23. §  Az R1.
a) 2.  § 15.  pontjában az  „átalakítási engedély alapján gyártott jármű vagy járművek” szövegrész helyébe 

az „átalakítási engedély alapján gyártott, átalakított jármű vagy járművek” szöveg,
b) 3.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „vasúti rendszeren közlekedő vasúti jármű elvi előzetes típusengedély 

alapján történő” szövegrész helyébe a „vasúti rendszeren már közlekedő vasúti jármű” szöveg,
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c) 9.  § (4)  bekezdésében a „vagy annak vizsgálata nem zárul le,” szövegrész helyébe a „vagy annak vizsgálata 
nem zárul le teljes körűen,” szöveg,

d) 10.  § (2)  bekezdésében a  „prototípus jármű vizsgálata” szövegrész helyébe a  „prototípusvizsgálatok 
eredményei” szöveg,

e) 15.  § (8)  bekezdésében a „karbantartással megbízott szervezetnek” szövegrész helyébe a „karbantartásért 
felelős szervezetnek” szöveg,

f ) 22. § (5) bekezdésében a „jármű üzemeltetője” szövegrész helyébe a „jármű üzembentartója” szöveg,
g) 31. § (3) bekezdésében a „4. melléklet V. pontjában” szövegrész helyébe a „2007/756/EK bizottsági határozat 

melléklet 3.3. pontjában” szöveg,
h) 32.  § (1)  bekezdésében a „4.  mellékelt IV.  pontja” szövegrész helyébe a „2007/756/EK bizottsági határozat 

melléklet 2. függeléke” szöveg,
i) 32.  § (5)  bekezdésében a „4.  melléklet I.  pontja” szövegrész helyébe a „2007/756/EK bizottsági határozat 

melléklet 1. pontja” szöveg,
j) 37. § (10) bekezdésében a „2013. július 1-jétől” szövegrész helyébe a „2015. július 1-jétől” szöveg
lép.

24. §  Hatályát veszti az R1.
a) 37. § (1)–(5) és (8) bekezdése,
b) 2. melléklet 9. pontja,
c) 4. melléklete.

2. A transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról szóló 
70/2012. (XII. 20.) NFM rendelet módosítása

25. §  A transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról szóló 70/2012. (XII. 20.) 
NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A transzeurópai hagyományos vasúti rendszer forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó 
részletes műszaki és üzemeltetési szabályokat, valamint az  alrendszer vizsgálati eljárása során alkalmazandó 
eljárások követelményeire vonatkozó rendelkezéseket a  2013/710/EU bizottsági határozattal módosított  
2012/757/EU bizottsági határozat tartalmazza.”

26. § (1) Az R2. 14. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„l) az  átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/861/EK, 2008/163/EK, 2008/164/EK, 2008/217/EK,  
2008/231/EK, 2008/232/EK, 2008/284/EK, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU és 2011/314/EU 
határozat módosításáról szóló, 2012. július 23-i 2012/464/EU bizottsági határozat 2–3. cikkének és 8–11. cikkének;”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

 (2) Az R2. 14. §-a a következő n)–q) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„n) az  Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó 
átjárhatósági műszaki előírásokról és a  2007/756/EK határozat módosításáról szóló, 2012. november 14-i  
2012/757/EU bizottsági határozat;
o) az Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról 
és a 2006/861/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. március 13-i 321/2013/EU bizottsági 
rendelet;
p) az Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról 
és a 321/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. december 2-i 1236/2013/EU bizottsági rendelet;
q) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági 
műszaki előírásokról szóló 2012/757/EU határozat módosításáról szóló, 2013. december 2-i 2013/710/EU bizottsági 
határozat”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
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27. §  Hatályát veszti az R2.
a) 1. §-a,
b) 14. § a) és j) pontja.

3. Záró rendelkezések

28. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

29. §  Hatályát veszti a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vonatkozó átjárhatósági 
műszaki előírásról szóló 80/2011. (XII. 23.) NFM rendelet.

30. §  Ez a rendelet
a) az  Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó 

átjárhatósági műszaki előírásokról és a  2007/756/EK határozat módosításáról szóló, 2012. november 14-i 
2012/757/EU bizottsági határozat,

b) az  Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki 
előírásról és a  2006/861/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. március 13-i 
321/2013/EU bizottsági rendelet,

c) az  áruk szabad mozgása, a  személyek szabad mozgása, a  letelepedés joga és a  szolgáltatásnyújtás 
szabadsága, a  társasági jog, a  versenypolitika, a  mezőgazdaság, az  élelmiszer-biztonság, az  állat- és 
növény-egészségügyi politika, a  halászat, a  közlekedéspolitika, az  energiaügy, az  adózás, a  statisztika, 
a  szociálpolitika és foglalkoztatás, a  környezetvédelem, a  vámunió, a  külkapcsolatok, valamint a  kül-, 
biztonsági és védelmi politika területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak Horvátország 
csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. február 21-i 519/2013/EU bizottsági rendelet,

d) az  Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki 
előírásról és a  321/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. december 2-i 1236/2013/EU bizottsági 
rendelet,

e) az  Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó 
átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 2012/757/EU határozat módosításáról szóló, 2013. december 2-i 
2013/710/EU bizottsági határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 82/2013. (XII. 29.) NFM rendelethez
„1. melléklet a 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez

1

1. *

2.

3.

3.1. Korábbi pályaszámok:

4.

5.

6.

7.

8.

9. (*)

megnevezés IC azonosító IC / EC 
tanúsítvány száma

Bejelentett 
szervezet

11. (*) Jellegterv száma:

12. Gyártó pontos neve:

13. Gyártási szám: Gyártási év: 

14. * Nyomtáv:1

14.1. * Nyomtáv:

14.2. * Nyomtáv:

15. *

16. *

17. * km/h Elegytömeg: t

18. * mm

18.1. mm

19. * mm

19.1. mm

20. * mm

21. * mm

22. * mm

23. * mm

24. m2

25. m3

Legnagyobb sebesség üresen:

Legnagyobb sebesség rakottan:

Többrészes kocsi egységeinek ütközők közötti hossza

Raktérfogat:

Ütköző magasság:

10.

A járműre felszerelt 
interoperábilis alkatrészek 

jegyzéke, IC azonosító, IC és EC 
tanúsítvány száma, valamint az 

EC tanúsítvány kelte, és a 
bejelentett (NB) szervezet neve:

IC / EC tanúsítvány kelte

Sorozat betűjele:

Törzsszám:

Pályaszám / bevert pályaszám:

1. táblázat Teherkocsi

mm

mm

mm

Tanúsító szervezet megnevezése:

Rakfelület nagysága:

Legnagyobb magasság:

Legnagyobb szélesség:

Ütközők közötti hossz:

Többrészes kocsi egységeinek alvázhossza

Padlómagasság:

Alváz hossza:

Szerkesztési szelvény:

Regisztráló állam:

Üzembehelyezés dátuma:

EC tanúsítás dátuma:

Tulajdonos:

Üzembentartó:

km/h
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2

26.

26.1. * db

26.3. * Forgóváz típusa:

26.4. * mm

26.5. * Tengelytáv forgóvázon belül: mm

26.6. * mm

26.7. * mm

26.8. * mm

26.9. Kerékpár típusa: 

26.10.

26.11. * mm

26.11.1. mm

26.11.2. mm

26.12. * Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Sekunder:

27.

27.1. * Típusa:

27.2. * Kormányszelep típusa: Típus: db

27.3. * Raksúlyfékszelep: Típus: db

27.4. * Mérlegszelep: Típus: db

27.5. * Rudazatállító: Típus: db

27.6. * Fékhenger: Típus: db Méret: "

27.7. Féktuskó: Típus: db

27.8.1. Féktárcsa: Típus: db

27.8.2. Fékbetét: Típus: db

Féksúly / Féksúly %: % %

G

P

Átállítási elegytömeg: t

28. * Rögzítőfék/kézifék: Típus: Féksúly: t

29.

29.1. *

29.2.

29.3.

30.

30.1.

30.2. * mm

30.3. * kJ

31. *

31.1. * m

31.2. * m

32. * t

33. * t

34. *

A B1 B2 C2 C3 C4

S

SS

D2 D3 D4

S

SS

Kerék névleges átmérője:

Vonókészülék:

Bejárható legkisebb pályaívsugár:

27.9. *

Üres:                                    t Rakott:                               t

Kerékátmérő - új:

26.2.

26.3.1.

Kerékátmérő - kopott:

Ütközőkészülék:

Típusa3:

Terhelési határtáblázat:

Vonatban:

Futó és hordmű jellemzői:

Fékrendszer jellemzői:

Forgóváz gyártási száma:

Tengelyek gyártási száma:

Kerékprofil:

Szélső tengelyek távolsága:

Forgócsaptáv:

Tengelytávolság:

Belső tengelytávolság:

Tengelyek száma:

Kerék tárcsa anyaga: 

Laza csavarkapoccsal:

Jellege2:

Gyártómű neve:

Típusa:

Saját tömeg (névleges):

Max. tengelyterhelés:

Lökete:

Munkaemésztő képessége:
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35.

35.1. (*)

35.2.

35.3. (*)

35.4. (*) Tartály falvastagsága min.: gyártási: mm üzemi: mm

35.5. (*) bar

35.6. (*) bar

35.7. (*) m3

%

%

%

%

%

%

%

%

36.1. *

m

a-a

b-b

c-c

d-d

e-e

36.2. *

m

a-a

b-b

c-c

d-d

e-e

37.

37.1. Tolatási korlátozások:

37.1.1.

37.1.2.

37.1.3. m

37.2. o

38.

38.1.

38.2.

38.3.

38.3.1. oC
38.3.2.

38.4.

38.5.

38.6. db

39.

39.1.  EC tanúsítás (van/nincs): Száma: Kelte: 

Gurítás, szalasztás tilos (igen / nem):

Sínfék alkalmazása tilos (igen / nem):

35.8. (*) Szállítható anyagok (RID):

Tartály max. üzemi nyomás:

Tartály gyártója:

t

Hűtési rendszer:

Válaszfalak száma:

Különleges jelölések

Koncentrált és megoszló terhelések (2 m-es támaszközzel):

t

Koncentrált és megoszló terhelések (1,2 m-es támaszközzel):

* Megnevezés * UN szám: Töltési fok:

Tartály jellemzők

Tartály gyártási száma:

Tartály anyaga:

Tartály max. próbanyomás:

Tartály térfogat: (névleges)

Földrajzi határok:

Egyéb:

Hőmérséklet (Tn; Ts; TRIV;; Tn+Ts):

Karbantartási terv száma:

Fenntartva:

Egyéb különleges adatok:

Különleges RIV jel(ek):

Környezeti határok:

Gurítódomb:

Függőleges ív (> 250 m )

Komprajárási szög:
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Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

helység év hó nap

1

2

3 gumirugós; gyűrűrugós; A; B; C; 
stb.

(*) a vonatkozó ÁME hatálybalépését követően gyártott kocsik esetében típusmeghatározó adat

átmenő; nem átmenő; csavarkapcsos; gumirugós; gyűrűrugós; központi; levegős kapcsolat; elektronikus kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; 
rövid; merev; stb.

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe

 aláírás

P.H.

név

beosztás

Amennyiben nyomtávváltós kerékpárral/forgóvázzal szerelték a járművet, akkor az alapnyomtáv mellett értelemszerűen meg kell adni a 14.1. és 14.2. 
pontokban a további nyomtávok értékeit is.
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1. *

2. *

3.

3.1. Korábbi pályaszámok:

4.

5.

6.

7.

8.

9. (*)

megnevezés IC azonosító IC / EC tanúsítvány 
száma Bejelentett szervezet

11. (*) Jellegterv száma:

12. Gyártó pontos neve:

13. Gyártási szám: Gyártási év: 

14. * Nyomtáv: mm

15. *

16. * km/h

17. * mm

18. * mm

19. * mm

20. * mm

21. * mm

mm

mm

22.2. * %

23. *

23.1. * db

23.3. * Forgóváz típusa:

23.5. * mm

23.6. * Tengelytáv forgóvázon belül: mm

23.7. * mm

23.8. * mm

23.9. * mm

23.10. Kerékpár típusa: 

23.11. * Kerék névleges átmérője mm

23.11.1. mm

23.11.2. mm

23.12. * Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Szekunder:

2. táblázat Személykocsi
ingavonati vezérlőkocsi*

22.1. *
Alacsony padló

Normál padló
Utastéri padlómagasság sínkorona felett

Alacsony padló aránya:

23.2.

23.4.

Forgóváz gyártási száma:

Futó és hordmű jellemzői:

Tengelyek gyártási száma:

Tengelyek száma:

Legnagyobb sebesség:

Szerkesztési szelvény:

10.

A járműre felszerelt 
interoperábilis alkatrészek 

jegyzéke, IC azonosító, IC és EC 
tanúsítvány száma, valamint az 

EC tanúsítvány kelte, és a 
bejelentett (NB) szervezet neve:

IC / EC tanúsítvány kelte

Tanúsító szervezet megnevezése:

Ütközők közötti hossz:

Legnagyobb magasság:

Legnagyobb szélesség:

Alváz hossza:

Forgócsaptáv:

Tengelytávolság:

Szélső tengelyek távolsága:

Ütköző magasság:

Kerék tárcsa anyaga: 

Kerékátmérő - kopott:

Belső tengelytávolság:

Kerékátmérő - új:

Tulajdonos:

Üzembentartó:

Regisztráló állam:

Üzembehelyezés dátuma:

EC tanúsítás dátuma:

Pályaszám / alvázszám:

Sorozatjel (betűjel):

Törzsszám:

4

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

helység év hó nap

1

2

3 gumirugós; gyűrűrugós; A; B; C; 
stb.

(*) a vonatkozó ÁME hatálybalépését követően gyártott kocsik esetében típusmeghatározó adat

átmenő; nem átmenő; csavarkapcsos; gumirugós; gyűrűrugós; központi; levegős kapcsolat; elektronikus kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; 
rövid; merev; stb.

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe

 aláírás

P.H.

név

beosztás

Amennyiben nyomtávváltós kerékpárral/forgóvázzal szerelték a járművet, akkor az alapnyomtáv mellett értelemszerűen meg kell adni a 14.1. és 14.2. 
pontokban a további nyomtávok értékeit is.
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24.

24.1. * Típusa:

24.2. * Kormányszelep típusa: Típus: db

24.3. * Raksúlyfékszelep: Típus: db

24.4. * Mérlegszelep: Típus: db

24.5. Rudazatállító: Típus: db Ellenerő: kN

24.6. * Fékhenger: Típus: db Méret: "

24.7. Féktuskó: Típus: db

24.8.1. Féktárcsa: Típus: db

24.8.2. Fékbetét: Típus: db

Fékezett tömeg [t] és [%] 

P t %

R t %

R (vonat) t %

R+Mg t %

25. * Rögzítőfék/kézifék: Típus: Fékezett tömeg t

26.

26.1. *

26.2.

26.3.

27.

27.1.

27.2. * mm

27.3. * kJ

28. *

28.1. * m max.seb.: km/h

28.2. * m max.seb.: km/h

29. * t

30. * t

31.

31.1. * Utastér jellege3:
31.2. * Szakaszok száma: I. osztályos: db II. osztályos: db

31.3. Ülőhelyek száma: I. osztályos: db II. osztályos: db

31.4. Állóhelyek száma: db

31.5. Fekvőhelyek száma: I. osztályos: db II. osztályos: db

31.6. Poggyásztér méretei: Rakterület: m2 Raktérfogat: m3

31.7. * Kerékpártároló: Van (igen/nem) db

31.8. * Max. rakodási tömeg: t

32. *

32.1. *

1000 V AC: 1500 V AC:

1500 V DC: 3000 V DC

32.2.2. *

32.3. *

32.4. *

32.4.1. (*) kW

32.4.2. (*) oC
32.4.3. (*) m3/h
32.4.4. (*) kW

33.

33.1. *

33.2. *

33.3.1.

33.3.2.

33.3.3.

33.4. *

33.5. *

34.

34.1. * Típusa9: db

34.2. db

34.3. db

Típusa6:
Darabszáma:

32.2.1. *

Reteszelés (van / nincs:)

WC:

Kézmosók száma:

Zuhanyzók száma:

Működtetés módja7:
Vezérlés:

Mellékhelyiségek:

Hajtási rendszer8:

Zöldhurok (van / nincs)

Levegő visszahűtő / légkondicionáló által biztosított hőmérséklet csökkenés ΔT:

Névleges teljesítménye:

Szállítási teljesítménye:

Fékezett tömeg %:Fékezett tömeg:

24.9. *

Fékrendszer jellemzői:

Utastéri feljáró ajtó:

Fűtési rendszer típusa4:

Vonókészülék:

Kerékpárok száma:

Ütközőkészülék:

Jellege1:

Bejárható legkisebb pályaívsugár:

Fűtési áramnem(ek): (igen / nem)

Egyéb fűtési áramnem:

Típusa:

Fűtés fajtája:

Vonatban:

Laza csavarkapoccsal:

Saját tömeg (névleges):

Max. tengelyterhelés:

Fűtés, szellőzés:

Utastér kialakítása / Férőhelyek száma / Poggyásztér kialakítása:

Típusa2:

Gyártómű neve:

Szellőzés típusa5:
Levegő visszahűtő / légkondicionáló névleges teljesítménye:

Lökete:

Munkaemésztő képessége:



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 220. szám 88279

3

35.

35.1.

35.1.1.

35.1.2. * Típusa: db

35.1.3. * Típusa: db

35.1.4.

35.1.5.

35.2. *

35.2.1. *

35.2.2. *

35.2.3. (*) kW

35.2.4. (*) oC
35.2.5. (*) m3/h
35.2.6. (*) kW

35.3. *

35.3.1. *

35.3.2. *

36.

36.1. *

36.2. *

36.3.1.

36.3.2. MHz

36.4. * Távvezérlés (igen / nem) Hagyományos Zugbusz Rádiós

37.

37.1. *

37.2. * db

37.3.1. * Név Verzió szám:

37.3.2. (*)

37.4.1. * Név Verzió szám:

37.4.2. (*)

37.5. * Távvezérlés (igen / nem) Hagyományos Zugbusz Rádiós

37.6. *

38.

38.1. * Típusa17:
38.2. * Konyha jellege: (igen) Catering: Melegítő: Főző:

38.3.

38.3.1. Főző eszközök:

A

B

C

38.3.2. Melegítő eszközök:

A

B

C

38.4.

38.4.1. Hűtő eszközök:

A

B

C

39. *

39.1. * Darabszám: db

39.2. * db

39.3. * db

39.4. * Darabszám: db

39.5. * Darabszám: db

40. *

40.1. * db

30.2. * db

40.3. * db

40.3.1. * Vészjelző típusa22:

Kerekesszék emelő (van / nincs):

Vészfék, vészfék áthidalóval (van / nincs):

Vészjelző berendezés (van / nincs):

Vészfékhúzók száma:

Vészfékhúzók száma:

Vészjelzők száma:

Vészfék / Vészjelzés:

Vészfék (van / nincs):

Kerekesszékes utasok részére kialakított férőhelyek száma: 

Lépcsőpótlék (van / nincs) :

Mozgáskorlátozott WC (van / nincs)

Külön szakasz (van / nincs): Férőhelyek száma:

Típusa20: db Hűtés módja21

Mozgáskorlátozottak utazását segítő berendezések:

Konyhába beépített hűtő berendezések:

Típusa19: db

Fékvezérlő szoftver EC tanúsítás száma:

Típusa18: db

Étkező/Bisztró/Szalon kocsi:

Típus:

Konyhába beépített főző / melegítő eszközök:

Fékvezérlő szoftver neve / verzió száma:

UIC kábel (van / nincs)

Egyidejűleg vezérelhető egységek száma:

Vezérlő szoftver neve / verzió száma:

Vezérlő szoftver EC tanúsítás száma:

A mozdony vezérlése

Típusa:

Vonatbefolyásolás, vonatrádió

Vonatbefolyásoló típusa:

Éberségi berendezés típusa

Rádió berendezés típusa:

Rádió frekvencia

Vezetőállás feljáró ajtó kialakítása15:
Darabszáma:

Vészkijárat kialakítása16:

Szállítási teljesítménye:

Névleges teljesítménye:

Vezetőállás fűtés, szellőzés

Levegő visszahűtő / légkondicionáló névleges teljesítménye:

Levegő visszahűtő / légkondicionáló által biztosított hőmérséklet csökkenés ΔT:

Éberségi kapcsolók elhelyezése12:
Vészfék kapcsolók elhelyezése

Vezetőállás fűtési rendszer13

Vezetőállás szellőzés típusa14

Vezetőállás

Vezetőpult kialakítása10

Vezérlő kontroller típusa11

Mozdonyvezetői fékezőszelep

Kiegészítő fékezőszelep
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41. *

41.1. * Típusa:

41.2. * Névleges teljesítmény: kW

Áram: A Feszültség: V

Frekvencia Hz

42.

43. Utas tájékoztatás:

43.1. Belső téri (van / nincs): Vizuális: Hangosítás: Egyéb:

43.2. Külső téri (van / nincs): Vizuális: Hangosítás: Egyéb:

44.

44.1.

44.2. Típus:

44.3. *

44.4. * Egyedi fűtés (kazán): Típus: Teljesítmény: kW

44.5. *

44.6.

44.6.1. Függőleges ív (> 250 m ) m

44.6.2. Komprajárási szög: o

45.

45.1.

45.2.

45.2.1. oC
45.2.2.

45.3.

46.

46.1.  EC tanúsítás (van/nincs): Száma: Kelte: 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

helység év hó nap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

(*)

energia felhasználás szerint: gáz, villamos, szárazjég, stb.

hang vagy fényjelző, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelző, kétirányú kommunikációra alkalmas vészjelző

európai egységes vezetőpult, MÁV rendszerű, közép elrendezésű, jobboldali, stb.

ha van a vezetőálláson, akkor méretét és nyitásának módját kell megadni;

szalon, étkező, bisztró

villany tűzhely, gáz tűzhely, kerámialapos villany tűzhely, gáz sütő, villany sütő, stb.

mikrohullámú sütő, grill sütő, stb.

meg kell adni, hogy a vezetőpult mely részén található a kapcsoló

konvekciós, légbefúvásos, stb.

légbefúvásos, levegő visszahűtéses, légkondicionáló

 vezetőállásra nyíló, peronra, előtérbe, poggyász-/utastérbe nyíló, stb.

pneumatikus, villamos, hidraulikus

hagyományos, zárt rendszerű, mozgáskorlátozott, stb.

röviden meg kell határozni, hogy milyen feladatok ellátására szolgál (pl. egyesített menet-fékkapcsoló, éberségi kapcsoló, stb.)

hűtőszekrény, hűtőáda, fagyasztó szekrény, fagyasztó láda, stb.

gumirugós; gyűrűrugós; A; B; C; stb.

termes, fülkés, stb.

konvekciós, légbefúvásos, stb.

légbefúvásos, levegő visszahűtéses, légkondicionáló

lengő tolóajtó, ízelt ajtó, stb.

kézi, automatikus, stb.

41.3. * Input / Output jellemzői:

Belsőtéri kamerás figyelőrendszer (van / nincs):

átmenő; nem átmenő; csavarkapcsos; gumirugós; gyűrűrugós; központi; levegős kapcsolat; elektronikus kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; 
rövid; merev; stb.

Energia ellátás:

Tolatási korlátozások:

Egyéb jellemzők:

Különleges RIC jel(ek):

Diagnosztikai csatlakozás (van / nincs):

Egyedi energiaellátó:

Nyomásálló kocsiszekrény ( van / nincs):

Környezeti határok:

Földrajzi határok:

Egyéb:

Egyéb különleges adatok:

Karbantartási terv száma:

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe

Hőmérséklet (Tn; Ts; TRIC;; Tn+Ts):

Fenntartva:

P.H.

név

beosztás

 aláírás

a vonatkozó ÁME hatálybalépését követően gyártott kocsik esetében típusmeghatározó adat
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1. *

2.

3.

3.1. Korábbi pályaszámok:

4.

5.

6.

7.

8.

9. (*)

megnevezés IC azonosító IC / EC tanúsítvány 
száma Bejelentett szervezet

11. (*) Jellegterv száma:

11.1. * db

11.2. * db

11.3. * db

12. Gyártó pontos neve:

13. Gyártási szám: Gyártási év: 

14. * Nyomtáv: mm

15. *

16. * km/h

17. * mm

18. * mm

19. * mm

20. * mm

21. * mm

mm

mm

22.2. * %

23. *

23.1. *

23.1.1. * mm

23.1.2. * mm

23.1.3. * mm

23.1.4. * db

23.2. * Hajtott forgóváz: db

23.2.1. * Típusa:

3. táblázat Dízel motorvonat / motorkocsi
motorkocsi / vonófej

vezérlőkocsi / betétkocsi

Vezetőállások száma teljes értékű / szükség

Sorozatjel:

Törzsszám:

Pályaszám / alvázszám:

Forgóváz gyártási száma:

Szerkesztési szelvény:

Egy vonatba sorolható kapcsolt egységek, modulok száma összesen2:
Különböző típusú egységek, modulok száma a vonatban:

Tanúsító szervezet megnevezése1:

Tulajdonos:

Üzembentartó:

Regisztráló állam:

Üzembehelyezés dátuma:

EC tanúsítás dátuma:

10.

A járműre felszerelt 
interoperábilis alkatrészek 

jegyzéke, IC azonosító, IC és EC 
tanúsítvány száma, valamint az 

EC tanúsítvány kelte, és a 
bejelentett (NB) szervezet neve:

IC / EC tanúsítvány kelte

Ütköző magasság:

Tengelyek gyártási száma:

Legnagyobb magasság:

Legnagyobb szélesség:

Legnagyobb sebesség:

Normál padló:

Alacsony padló
Utastéri padlómagasság:

Ütközők közötti hossz:

Alváz hossza:

Tengelyelrendezés:

Forgócsaptáv / Tengelytáv:

Alacsony padló aránya:

Futó- és hordmű jellemzői:

Belső tengelytáv:

Szélső tengelyek távolsága:

Tengelyek száma:

22.1. *

23.1.4.1.

4

41. *

41.1. * Típusa:

41.2. * Névleges teljesítmény: kW

Áram: A Feszültség: V

Frekvencia Hz

42.

43. Utas tájékoztatás:

43.1. Belső téri (van / nincs): Vizuális: Hangosítás: Egyéb:

43.2. Külső téri (van / nincs): Vizuális: Hangosítás: Egyéb:

44.

44.1.

44.2. Típus:

44.3. *

44.4. * Egyedi fűtés (kazán): Típus: Teljesítmény: kW

44.5. *

44.6.

44.6.1. Függőleges ív (> 250 m ) m

44.6.2. Komprajárási szög: o

45.

45.1.

45.2.

45.2.1. oC
45.2.2.

45.3.

46.

46.1.  EC tanúsítás (van/nincs): Száma: Kelte: 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

helység év hó nap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

(*)

energia felhasználás szerint: gáz, villamos, szárazjég, stb.

hang vagy fényjelző, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelző, kétirányú kommunikációra alkalmas vészjelző

európai egységes vezetőpult, MÁV rendszerű, közép elrendezésű, jobboldali, stb.

ha van a vezetőálláson, akkor méretét és nyitásának módját kell megadni;

szalon, étkező, bisztró

villany tűzhely, gáz tűzhely, kerámialapos villany tűzhely, gáz sütő, villany sütő, stb.

mikrohullámú sütő, grill sütő, stb.

meg kell adni, hogy a vezetőpult mely részén található a kapcsoló

konvekciós, légbefúvásos, stb.

légbefúvásos, levegő visszahűtéses, légkondicionáló

 vezetőállásra nyíló, peronra, előtérbe, poggyász-/utastérbe nyíló, stb.

pneumatikus, villamos, hidraulikus

hagyományos, zárt rendszerű, mozgáskorlátozott, stb.

röviden meg kell határozni, hogy milyen feladatok ellátására szolgál (pl. egyesített menet-fékkapcsoló, éberségi kapcsoló, stb.)

hűtőszekrény, hűtőáda, fagyasztó szekrény, fagyasztó láda, stb.

gumirugós; gyűrűrugós; A; B; C; stb.

termes, fülkés, stb.

konvekciós, légbefúvásos, stb.

légbefúvásos, levegő visszahűtéses, légkondicionáló

lengő tolóajtó, ízelt ajtó, stb.

kézi, automatikus, stb.

41.3. * Input / Output jellemzői:

Belsőtéri kamerás figyelőrendszer (van / nincs):

átmenő; nem átmenő; csavarkapcsos; gumirugós; gyűrűrugós; központi; levegős kapcsolat; elektronikus kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; 
rövid; merev; stb.

Energia ellátás:

Tolatási korlátozások:

Egyéb jellemzők:

Különleges RIC jel(ek):

Diagnosztikai csatlakozás (van / nincs):

Egyedi energiaellátó:

Nyomásálló kocsiszekrény ( van / nincs):

Környezeti határok:

Földrajzi határok:

Egyéb:

Egyéb különleges adatok:

Karbantartási terv száma:

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe

Hőmérséklet (Tn; Ts; TRIC;; Tn+Ts):

Fenntartva:

P.H.

név

beosztás

 aláírás

a vonatkozó ÁME hatálybalépését követően gyártott kocsik esetében típusmeghatározó adat
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23.2.3. * mm

23.2.4. Kerékpár típusa: 

23.2.5. * mm

23.2.5.1. mm

23.2.5.2. mm

23.2.6. * Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Sekunder:

23.3. * Futó forgóváz: db

23.3.1. * Típusa:

23.3.3. * mm

23.3.4. Kerékpár típusa: 

23.3.5. * mm

23.3.5.1. mm

23.3.5.2. mm

23.3.6. * Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Szekunder:

24. Fékrendszer:

24.1. * Típusa:

24.2. * Kormányszelep típusa: Típus: db

24.3.1. * Típus: db

24.3.2. * Típus: db

24.4. Típus: db

24.5.1. * Fékhenger: Típus: db Méret: "

24.5.2. * Fékhenger rugóerőtárolós: Típus: db Méret: "

24.5.3. * Fékhenger hajtott forgóvázon: Típus: db Méret: "

24.5.4. * Fékhenger futó forgóvázon: Típus: db Méret: "

24.6. Féktuskó: Típus: Darabszám: db

24.7.1. Féktárcsa hajtott forgóvázon: Típus: db Méret: mm

24.7.1.1. Fékbetét: Típus: Darabszám: db

24.7.2. Féktárcsa futó forgóvázon: Típus: db Méret: mm

24.7.2.1. Fékbetét: Típus: db

24.8. * Fékezett tömeg [t] és [%] 

24.8.1. * P t %

24.8.2. * R t %

24.8.3. * R (vonat) t %

24.8.4. * R+Mg t %

24.8.5. * R+Mg/E, R+Mg/Hidrodin.: t %

24.8.6. * Kiegészítő légfék: t %

24.8.7. * Retarder fék (hidrodin.): t %

24.8.8. * Egyéb üzemi fék: t %

24.8.9. * Villamos üzemi fék: t %

24.9. * Retarder fék: Típus Fékteljesítmény: kW

24.10. * Egyéb üzemi fék: Típus Fékteljesítmény: kW

24.11. * Villamos üzemi fék: Típus Fékteljesítmény: kW

24.12. * Féktengely (van / nincs) Darabszám: db

25. * Rögzítőfék/kézifék: Típus Fékezett tömeg: t

26. Vonókészülék:

26.1. * Jellege4:
26.2. Gyártómű neve:

26.3. Típusa:

Tengelytáv forgóvázon belül:

Kerék tárcsa anyaga: 

Tengelytáv forgóvázon belül:

Új:

Kopott:

Keréktárcsa anyaga: 

Kopott:

Kerék névleges átmérője

23.3.2.

Új:

Forgóváz gyártási száma:

Kerék névleges átmérője

Kiegészítő fékezőszelep:

Rudazatállító:

Fékezett tömeg: Fékezett tömeg %:

Mozdonyvezetői fékezőszelep

Vonatvégen: Kocsik között3:

23.2.2.
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27. Ütközőkészülék:

27.1. Típusa6:
27.2. * Lökete: mm mm

27.3. * Munkaemésztő képessége: kJ kJ

28. *

28.1. * m max.seb.: km/h

28.2. * m max.seb.: km/h

29. * t

30. * t

31. Energiaellátás rendszere

31.1. * Típus: db

31.2. * kW

31.3. * kW

31.4.

31.5. l

31.6.

32.

32.1. *

32.1.1. * kW

32.1.2. * db

32.1.3.

32.2. *

32.2.1. *

Unévl: V Inévl: A

Frekvencia Hz

32.3. *

32.3.1.

32.4.

32.4.1. *

32.4.2. * Típus: db

32.4.3. * kW

32.4.4.

32.5.

32.5.1. * Hidroszivattyú típusa:

32.5.1.1. * kW

32.5.1.2. * Hidraulikus jellemzők: pmax bar V max l/h

32.5.1.3.

32.5.2. *

32.5.2.1. * Névleges  teljesítménye: kW

32.5.2.2. * Hidraulikus jellemzők: pmax bar V max l/h

32.6.

32.6.1. *

32.6.2. * Típus: db

32.6.3. * kW

32.6.4. * Típus: db

32.6.5.

32.6.6. * Típus: db

32.6.7. kW

33

33.1. * Utastér jellege10:
33.2. * Szakaszok száma: I. osztályos: db II.osztályos: db

33.3. Ülőhelyek száma: I. osztályos: db II.osztályos: db

33.4. Állóhelyek száma: db

33.5. Fekvőhelyek száma: I. osztályos: db II.osztályos: db

33.6. Poggyásztér méretei: Rakterület: m2 Raktérfogat: m3

33.7. * Kerékpártároló: Van (igen/nem) db

33.8. * Max. rakodási tömeg: t

Motor névleges  teljesítménye:

Üzemi kapcsolással vonatban:

Segély kapcsolással:

Saját tömeg:

Max. tengelyterhelés:

Bejárható legkisebb pályaívsugár:

*32.2.2.

Vontatómotor:

Motor jellege8:

Hajtómű típusa

Üzemanyag típusa:

Üzemanyagtartály térfogata:

Motor hűtése:

Hajtómű névleges teljesítménye:

Áramátalakító hűtési rendszere:

Névleges teljesítménye:

Motor hűtése:

Hajtási rendszer típusa7:

Hidraulikus rendszer:

Motor típusa / darabszáma:

Motor névleges  teljesítménye:

Motorok összteljesítménye:

Főgenerátor / Fődinamó típusa

Villamos jellemzői:

Áramátalakító berendezés típusa:

Motor típusa / darabszáma:

Vonatvégen: Kocsik között5:

Hajtóművek száma:

Hajtómű hűtése:

Névleges  teljesítménye:

Hidraulika folyadék típusa:

Hidromotor típusa

Tengelyhajtómű típusa, darabszáma:

Tengelyhajtómű névleges teljesítménye:

Tengelyhajtás rendszere:

Hajtásrenszer jellege9

Hajtómű típusa, darabszáma:

Hajtómű névleges teljesítménye:

Utastér kialakítása / Férőhelyek száma / Poggyásztér kialakítása:

Osztómű típusa, darabszáma:

Kardántengely típusa:

Kerékpárok száma:
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34.

34.1.

34.1.1.

34.1.2.

34.1.3.

34.2. *

34.2.1. *

34.2.2. *

34.2.3. (*) kW

34.2.4. (*) oC
34.2.5. (*) m3/h
34.2.6. (*) kW

34.3. *

34.3.1. *

34.3.2. *

35. *

35.1. *

1000 V AC: 1500 V DC

1500 V AC: 3000 V DC

35.2.1. *

35.3. *

35.4. *

35.4.1. (*) kW

35.4.2. (*) oC
35.4.3. (*) m3/h
35.4.4. (*) kW

36.

36.1. *

36.1.1. *

36.1.2.

36.1.2.1.

36.1.2.2.

36.1.3. *

36.1.4. *

36.2. *

36.2.1. *

36.2.2.

36.2.2.1.

36.2.2.2.

36.3. Átjáró típusa27:
36.3.1. mm

36.3.2. mm

37.

37.1. * Típusa28: db

37.2. db

37.3. db

38. *

38.1. * Darabszám: db

38.2. * db

38.3. * db

Darabszám: db

Darabszám: db

38.5. * Darabszám: db

39.

39.1. *

39.2. *

39.3.1.

39.3.2. MHz

39.4. * Távvezérlés (igen / nem) Hagyományos Zugbusz Rádiós

Vezetőállás fűtés, szellőzés

Levegő visszahűtő / légkondicionáló által biztosított hőmérséklet csökkenés ΔT:

Rádió frekvencia

Rádió berendezés típusa:

Szállítási teljesítménye:

Vonatbefolyásolás, vonatrádió

Vonatbefolyásoló típusa:

Névleges teljesítménye:

Éberségi berendezés típusa

Kerekesszék emelő (van / nincs):

Vezetőállás

Vezetőpult kialakítása11

Vezérlő kontroller típusa12

Kerekesszékes utasok részére kialakított férőhelyek száma: 

Lépcsőpótlék (van / nincs) :

Éberségi kapcsolók elhelyezése13:

Külön szakasz (van / nincs): Férőhelyek száma:

Levegő visszahűtő / légkondicionáló névleges teljesítménye:

Vészfék kapcsolók elhelyezése

Vezetőállás fűtési rendszer14

Vészkijárat kialakítása17:

Vezetőállás szellőzés típusa15

Utastér fűtés, szellőzés:

Vezetőállás feljáró ajtó kialakítása16:
Darabszáma:

Egyéb fűtési áramnem:

Fűtési rendszer típusa19:

Fűtés fajtája18:

Fűtési áramnem(ek): (igen/nem)

Szellőzés típusa20:

Hajtási rendszer23:

Utastéri feljáró ajtó / Homlokajtó / átjáró:

Levegő visszahűtő / légkondicionáló által biztosított hőmérséklet csökkenés ΔT:

Levegő visszahűtő / légkondicionáló névleges teljesítménye:

Működtetés módja22:
Vezérlés:

Feljáró ajtó típusa21:
Darabszáma:

Szállítási teljesítménye:

Névleges teljesítménye:

Zöldhurok (van / nincs)

Reteszelés (van / nincs:)

Homlokajtó / átjáró ajtó típusa24:
Darabszáma:

Működtetés módja25:
Vezérlés:

Hajtási rendszer26:

Átjáró utastéri belső szélessége

Átjáró kocsik közötti hossz

Mellékhelyiségek:

WC:

Kézmosók száma:

Zuhanyzók száma:

Mozgáskorlátozottak utazását segítő berendezések:

Mozgáskorlátozott WC (van / nincs)

38.4. *

35.2. *

Lehajtható rámpa (van / nincs)
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40. *

40.1. *

40.2. * db

40.3.1. * Név Verzió szám:

40.3.2. (*)

40.4.1. * Név Verzió szám:

40.4.2. (*)

40.5. * Távvezérlés (igen / nem) Hagyományos Zugbusz Rádiós

40.6. *

41. *

41.1. * db

41.2. * db

41.3. * db

41.3.1. * Vészjelző típusa29:
42.

43. Utastájékoztatás:

43.1. Belső téri (van / nincs): Vizuális: Hangosítás: Egyéb:

43.2. Külső téri (van / nincs): Vizuális: Hangosítás: Egyéb:

44.

44.1. * Típusa30:
44.2. * Konyha jellege: Catering: Melegítő: Főző:

44.3.

44.3.1. Főző eszközök:

A

B

C

44.3.2. Melegítő eszközök:

A

B

C

44.4.

44.4.1. Hűtő eszközök:

A

B

C

45.

45.1.

45.2. Típus:

45.3. *

45.4. * Egyedi fűtés (kazán): Típus: Teljesítmény: kW

45.5. *

45.6.

45.6.1. Függőleges ív (> 250 m ) m

45.6.2. Komprajárási szög: o

46.

46.1.

46.2.

46.2.1. oC
46.2.2.

46.3.

47.

47.1.  EC tanúsítás (van/nincs): Száma: Kelte: 

Belsőtéri kamerás figyelőrendszer (van / nincs):

Vészjelzők száma:

Fékvezérlő szoftver EC tanúsítás száma:

UIC kábel (van / nincs)

Vészfék, vészfék áthidalóval (van / nincs):

Típusa:

Vezérlő szoftver neve / verzió száma:

Egyidejűleg vezérelhető egységek száma:

Vészfékhúzók száma:

Fékvezérlő szoftver neve / verzió száma:

Vészfék (van / nincs): Vészfékhúzók száma:

Vészjelző berendezés (van / nincs):

Vezérlő szoftver EC tanúsítás száma:

Típus:

Vészfék / Vészjelzés:

A vonat vezérlése

Étkező/Bisztró/Szalon kocsi:

Konyhába beépített főző / melegítő eszközök:

Típusa31: db

Típusa32: db

Konyhába beépített hűtőberendezések:

Típusa33: db Hűtés módja34

Egyéb jellemzők:

Különleges RIC jel(ek):

Diagnosztikai csatlakozás (van / nincs):

Egyedi energiaellátó:

Nyomásálló kocsiszekrény ( van / nincs):

Tolatási korlátozások:

Egyéb különleges adatok:

Földrajzi határok:

Környezeti határok:

Hőmérséklet (Tn; Ts; TRIC;; Tn+Ts):

Egyéb:

Fenntartva:

Karbantartási terv száma:
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Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

helység év hó nap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

(*)

gyártó és gyártmány típusának meghatározása (pl. HÜBNER, stb.)

kézi, automatikus, stb.

pneumatikus, villamos, hidraulikus

lengő tolóajtó, ízelt ajtó, stb.

villamos, gőz, melegvizes, stb.

Európai Egységes Vezetőpult, MÁV rendszerű, közép elrendezésű, jobboldali, stb.

mechanikus, hidraulikus, villamos, dízel-hidraulikus, dízel-villamos, stb

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe

 aláírás

P.H.

név

beosztás

termes, fülkés, stb.

Az EC tanúsítványt kiállító szervezetnek bejelentett szervezetnek kell lennie, ezért a tanúsító
megnevezése mellett fel kell tüntetni az EU bejegyzési számát is.

átmenő; nem átmenő; csavarkapcsos; gumirugós; gyűrűrugós; központi; levegős kapcsolat; elektronikus kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; 
rövid; merev; stb.

Egység a motorvonat azon része, amely járműként önállóan vonatba sorolható, modul a motorvonat azon része, amely önállóan vonatba nem 
sorolható.

Ezt az oszlopot csak motorvonat esetén kell kitölteni!

Ezt az oszlopot csak motorvonat esetén kell kitölteni!

hagyományos, zárt rendszerű, mozgáskorlátozott, stb.

légbefúvásos, levegő visszahűtéses, légkondicionáló

gumirugós; gyűrűrugós; A; B; C; stb.

röviden meg kell határozni, hogy milyen feladatok ellátására szolgál (pl. egyesített menet-fékkapcsoló, éberségi kapcsoló, stb.)

meg kell adni, hogy a vezetőpult mely részén található a kapcsoló

konvekciós, légbefúvásos, stb.

légbefúvásos, levegő visszahűtéses, légkondicionáló

lengő tolóajtó, ízelt ajtó, stb.

a vonatkozó ÁME hatálybalépését követően gyártott járművek esetében típusmeghatározó adat

hang vagy fényjelző, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelző, kétirányú kommunikációra alkalmas vészjelző

ha van a vezetőálláson, akkor méretét és nyitásának módját kell megadni;

szalon, étkező, bisztró

villany tűzhely, gáz tűzhely, kerámialapos villany tűzhely, gáz sütő, villany sütő, stb.

mikrohullámú sütő, grill sütő, stb.

pneumatikus, villamos, hidraulikus

konvekciós, légbefúvásos, stb.

energia felhasználás szerint: gáz, villamos, szárazjég, stb.

kézi, automatikus, stb.

hűtőszekrény, hűtőáda, fagyasztó szekrény, fagyasztó láda, stb.

vezetőállásra nyíló, peronra, előtérbe, poggyász-/utastérbe nyíló, stb.

egyenáramú aszinkron, zárt forgórészű, csúszógyűrűs, stb.

marokágyas, csőtengely, kardán, stb.
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1. *
2.
3.
3.1. Korábbi pályaszámok:
4.
5.
6.
7.
8.
9. (*)

megnevezés IC azonosító IC / EC tanúsítvány 
száma

Bejelentett 
szervezet

11. (*) Jellegterv száma:
11.1. * db
11.2. * db
11.3. * db
12. Gyártó pontos neve:
13. Gyártási szám: Gyártási év: 
14. * Nyomtáv: mm
15. *
16. * km/h
17. * mm
18. * mm
19. * mm
20. * mm
21. * mm
22.1. * Utastéri padlómagasság: Alacsony padló mm Normál padló: mm
22.2. * %
23. *
23.1. *
23.1.1. * mm
23.1.2. * mm
23.1.3. * mm
23.1.4. * db

23.2. * Hajtott forgóváz: db
23.2.1. * Típusa:

23.2.3. * mm
23.2.4. Kerékpár típusa: 

Sorozatjel:

Törzsszám:

4. táblázat Villamos motorvonat / motorkocsi
motorkocsi / vonófej

vezérlőkocsi / betétkocsi*

Pályaszám / alvázszám:

Egy vonatba sorolható kapcsolt egységek, modulok száma összesen2:
Különböző típusú egységek, modulok száma a vonatban:
Vezetőállások száma teljes értékű / szükség

Kerék tárcsa anyaga: 

Forgóváz gyártási száma:

Szerkesztési szelvény:

Ütköző magasság:

Tulajdonos:
Üzembentartó:

Futó és hordmű jellemzői:

Alváz hossza:

10.

A járműre felszerelt 
interoperábilis alkatrészek 

jegyzéke, IC azonosító, IC és EC 
tanúsítvány száma,  valamint az 

EC tanúsítvány kelte, és a 
bejelentett (NB) szervezet neve:

IC / EC tanúsítvány kelte

Tanúsító szervezet megnevezése1:

Ütközők közötti hossz:

Regisztráló állam:
Üzembehelyezés dátuma:
EC tanúsítás dátuma:

Legnagyobb sebesség:

Legnagyobb szélesség:
Legnagyobb magasság leeresztett áramszedővel:

Alacsony padló aránya:

Tengelytáv forgóvázon belül:

Tengelyelrendezés:

Szélső tengelytáv:

Forgócsaptáv:

23.1.4.1.

23.2.2.

Belső tengelytáv:

Tengelyek száma:
Tengelyek gyártási száma:
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23.2.5. * mm
23.2.5.1. mm
23.2.5.2. mm
23.2.6. * Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Sekunder:
23.3. * Futó forgóváz: db
23.3.1. * Típusa:

23.3.3. * mm
23.3.4. Kerékpár típusa: 
23.3.5. * mm
23.3.5.1. mm
23.3.5.2. mm
23.3.6. * Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Szekunder:
24. Fékrendszer:
24.1. * Típusa:
24.2. * Kormányszelep típusa: Típus: db
24.3.1. * Típus: db
24.3.2. * Típus: db
24.4. Típus: db
24.5.1. * Fékhenger: Típus: db Méret: "
24.5.2. * Fékhenger rugóerőtárolós: Típus: db Méret: "
24.5.3. * Fékhenger hajtott forgóvázon: Típus: db Méret: "
24.5.4. * Fékhenger futó forgóvázon: Típus: db Méret: "
24.6. Féktuskó: Típus: db
24.7.1. Féktárcsa hajtott forgóvázon: Típus: db Méret: mm
24.7.1.1. Fékbetét: Típus: db
24.7.2. Féktárcsa futó forgóvázon: Típus: db Méret: mm
24.7.2.1. Fékbetét: Típus: db
24.8. * Fékezett tömeg [t] és [%] 
24.8.1. * P t %
24.8.2. * R t %
24.8.3. * R (vonat) t %
24.8.4. * R+Mg t %
24.8.5. * R+Mg/E: t %
24.8.6. * Kiegészítő légfék: t %
24.8.7. * Villamos fék: t %
24.8.8. * Egyéb üzemi fék: t %
24.9. * Villamosi fék: Típus Fékteljesítmény: kW
24.10. * Egyéb üzemi fék: Típus Fékteljesítmény: kW
24.11. * Féktengely (van / nincs) Darabszám: db
25. * Rögzítőfék/kézifék: Típus Fékezett tömeg: t
26. Vonókészülék:
26.1. * Jellege4:
26.2. Gyártómű neve:
26.3. Típusa:
27. Ütközőkészülék:
27.1. Típusa6:
27.2. * Lökete: mm mm
27.3. * Munkaemésztő képessége: kJ kJ
28. *
28.1. * m max.seb.: km/h
28.2. * m max.seb.: km/h
29. * t
30. * t
31. ∗ Energiaellátás rendszere:
31.1. ∗

A ∗ 25 kV 50Hz: ¬ kW
B ∗ 3,0 kV DC: ¬ kW 
C ∗ 15 kV 16,7 Hz: ¬ kW
D ∗ Egyéb áramnem 18: kW
E ∗ Egyéb áramnem 2: kW

Kerék névleges átmérője

Névleges teljesítmény7:

Tengelytáv forgóvázon belül:

Kerék névleges átmérője

Saját tömeg:

Segély kapcsolással:

Max. tengelyterhelés:

Kopott:

Bejárható legkisebb pályaívsugár:

Új:

23.3.2.

Új:

Rudazatállító:

Forgóváz gyártási száma:

Kopott:

Kiegészítő fékezőszelep:
Mozdonyvezetői fékezőszelep

Kerék tárcsa anyaga: 

Fékezett tömeg: Fékezett tömeg %:

Üzemi feszültség:

Vonatvégen: Kocsik között5:

Üzemi kapcsolással vonatban:

Vonatvégen: Kocsik között3:
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31.2. Áramszedők:

31.2.1. Típusa: Csúszóbetét 
anyaga:

A lefutó szarv 
szigetelt (i/n)

A9 mm mm
B mm mm
C mm mm
D mm mm
E mm mm
F mm mm

31.3. *
31.3.1.
31.4.
31.4.1. *
31.4.1.1. *
31.4.1.2. * Típus: db
31.4.1.3. * kW
31.4.1.4.
31.4.2.
31.4.2.1. *
31.4.2.2. * Típus: db
31.4.2.3. * kW
31.4.2.4.
31.4.2.5. * Típus: db
31.4.2.6. kW
32.
32.1.
32.1.1.
32.1.2.
32.1.3.
32.2. *
32.2.1. *
32.2.2. *
32.2.3. (*) kW
32.2.4. (*) oC
32.2.5. (*) m3/h
32.2.6. (*) kW
32.3. *
32.3.1. *
32.3.2. *
33.
33.1. * Utastér jellege19:
33.2. * Szakaszok száma: I. osztályos: db II.osztályos: db
33.3. Ülőhelyek száma: I. osztályos: db II.osztályos: db
33.4. Állóhelyek száma: db
33.5. Fekvőhelyek száma: I. osztályos: db II.osztályos: db
33.6. Poggyásztér méretei: Rakterület: m2 Raktérfogat: m3

33.7. * Kerékpártároló: Van (igen/nem) db
33.8. * Max. rakodási tömeg: t
34. *
34.1. *

1000 V AC: 1500 V AC:
1500 V DC: 3000 V DC

34.2.1. *
34.3. *
34.4. *
34.4.1. (*) kW
34.4.2. (*) oC
34.4.3. (*) m3/h
34.4.4. (*) kW

Vezetőpult kialakítása12

Vészfék kapcsolók elhelyezése

Legnagyobb üzemi magassága

* A Magyarországon NEM használható áramszedők pozíciója (31.2.1. szerint):

Vontatómotor:

Egyéb még használható áramszedő-típusok:

Vészkijárat kialakítása18:

Éberségi kapcsolók elhelyezése14:

Névleges teljesítménye:

Áramátalakító berendezés típusa:

Szállítási teljesítménye:

Vezetőállás fűtés, szellőzés

Vezetőállás feljáró ajtó kialakítása17:

Vezetőállás

Vezérlő kontroller típusa13

Hajtómű névleges teljesítménye:

Utastér kialakítása / Férőhelyek száma / Poggyásztér kialakítása:

Vezetőállás fűtési rendszer15

Vezetőállás szellőzés típusa16

Levegő visszahűtő / légkondicionáló által biztosított hőmérséklet csökkenés ΔT:

Motor típusa / darabszáma:
Motor névleges  teljesítménye:

Hajtási lánc:

Motor jellege10:

Paletta szélesség:

Hajtás rendszer:

Hajtásrendszer jellege11

Hajtómű típusa, darabszáma:

Áramátalakító hűtési rendszere:

Motor hűtése:

Magyarországon kizárólag az 1950 mm palettaszélességű, legalább 6200 mm legnagyobb üzemi 
magasságú, karbon (grafit) csúszóbetétes, nem szigetelt lefútó szarvval ellátott áramszedő használható!

Darabszáma:

Levegő visszahűtő / légkondicionáló névleges teljesítménye:

Kerékpárok száma:

Kardántengely típusa:

Tengelyhajtómű névleges teljesítménye:
Tengelyhajtómű típusa, darabszáma:

Levegő visszahűtő / légkondicionáló névleges teljesítménye:

Egyéb fűtési áramnem:

Utastér fűtés, szellőzés:
Fűtés fajtája:

Fűtési áramnem(ek): (igen/nem)

Névleges teljesítménye:
Szállítási teljesítménye:

34.2. *

Szellőzés típusa21:
Fűtési rendszer típusa20:

Levegő visszahűtő / légkondicionáló által biztosított hőmérséklet csökkenés ΔT:

2

23.2.5. * mm
23.2.5.1. mm
23.2.5.2. mm
23.2.6. * Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Sekunder:
23.3. * Futó forgóváz: db
23.3.1. * Típusa:

23.3.3. * mm
23.3.4. Kerékpár típusa: 
23.3.5. * mm
23.3.5.1. mm
23.3.5.2. mm
23.3.6. * Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Szekunder:
24. Fékrendszer:
24.1. * Típusa:
24.2. * Kormányszelep típusa: Típus: db
24.3.1. * Típus: db
24.3.2. * Típus: db
24.4. Típus: db
24.5.1. * Fékhenger: Típus: db Méret: "
24.5.2. * Fékhenger rugóerőtárolós: Típus: db Méret: "
24.5.3. * Fékhenger hajtott forgóvázon: Típus: db Méret: "
24.5.4. * Fékhenger futó forgóvázon: Típus: db Méret: "
24.6. Féktuskó: Típus: db
24.7.1. Féktárcsa hajtott forgóvázon: Típus: db Méret: mm
24.7.1.1. Fékbetét: Típus: db
24.7.2. Féktárcsa futó forgóvázon: Típus: db Méret: mm
24.7.2.1. Fékbetét: Típus: db
24.8. * Fékezett tömeg [t] és [%] 
24.8.1. * P t %
24.8.2. * R t %
24.8.3. * R (vonat) t %
24.8.4. * R+Mg t %
24.8.5. * R+Mg/E: t %
24.8.6. * Kiegészítő légfék: t %
24.8.7. * Villamos fék: t %
24.8.8. * Egyéb üzemi fék: t %
24.9. * Villamosi fék: Típus Fékteljesítmény: kW
24.10. * Egyéb üzemi fék: Típus Fékteljesítmény: kW
24.11. * Féktengely (van / nincs) Darabszám: db
25. * Rögzítőfék/kézifék: Típus Fékezett tömeg: t
26. Vonókészülék:
26.1. * Jellege4:
26.2. Gyártómű neve:
26.3. Típusa:
27. Ütközőkészülék:
27.1. Típusa6:
27.2. * Lökete: mm mm
27.3. * Munkaemésztő képessége: kJ kJ
28. *
28.1. * m max.seb.: km/h
28.2. * m max.seb.: km/h
29. * t
30. * t
31. ∗ Energiaellátás rendszere:
31.1. ∗

A ∗ 25 kV 50Hz: ¬ kW
B ∗ 3,0 kV DC: ¬ kW 
C ∗ 15 kV 16,7 Hz: ¬ kW
D ∗ Egyéb áramnem 18: kW
E ∗ Egyéb áramnem 2: kW

Kerék névleges átmérője

Névleges teljesítmény7:

Tengelytáv forgóvázon belül:

Kerék névleges átmérője

Saját tömeg:

Segély kapcsolással:

Max. tengelyterhelés:

Kopott:

Bejárható legkisebb pályaívsugár:

Új:

23.3.2.

Új:

Rudazatállító:

Forgóváz gyártási száma:

Kopott:

Kiegészítő fékezőszelep:
Mozdonyvezetői fékezőszelep

Kerék tárcsa anyaga: 

Fékezett tömeg: Fékezett tömeg %:

Üzemi feszültség:

Vonatvégen: Kocsik között5:

Üzemi kapcsolással vonatban:

Vonatvégen: Kocsik között3:



88290 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 220. szám 

4

35.
35.1. *
35.1.1. *
35.1.2.
35.1.2.1.
35.1.2.2.
35.1.3. *
35.1.4. *
35.2. *
35.2.1. *
35.2.2.
35.2.2.1.
35.2.2.2.
35.3. Átjáró típusa28:
35.3.1. mm
35.3.2. mm
36.
36.1. * Típusa29: db
36.2. db
36.3. db
37. *
37.1 * Darabszám db
37.2. * db
37.3. * db

* Darabszám db
* Darabszám db

37.5. * Darabszám db
38.
38.1. *
38.2. *
38.3.1.
38.3.1. MHz
38.4. * Távvezérlés (igen / nem) Hagyományos Zugbusz Rádiós
39. *
39.1. *
39.2. * db
39.3.1. * Név Verzió szám:
39.3.2. (*)
39.4.1. * Név Verzió szám:
39.4.2. (*)
39.5. * Távvezérlés (igen / nem) Hagyományos Zugbusz Rádiós
39.6. * Típus:
40. *
40.1. * db
40.2. * db
40.3. * db
40.3.1. * Vészjelző típusa30:
41. Belső téri Külső téri
42.
42.1. Belső téri (van / nincs): Vizuális: Hangosítás: Egyéb:
42.2. Külső téri (van / nincs): Vizuális: Hangosítás: Egyéb:
43.
43.1. * Típusa31:
43.2. * Konyha jellege: (igen) Catering: Melegítő: Főző:
43.3.
43.3.1. Főző eszközök:
A
B
C
43.3.2. Melegítő eszközök:
A
B
C
43.4.
43.4.1. Hűtő eszközök:
A
B
C

Lépcsőpótlék (van / nincs) :

Típusa:

Fékvezérlő szoftver neve / verzió száma:

Vezérlő szoftver neve / verzió száma:
Egyidejűleg vezérelhető egységek száma:

Utastájékoztatás:

Vészjelzők száma:

Fékvezérlő szoftver EC tanúsítás száma:

UIC kábel (van / nincs)

Vészjelző berendezés (van / nincs):

Belsőtéri kamerás figyelőrendszer (van / nincs):

Vezérlő szoftver EC tanúsítás száma:

Vészfék / Vészjelzés:
Vészfék (van / nincs): Vészfékhúzók száma:
Vészfék, vészfék áthidalóval (van / nincs):

A vonat vezérlése

Rádió frekvenciája
Rádió berendezés típusa:

37.4.

Kerekesszékes utasok részére kialakított férőhelyek száma: 
Férőhelyek száma:

Utastéri feljáró ajtó / Homlokajtó / átjáró:

Darabszáma:
Homlokajtó / átjáró ajtó típusa25:

Működtetés módja23:
Vezérlés:

Feljáró ajtó típusa22:
Darabszáma:

Hajtási rendszer24:
Reteszelés (van / nincs:)
Zöldhurok (van / nincs)

Mellékhelyiségek:
WC:

Működtetés módja26:
Vezérlés:

Hajtási rendszer27:

Átjáró utastéri belső szélessége
Átjáró kocsik közötti hossza:

Konyhába beépített főző / melegítő eszközök:

Kerekesszék emelő (van / nincs):

Kézmosók száma:
Zuhanyzók száma:

Mozgáskorlátozottak utazását segítő berendezések:
Mozgáskorlátozott WC (van / nincs)

Vonatbefolyásoló típusa:
Vonatbefolyásolás, vonatrádió

Lehajtható rámpa (van / nincs) :

Külön szakasz (van / nincs):

Éberségi berendezés típusa

Típusa32: db

Étkező/Bisztró/Szalon kocsi:

Vészfékhúzók száma:

Típusa33: db

Konyhába beépített hűtő berendezések:

Típusa34: db Hűtés módja35
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44.
44.1.
44.2. Ha van, Típus:
44.3. *
44.4. * Egyedi fűtés (kazán): Típus: Teljesítmény: kW
44.5. *
44.6.
44.6.1. Függőleges ív (> 250 m ) m
44.6.2. Komprajárási szög: o

45.
45.1.
45.2.
45.2.1. oC
45.2.2.
45.3.
46.
46.1.  EC tanúsítás (van/nincs): Száma: Kelte: 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

helység év hó nap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 villany tűzhely, gáz tűzhely, kerámialapos villany tűzhely, gáz sütő, villany sütő, stb.
33 mikrohullámú sütő, grill sütő, stb.
34

35

(*)
energia felhasználás szerint: gáz, villamos, szárazjég, stb.

Különleges RIC jel(ek):

Nyomásálló kocsiszekrény ( van / nincs):
Tolatási korlátozások:

Diagnosztikai csatlakozás (van / nincs):
Egyedi energiaellátó:

Egyéb jellemzők:

a járművön lévő összes áramszedő adatát meg kell adni a jármű 1./A. végétől kiindulva, folyamatosan a betűk sorrendjében

európai egységes vezetőpult, MÁV rendszerű, közép elrendezésű, jobboldali, stb.

az adott üzemi feszülséghez tartozóan kell megadni

Egyéb különleges adatok:

feszültség és frekvencia adatok

Hőmérséklet (Tn; Ts; TRIC;; Tn+Ts):
Egyéb:

Környezeti határok:

gyártó és gyártmány típusának meghatározása (pl. HÜBNER, stb.)

kézi, automatikus, stb.
pneumatikus, villamos, hidraulikus

lengő tolóajtó, ízelt ajtó, stb.

Földrajzi határok:

Ezt az oszlopot csak motorvonat esetén kell kitölteni!

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe

 aláírás

átmenő; nem átmenő; csavarkapcsos; gumirugós; gyűrűrugós; központi; levegős kapcsolat; elektronikus kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; 
rövid; merev; stb.

Egység a motorvonat azon része, amely járműként önállóan vonatba sorolható, modul a motorvonat azon része, amely önállóan vonatba nem sorolható.

beosztás

P.H.

Ezt az oszlopot csak motorvonat esetén kell kitölteni!

Az EC tanúsítványt kiállító szervezetnek bejelentett szervezetnek kell lennie, ezért a tanúsító
megnevezése mellett fel kell tüntetni az EU bejegyzési számát is.

vezetőállásra nyíló, peronra, előtérbe, poggyász-/utastérbe nyíló, stb.

konvekciós, légbefúvásos, stb.
légbefúvásos, levegő visszahűtéses, légkondicionáló

termes, fülkés, stb.

egyenáramú aszinkron, zárt forgórészű, csúszógyűrűs, stb.

Fenntartva:

Karbantartási terv száma:

hűtőszekrény, hűtőáda, fagyasztó szekrény, fagyasztó láda, stb.

a vonatkozó ÁME hatálybalépését követően gyártott járművek esetében típusmeghatározó adat

hang vagy fényjelző, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelző, kétirányú kommunikációra alkalmas vészjelző

ha van a vezetőálláson, akkor méretét és nyitásának módját kell megadni

szalon, étkező, bisztró

légbefúvásos, levegő visszahűtéses, légkondicionáló
lengő tolóajtó, ízelt ajtó, stb.
kézi, automatikus, stb.
pneumatikus, villamos, hidraulikus

konvekciós, légbefúvásos, stb.

hagyományos, zárt rendszerű, mozgáskorlátozott, stb.

marokágyas, csőtengely, kardán, stb.

név

gumirugós; gyűrűrugós; A; B; C; stb.

röviden meg kell határozni, hogy milyen feladatok ellátására szolgál (pl. egyesített menet-fékkapcsoló, éberségi kapcsoló, stb.)

meg kell adni, hogy a vezetőpult mely részén található a kapcsoló
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1. *

2.

3. Gyártási év: 

4.

5.

6.

7.

8.

9. ∗ mm

10. ∗

11. ∗ km/h

12. ∗ mm

13. ∗ mm

14. ∗ mm

15. ∗ mm

16. ∗ mm

17.

17.1. ∗

17.2. ∗

17.2.1. ∗

17.2.2. Kerékpár típusa: 

17.2.3. ∗ mm

17.2.3.1. mm

17.2.3.2. mm

17.2.4. ∗ Rugó típusa: Primer: Szekunder:

17.3. db

17.3.1. ∗

17.3.2. ∗ Tengelytáv forgóvázon belül: mm

17.3.3. Kerékpár típusa: 

17.3.4. ∗ mm

17.3.4.1. mm

17.3.4.2. mm

17.3.5. ∗ Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Szekunder:

17.4. ∗ Futókerékpárok: Elől: db Hátul: db

17.4.1. ∗

Tengelytáv a kapcsolt kerékpártól: Elől: mm

Hátul: mm

17.4.3. Kerékpár típusa: 

17.4.4. ∗ mm

17.4.4.1. mm

17.4.4.2. mm

17.4.5. ∗ Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Szekunder:

18. ∗

18.1. ∗ db

18.1.1. ∗ mm

18.1.2. ∗ mm

18.1.3. Kerékpár típusa: 

18.1.4. ∗

18.1.4.1. mm

18.1.4.2. mm

18.1.5. ∗ Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Szekunder:

Kerékváz anyaga: 

Kerékváz anyaga: 

17.4.2. ∗

Kerékváz anyaga: 

Kopott:

Futó forgóváz:

Típusa:

Tengelytáv forgóvázon belül:

Szerkocsi futó és hordmű:

Forgóváz:

Kerék névleges átmérője:

Új:

Tengelyelrendezés:

Kapcsolt tengelyek száma:

Kopott:

Kapcsolt kerékpárok tengelytávja:

Új:

Legnagyobb magasság:
Ütköző magasság:

Üzembehelyezés dátuma:

Szerkocsi hossza:

Regisztráló állam:

Legnagyobb szélesség:

Új:

Kerék átmérője:

Típusa:

Sorozatjel:

Pályaszám:

Gyártási szám:

Gyártó pontos neve:

Mozdony futó és hordmű jellemzői:

Kerék névleges átmérője:

Tulajdonos:

Kopott:

Kerék névleges átmérője:

Nyomtáv:

Szerkesztési szelvény:

Legnagyobb sebesség:

Ütközők közötti hossz:

Üzembentartó:

Új:

Kopott:

Típusa:

Kerékváz anyaga: 

5. táblázat Gőzmozdony
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18.2. ∗ db

18.2.1. ∗

18.2.2. ∗ mm

18.2.3.

18.2.4. ∗ mm

18.2.4.1. mm

18.2.4.2. mm

18.2.5. ∗ Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Szekunder:

19. ∗ Fékrendszer:

19.1. ∗

19.2. ∗ Kormányszelep típusa Típus: Darabszám db

19.3.1. ∗ Mozdonyvezetői fékezőszelep: Típus Darabszám db

19.3.2. ∗ Kiegészítő fékezőszelep: Típus Darabszám db

19.4. Rudazatállító: Típus: Darabszám db

19.5. ∗ Fékhenger: Típus: Darabszám db

19.6. Féktuskó: Típus: Darabszám db

19.7. ∗

19.7.1. ∗ t

19.7.2. ∗ t

19.7.3. ∗ t

19.7.4. ∗ t

19.8. ∗ Egyéb üzemi fék: Típus:

20. ∗ Rögzítőfék/kézifék: Típus: Fékezett tömeg: t

∗

∗ mm

∗ kJ

23. ∗

23.1. ∗ m

23.2. ∗ m

24. ∗

24.1.1. ∗ t

24.1.2. ∗ t

24.1.3. ∗ t

24.2.1. ∗ t

24.2.2. ∗ t

24.3. ∗ t

25. ∗

Szén Pakura

Olaj Fa

25.2. ∗ t/m3 t/m3

25.3. ∗ m3 m3

26. ∗

26.1. ∗

26.2. ∗

26.3.

26.4. ∗ Mpa

26.5. ∗ Mpa

26.6. ∗ Gyártási:

27. ∗ m2

28. ∗ A hajtásrendszer jellemzői:

28.1. ∗

28.2. ∗

28.3. ∗ A hengerelrendezés és típusa:

29.

29.1. kN

29.2. kN

Fékezett tömeg

Saját tömeg:

Szolgálatkész tömeg:

Laza csavarkapoccsal:

Víztartályok térfogata:

A fűtőanyag tárolótér kapacitása:

Gépezeti:

Tapadási:

Tapadási tömeg:

R:

Kerék névleges átmérője:

A gőzhengerek száma:

Szerkocsi

A vezérlés rendszere:

A rostélyfelület nagysága:

Kerékpár típusa: 

A fűtőanyag fajtája:

Vonóerő:

A kazán gyártási száma:

A kazán üzemi nyomása:

A kazán próbanyomása:

A kazánhasználati engedély érvényessége:

A kazán adatai:

A kazán gyártója

A gőzhajtás jellemzői:

Munkaemésztő képessége:

25.1. ∗

A szerkocsi szolgálatkész tömege:

Legnagyobb tengelyterhelés:

A szerkocsi saját tömege üresen:

21.

Vonatban:

Lökete:

Típusa:

22.

A mozdony saját tömege üresen:

Ütközőkészülék:

Tengelytáv a kapcsolt kerékpártól:

Új:

Kopott:

Típusa:

Típusa:

Vonókészülék:

Mozdony

Típusa:

Futókerékpárok száma:

G/GG:

P:

Egyéb üzemi fék

Bejárható legkisebb pályaívsugár:

A kazán falvastagsága (mm): Megengedett legkisebb:
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30. ∗ Típus:

31. Rádió berendezés: Típus: Frekvencia: Mhz

32.

32.1.1.

32.1.2.

32.1.3. m

32.2. o

33.

33.1.

33.2.

33.3.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

helység év hó nap

Vonatbefolyásoló berendezés:

Sínfék alkalmazása tilos (igen / nem):

Egyéb adatok:

Különleges jelölések

Gurítás, szalasztás tilos (igen / nem):
Gurítódomb:

Függőleges ív (> 250 m )

Honállomás:

Komprajárási szög:

P.H.
név

beosztás

Fenntartva:

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe

 aláírás

Mely országokban közlekedhet (ország jele):
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1. *

2.

3.

3.1. Korábbi pályaszámok:

4.

5.

6.

7.

8.

9. (*)

megnevezés IC azonosító IC / EC tanúsítvány 
száma Bejelentett szervezet

11. (*) Jellegterv száma:

11.1. * db

12. Gyártó pontos neve:

13. Gyártási szám: Gyártási év: 

14. * Nyomtáv:

15. *

16. *

17. * kW

18. kN

19. * mm

20. * mm

21. * mm

22. * mm

23. * mm

24. *

24.1. *

24.1.1. * mm

24.1.2. * mm

24.1.3. * mm

24.1.4. * db

24.2. * Hajtott forgóváz: db

24.2.1. * Típusa:

24.2.3. * mm

24.2.4. Kerékpár típusa: 

24.2.5. * mm

24.2.5.1. mm

24.2.5.2. mm

24.2.6. * Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Szekunder:

mm

Új:

Kopott:

Forgóváz gyártási száma:

24.1.4.1.

24.2.2.

Legnagyobb szélesség:

Legnagyobb sebesség:

Tengelyelrendezés:

Ütközők közötti hossz:

Névleges teljesítmény:
Legnagyobb vonóerő:

Alváz hossza:

km/h

10.

A járműre felszerelt 
interoperábilis alkatrészek 

jegyzéke, IC azonosító, IC és EC 
tanúsítvány száma, valamint az 

EC tanúsítvány kelte, és a 
bejelentett (NB) szervezet neve:

IC / EC tanúsítvány kelte

Tulajdonos:

Üzembentartó:

Regisztráló állam:

Üzembehelyezés dátuma:

EC tanúsítás dátuma:

Forgócsaptáv:

Ütköző magasság:
Legnagyobb magasság:

Tanúsító szervezet megnevezése1:

Tengelyek gyártási száma:

Futó és hordmű jellemzői:

Kerék névleges átmérője

Belső tengelytáv:

Tengelyek száma:

Tengelytáv forgóvázon belül:

Szerkesztési szelvény:

Vezetőállások száma teljes értékű / szükség:

6. táblázat Dízelmozdony

Pályaszám / alvázszám:

Szélső tengelytáv:

Kerék tárcsa anyaga: 

Sorozatjel:

Törzsszám:
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24.3. * Futó forgóváz: db

24.3.1. * Típusa:

24.3.3. * mm

24.3.4. Kerékpár típusa: 

24.3.5. * mm

24.3.5.1. mm

24.3.5.2. mm

24.3.6. * Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Szekunder:

25. * Fékrendszer:

25.1. * Típusa:

25.2. * Kormányszelep típusa: Típus: db

25.3.1. * Típus: db

25.3.2. * Típus: db

25.4. Típus: db

25.5.1. * Fékhenger: Típus: db Méret: "

25.5.2. * Fékhenger rugóerőtárolós: Típus: db Méret: "

25.5.3. * Fékhenger hajtott forgóvázon: Típus: db Méret: "

25.5.4. * Fékhenger futó forgóvázon: Típus: db Méret: "

25.6. Féktuskó: Típus: db

25.7.1. Féktárcsa hajtott forgóvázon: Típus: db Méret: mm

25.7.1.1. Fékbetét: Típus: db

25.7.2. Féktárcsa futó forgóvázon: Típus: db Méret: mm

25.7.2.1. Fékbetét: Típus: db

25.8. * Fékezett tömeg [t] és [%] 

25.8.1. * G / GG t %

25.8.2. * P t %

25.8.3. * R t %

25.8.4. * R (vonat) t %

25.8.5. * R+Mg t %

25.8.6. * R+Mg/E: t %

25.8.7. * Kiegészítő légfék: t %

25.8.8. * Retarder (hidrodin.): t %

25.8.9. * Egyéb üzemi fék: t %

25.8.10. * Villamos üzemi fék: t %

25.9. * Retarder: Típus Fékteljesítmény: kW

25.10. * Egyéb üzemi fék (hidrodin.): Típus Fékteljesítmény: kW

25.11. * Villamosi fék: Típus Fékteljesítmény: kW

25.12. * Féktengely (van / nincs) Darabszám: db

26. * Rögzítőfék/kézifék: Típus Fékezett tömeg: t

27. Vonókészülék:

27.1. * Jellege2:
27.2. Gyártómű neve:

27.3. Típusa:

28. Ütközőkészülék:

28.1. Típusa3:
28.2. * Lökete: mm

28.3. * Munkaemésztő képessége: kJ

29. *

29.1. * m

29.2. * m

30. * t

31. * t

32. Energiaellátás rendszere

32.1. * Típus: db

32.2. * kW

32.3. * kW

32.4.

32.5. l

32.6.

Üzemanyag típusa:

Üzemanyag tartály térfogata:

Motor hűtése:

Motorok összteljesítménye:

Motor névleges  teljesítménye:

Bejárható legkisebb pályaívsugár:

Rudazatállító:

Mozdonyvezetői fékezőszelep

Kiegészítő fékezőszelep:

Fékezett tömeg: Fékezett tömeg %:

24.3.2.

Új:

Kopott:

Kerék tárcsa anyaga: 

Forgóváz gyártási száma:

Tengelytáv forgóvázon belül:

Motor típusa / darabszáma:

Üzemi kapcsolással vonatban:

Segélykapcsolással:

Saját tömeg:
Max. tengelyterhelés:

Kerék névleges átmérője
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33.

33.1. *

33.1.1. * kW

33.1.2. * db

33.1.3.

33.2. *

33.2.1. * kW

Unévl: V Inévl: A

Frekvencia Hz

33.3. *

33.3.1.

33.4.

33.4.1. *

33.4.2. * Típus: db

33.4.3. * kW

33.4.4.

33.5.

33.5.1. * Hidroszivattyú tipusa:

33.5.1.1. * kW

33.5.1.2. * Hidraulikus jellemzők: pmax bar Vmax l/h

33.5.1.3.

33.5.2. *

33.5.2.1. * Névleges  teljesítménye: kW

33.5.2.2. * Hidraulikus jellemzők: pmax bar Vmax l/h

33.6.

33.6.1. *

33.6.2. * Típus: db

33.6.3. * kW

33.6.4. * Típus: db

33.6.5.

33.6.6. * Típus: db

33.6.7. kW

34. *

34.1. *

1000 V AC: 1500 V DC

1500 V AC: 3000 V DC

34.2.1. *

35.

35.1.

35.1.1.

35.1.2.

35.1.3.

35.2. *

35.2.1. *

35.2.2. *

35.2.3. (*) kW

35.2.4. (*) oC
35.2.5. (*) m3/h
35.2.6. (*) kW

35.3. *

35.3.1. *

35.3.2. *

36.

36.1. *

36.2. *

36.3.1.

36.3.2. MHz

36.4. * Távvezérlés (igen / nem) Hagyományos Zugbusz Rádiós

37. *

37.1. *

37.2. * db

37.3.1. * Név Verzió szám:

37.3.2. (*)

37.4.1. * Név Verzió szám:

37.4.2. (*)

37.5. * Távvezérlés (igen / nem) Hagyományos Zugbusz Rádiós

37.6. * Típus:

Egyéb fűtési áramnem:

Vonatfűtés

Vonatfűtés fajtája7:

Tengelyhajtómű névleges teljesítménye:

Hajtómű névleges teljesítménye:

Hidromotor típusa

34.2. * Fűtési áramnem(ek): (igen/nem)

Tengelyhajtómű típusa, darabszáma:

Tengelyhajtás rendszere:

Hajtásrenszer jellege6

Hajtómű típusa, darabszáma:

Osztómű típusa, darabszáma:

Kardántengely típusa:

Hidraulikus rendszer:

Névleges  teljesítménye:

Hidraulika folyadék típusa:

Motor típusa / darabszáma:

Motor névleges  teljesítménye:

Motor hűtése:

Áramátalakító hűtési rendszere:

Vontatómotor:

Motor jellege5:

Névleges teljesítménye:

33.2.2. * Villamos jellemzői:

Áramátalakító berendezés típusa:

Hajtóművek száma:

Hajtómű hűtése:

Főgenerátor / fődinamó típusa

Hajtási rendszer típusa4:
Hajtómű típusa

Hajtómű névleges teljesítménye:

Éberségi berendezés típusa

Rádió frekvenciája

Vonatbefolyásolás, vonatrádió

Vonatbefolyásoló típusa:

Szállítási teljesítménye:

Vezérlés

Darabszáma:

Vészkijárat kialakítása14:

Rádió berendezés típusa:

Típusa:

Vezetőállás fűtési rendszer11

Vészfék kapcsolók elhelyezése

Vezetőállás fűtés, szellőzés

Vezetőállás szellőzés típusa12

Levegő visszahűtő / légkondicionáló névleges teljesítménye:

Névleges teljesítménye:

Vezetőállás feljáró ajtó kialakítása13

Levegő visszahűtő / légkondicionáló által biztosított hőmérséklet csökkenés ΔT:

Vezérlő szoftver neve / verzió száma:

Egyidejűleg vezérelhető egységek száma:

Fékvezérlő szoftver neve / verzió száma:

Vezérlő szoftver EC tanúsítás száma:

Éberségi kapcsolók elhelyezése10:

Vezérlő kontroller típusa9

Vezetőállás

Vezetőpult kialakítása8

Fékvezérlő szoftver EC tanúsítás száma:

UIC kábel (van / nincs)

2

24.3. * Futó forgóváz: db

24.3.1. * Típusa:

24.3.3. * mm

24.3.4. Kerékpár típusa: 

24.3.5. * mm

24.3.5.1. mm

24.3.5.2. mm

24.3.6. * Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Szekunder:

25. * Fékrendszer:

25.1. * Típusa:

25.2. * Kormányszelep típusa: Típus: db

25.3.1. * Típus: db

25.3.2. * Típus: db

25.4. Típus: db

25.5.1. * Fékhenger: Típus: db Méret: "

25.5.2. * Fékhenger rugóerőtárolós: Típus: db Méret: "

25.5.3. * Fékhenger hajtott forgóvázon: Típus: db Méret: "

25.5.4. * Fékhenger futó forgóvázon: Típus: db Méret: "

25.6. Féktuskó: Típus: db

25.7.1. Féktárcsa hajtott forgóvázon: Típus: db Méret: mm

25.7.1.1. Fékbetét: Típus: db

25.7.2. Féktárcsa futó forgóvázon: Típus: db Méret: mm

25.7.2.1. Fékbetét: Típus: db

25.8. * Fékezett tömeg [t] és [%] 

25.8.1. * G / GG t %

25.8.2. * P t %

25.8.3. * R t %

25.8.4. * R (vonat) t %

25.8.5. * R+Mg t %

25.8.6. * R+Mg/E: t %

25.8.7. * Kiegészítő légfék: t %

25.8.8. * Retarder (hidrodin.): t %

25.8.9. * Egyéb üzemi fék: t %

25.8.10. * Villamos üzemi fék: t %

25.9. * Retarder: Típus Fékteljesítmény: kW

25.10. * Egyéb üzemi fék (hidrodin.): Típus Fékteljesítmény: kW

25.11. * Villamosi fék: Típus Fékteljesítmény: kW

25.12. * Féktengely (van / nincs) Darabszám: db

26. * Rögzítőfék/kézifék: Típus Fékezett tömeg: t

27. Vonókészülék:

27.1. * Jellege2:
27.2. Gyártómű neve:

27.3. Típusa:

28. Ütközőkészülék:

28.1. Típusa3:
28.2. * Lökete: mm

28.3. * Munkaemésztő képessége: kJ

29. *

29.1. * m

29.2. * m

30. * t

31. * t

32. Energiaellátás rendszere

32.1. * Típus: db

32.2. * kW

32.3. * kW

32.4.

32.5. l

32.6.

Üzemanyag típusa:

Üzemanyag tartály térfogata:

Motor hűtése:

Motorok összteljesítménye:

Motor névleges  teljesítménye:

Bejárható legkisebb pályaívsugár:

Rudazatállító:

Mozdonyvezetői fékezőszelep

Kiegészítő fékezőszelep:

Fékezett tömeg: Fékezett tömeg %:

24.3.2.

Új:

Kopott:

Kerék tárcsa anyaga: 

Forgóváz gyártási száma:

Tengelytáv forgóvázon belül:

Motor típusa / darabszáma:

Üzemi kapcsolással vonatban:

Segélykapcsolással:

Saját tömeg:
Max. tengelyterhelés:

Kerék névleges átmérője
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38. *

38.1. * db

38.2. * db

38.3. * db

38.3.1. * Vészjelző típusa15:
39.

39.1.

39.2. Típus:

39.3. * Egyedi fűtés (kazán): Típus: Teljesítmény: kW

39.4. *

39.5.

39.5.1. Függőleges ív (> 250 m ) m

39.5.2. Komprajárási szög: o

40.

40.1.

40.2.

40.2.1. oC
40.2.1.

40.3.

41.

41.1.  EC tanúsítás (van/nincs): Száma: Kelte: 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

helység év hó nap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(*)

villamos, gőz, melegvizes, stb.

átmenő; nem átmenő; csavarkapcsos; gumirugós; gyűrűrugós; központi; levegős kapcsolat; elektronikus kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; 
rövid; merev; stb.

Az EC tanúsítványt kiállító szervezetnek bejelentett szervezetnek kell lennie, ezért a tanúsító
megnevezése mellett fel kell tüntetni az EU bejegyzési számát is.

hang vagy fényjelző, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelző, kétirányú kommunikációra alkalmas vészjelző

ha van a vezetőálláson, akkor méretét és nyitásának módját kell megadni;

a vonatkozó ÁME hatálybalépését követően gyártott járművek esetében típusmeghatározó adat

gumirugós; gyűrűrugós; A; B; C; stb.

 röviden meg kell határozni, hogy milyen feladatok ellátására szolgál (pl. egyesített menet-fékkapcsoló, éberségi kapcsoló, stb.)

meg kell adni, hogy a vezetőpult mely részén található a kapcsoló

vezetőállásra nyíló, géptérbe nyíló, stb.

légbefúvásos, levegő visszahűtéses, légkondicionáló

egyenáramú aszinkron, zárt forgórészű, csúszógyűrűs, stb.

marokágyas, csőtengely, kardán, stb.

konvekciós, légbefúvásos, stb.

P.H.

név

beosztás

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe

Hőmérséklet (Tn; Ts; Tn+Ts):

Egyéb:

 aláírás

Fenntartva:

Karbantartási terv száma:

Európai Egységes Vezetőpult, MÁV rendszerű, közép elrendezésű, jobboldali, stb.

mechanikus, hidraulikus, villamos, dízel-hidraulikus, dízel-villamos, stb

Egyéb különleges adatok:

Földrajzi határok:

Környezeti határok:

Nyomásálló kocsiszekrény ( van / nincs):

Tolatási korlátozások:

Különleges jelek16:
Diagnosztikai csatlakozás (van / nincs):

Egyéb jellemzők:

Vészfék / Vészjelzés:

Vészjelző berendezés (van / nincs):

Vészfék áthidalóval (van / nincs):

Vészfék (van / nincs): Vészfékhúzók száma:

Meg kell adni, hogy mely országokban közlekedhet.

Vészjelzők száma:

Vészfékhúzók száma:



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 220. szám 88299

1

1. *

2.

3.

3.1. Korábbi pályaszámok:

4.

5.

6.

7.

8.

9. (*)

megnevezés IC azonosító IC / EC tanúsítvány 
száma Bejelentett szervezet

11. (*) Jellegterv száma:

11.1. * db

12. Gyártó pontos neve:

13. Gyártási szám: Gyártási év: 

14. * Nyomtáv: mm

15. *

16. * km/h

17. * mm

18. * mm

19. * mm

20. * mm

21. * mm

22. *

22.1. *

22.1.1. * mm

22.1.2. * mm

22.1.3. * mm

22.1.4. * db

22.2. * Hajtott forgóváz: db

22.2.1. * Típusa:

22.2.3. * mm

22.2.4. Kerékpár típusa: 

22.2.5. * mm

22.2.5.1. mm

22.2.5.2. mm

22.2.6. * Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Szekunder:

Pályaszám / alvázszám:

Sorozatjel:

Törzsszám:

Kerék névleges átmérője

Szélső tengelytáv:

Tengelytáv forgóvázon belül:

Tanúsító szervezet megnevezése1:

Belső tengelytáv:

Szerkesztési szelvény:

Legnagyobb magasság leeresztett áramszedővel:

Legnagyobb szélesség:

Legnagyobb sebesség:

Tulajdonos:

Üzembentartó:

Regisztráló állam:

Üzembehelyezés dátuma:

EC tanúsítás dátuma:

10.

A járműre felszerelt 
interoperábilis alkatrészek 

jegyzéke, IC azonosító, IC és EC 
tanúsítvány száma, valamint az 

EC tanúsítvány kelte, és a 
bejelentett (NB) szervezet neve:

IC / EC tanúsítvány kelte

Vezetőállások száma teljes értékű / szükség

Ütköző magasság:

Ütközők közötti hossz:

Alváz hossza:

Futó és hordmű jellemzői:

Tengelyelrendezés:

Forgócsaptáv:

Tengelyek száma:

Kerék tárcsa anyaga: 

Forgóváz gyártási száma:

Új:

Kopott:

22.1.4.1.

22.2.2.

Tengelyek gyártási száma:

7. táblázat Villamosmozdony

4

38. *

38.1. * db

38.2. * db

38.3. * db

38.3.1. * Vészjelző típusa15:
39.

39.1.

39.2. Típus:

39.3. * Egyedi fűtés (kazán): Típus: Teljesítmény: kW

39.4. *

39.5.

39.5.1. Függőleges ív (> 250 m ) m

39.5.2. Komprajárási szög: o

40.

40.1.

40.2.

40.2.1. oC
40.2.1.

40.3.

41.

41.1.  EC tanúsítás (van/nincs): Száma: Kelte: 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

helység év hó nap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(*)

villamos, gőz, melegvizes, stb.

átmenő; nem átmenő; csavarkapcsos; gumirugós; gyűrűrugós; központi; levegős kapcsolat; elektronikus kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; 
rövid; merev; stb.

Az EC tanúsítványt kiállító szervezetnek bejelentett szervezetnek kell lennie, ezért a tanúsító
megnevezése mellett fel kell tüntetni az EU bejegyzési számát is.

hang vagy fényjelző, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelző, kétirányú kommunikációra alkalmas vészjelző

ha van a vezetőálláson, akkor méretét és nyitásának módját kell megadni;

a vonatkozó ÁME hatálybalépését követően gyártott járművek esetében típusmeghatározó adat

gumirugós; gyűrűrugós; A; B; C; stb.

 röviden meg kell határozni, hogy milyen feladatok ellátására szolgál (pl. egyesített menet-fékkapcsoló, éberségi kapcsoló, stb.)

meg kell adni, hogy a vezetőpult mely részén található a kapcsoló

vezetőállásra nyíló, géptérbe nyíló, stb.

légbefúvásos, levegő visszahűtéses, légkondicionáló

egyenáramú aszinkron, zárt forgórészű, csúszógyűrűs, stb.

marokágyas, csőtengely, kardán, stb.

konvekciós, légbefúvásos, stb.

P.H.

név

beosztás

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe

Hőmérséklet (Tn; Ts; Tn+Ts):

Egyéb:

 aláírás

Fenntartva:

Karbantartási terv száma:

Európai Egységes Vezetőpult, MÁV rendszerű, közép elrendezésű, jobboldali, stb.

mechanikus, hidraulikus, villamos, dízel-hidraulikus, dízel-villamos, stb

Egyéb különleges adatok:

Földrajzi határok:

Környezeti határok:

Nyomásálló kocsiszekrény ( van / nincs):

Tolatási korlátozások:

Különleges jelek16:
Diagnosztikai csatlakozás (van / nincs):

Egyéb jellemzők:

Vészfék / Vészjelzés:

Vészjelző berendezés (van / nincs):

Vészfék áthidalóval (van / nincs):

Vészfék (van / nincs): Vészfékhúzók száma:

Meg kell adni, hogy mely országokban közlekedhet.

Vészjelzők száma:

Vészfékhúzók száma:
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22.3. * Futó forgóváz: db

22.3.1. * Típusa:

22.3.3. * mm

22.3.4. Kerékpár típusa: 

22.3.5. * mm

22.3.5.1. mm

22.3.5.2. mm

22.3.6. * Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Szekunder:

23. Fékrendszer:

23.1. * Típusa:

23.2. * Kormányszelep típusa: Típus: db

23.3.1. * Típus: db

23.3.2. * Típus: db

23.4. Típus: db

23.5.1. * Fékhenger: Típus: db Méret: "

23.5.2. * Fékhenger rugóerőtárolós: Típus: db Méret: "

23.5.3. * Fékhenger hajtott forgóvázon: Típus: db Méret: "

23.5.4. * Fékhenger futó forgóvázon: Típus: db Méret: "

23.6. Féktuskó: Típus: db

23.7.1. Féktárcsa hajtott forgóvázon: Típus: db Méret: mm

23.7.1.1. Fékbetét: Típus: db

23.7.2. Féktárcsa futó forgóvázon: Típus: db Méret: mm

23.7.2.1. Fékbetét: Típus: db

23.8. * Fékezett tömeg [t] és [%] 

23.8.1. * G / GG t %

23.8.2. * P t %

23.8.3. * R t %

23.8.4. * R (vonat) t %

23.8.5. * R+Mg t %

23.8.6. * R+Mg/E: t %

23.8.7. * Kiegészítő légfék: t %

23.8.8. * Villamos fék: t %

23.8.9. * Egyéb üzemi fék: t %

23.9. * Villamosi fék: Típus Fékteljesítmény: kW

23.10. * Egyéb üzemi fék: Típus Fékteljesítmény: kW

23.11. * Féktengely (van / nincs) Darabszám: db

24. * Rögzítőfék/kézifék: Típus Fékezett tömeg t

25. * Vonókészülék:

25.1. * Jellege2:
25.2. Gyártómű neve:

25.3. Típusa:

26. Ütközőkészülék:

26.1. Típusa3:
26.2. * Lökete: mm

26.3. * Munkaemésztő képessége: kJ

27. *

27.1. * m max.seb.: km/h

27.2. * m max.seb.: km/h

28. * t

29. * t

30. ∗

30.1. ∗

A ∗ 25 kV 50Hz: ¬ kW

B ∗ 3,0 kV DC: ¬ kW 

C ∗ 15 kV 16,7 Hz: ¬ kW

D ∗ Egyéb áramnem 15: kW

E ∗ Egyéb áramnem 2: kW

Üzemi feszültség: Névleges teljesítmény4:

Üzemi kapcsolással vonatban:

Segélykapcsolással:

Tengelytáv forgóvázon belül:

Saját tömeg:
Max. tengelyterhelés:

Kerék tárcsa anyaga: 

Kopott:

22.3.2.

Új:

Forgóváz gyártási száma:

Kiegészítő fékezőszelep:

Rudazatállító:

Mozdonyvezetői fékezőszelep

Fékezett tömeg: Fékezett tömeg %:

Bejárható legkisebb pályaívsugár:

Kerék névleges átmérője

Energiaellátás rendszere:
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30.2. Áramszedők:

30.2.1. Típusa: Csúszóbetét 
anyaga:

A lefutó szarv 
szigetelt (i/n)

A6 mm mm

B mm mm

C mm mm

D mm mm

E mm mm

F mm mm

30.3. *

30.3.1.

30.4. *

30.4.1.

30.4.1.1. *

30.4.1.2. * Típus: db

30.4.1.3. * kW

30.4.1.4.

30.4.2. *

30.4.2.1. *

30.4.2.2. * Típus: db

30.4.2.3. * kW

30.4.2.4.

30.4.2.5. * Típus: db

30.4.2.6. kW

31. *

31.1. *

1000 V AC: 1500 V DC:

1500 V AC: 3000 V DC

31.2.1. *

32.

32.1.

32.1.1.

32.1.2.

32.1.3.

32.2. *

32.2.1. *

32.2.2. *

32.2.3. (*) kW

32.2.4. (*) oC
32.2.5. (*) m3/h
32.2.6. (*) kW

32.3. *

32.3.1. *

32.3.2. *

33.
33.1. *

33.2. *

33.3.1.

33.3.2. MHz

33.4. * Távvezérlés (igen / nem) Hagyományos Zugbusz Rádiós

34. * Vezérlés

34.1. *

34.2. * db

34.3.1. * Név Verzió szám:

34.3.2. (*)

34.4.1. * Név Verzió szám:

34.4.2. (*)

Legnagyobb üzemi magassága

Vezetőpult kialakítása9

A Magyarországon NEM használható áramszedők pozíciója (30.2.1. szerint):

Vontatómotor:

31.2.

Motor névleges  teljesítménye:

Hajtási lánc:

Motor jellege7:

Fékvezérlő szoftver EC tanúsítás száma:

Fékvezérlő szoftver neve / verzió száma:

Paletta szélesség:

Egyéb még használható áramszedő-típusok:

Levegő visszahűtő / légkondicionáló névleges teljesítménye:

Vezetőállás feljáró ajtó kialakítása14:

Vezérlő szoftver EC tanúsítás száma:

Vészkijárat kialakítása15:

Rádió frekvenciája

Egyidejűleg vezérelhető egységek száma:

Vezérlő szoftver neve / verzió száma:

Vezérlő kontroller típusa10

Éberségi kapcsolók elhelyezése11:

Vezetőállás szellőzés típusa13

Áramátalakító hűtési rendszere:

Típusa:

Éberségi berendezés típusa

Névleges teljesítménye:

Rádió berendezés típusa:

Darabszáma:

Levegő visszahűtő / légkondicionáló által biztosított hőmérséklet csökkenés ΔT:

Szállítási teljesítménye:

Vonatbefolyásoló típusa:

Vezetőállás fűtési rendszer12

Vonatfűtés fajtája:

Vezetőállás

Egyéb fűtési áramnem:

Vészfék kapcsolók elhelyezése

Vezetőállás fűtés, szellőzés

Hajtás rendszer:

Hajtásrenszer jellege8

Hajtómű típusa, darabszáma:

Vonatfűtés

Magyarországon kizárólag az 1950 mm palettaszélességű, legalább 6200 mm legnagyobb üzemi magasságú, 
karbon (grafit) csúszóbetétes, nem szigetelt lefutó szarvval ellátott áramszedő használható!

Fűtési áramnem(ek): (igen/nem)

Tengelyhajtómű típusa, darabszáma:

Motor típusa / darabszáma:

Motor hűtése:

*

Hajtómű névleges teljesítménye:

Tengelyhajtómű névleges teljesítménye:

Vonatbefolyásolás, vonatrádió

Áramátalakító berendezés típusa:

Kardántengely típusa:
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34.5. * Távvezérlés (igen / nem) Hagyományos Zugbusz Rádiós

34.6. * Típus:

35. *

35.1. * db

35.2. * db

35.3. * db

35.3.1. * Vészjelző típusa16:
36.

36.1. Ha van, Típus:

36.2. *

36.3. * Egyedi fűtés (kazán): Típus: Teljesítmény: kW

36.4. *

36.5.

36.6.1. Függőleges ív (> 250 m ) m

36.6.2. Komprajárási szög: o

37.

37.1.

37.2.

37.2.1. oC
37.2.1.

37.3.

38.

38.1.  EC tanúsítás (van/nincs): Száma: Kelte: 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

helység év hó nap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(*)

Vészjelzők száma:

Vészfék, vészfék áthidalóval (van / nincs):

UIC kábel (van / nincs)

Vészfékhúzók száma:

Vészfék (van / nincs): Vészfékhúzók száma:

Vészjelző berendezés (van / nincs):

Vészfék / Vészjelzés:

Egyedi energiaellátó:

Nyomásálló kocsiszekrény ( van / nincs):

Tolatási korlátozások:

Diagnosztikai csatlakozás (van / nincs):

Egyéb jellemzők:

minden járművön lévő áramszedő adatát meg kell adni a jármű 1./A. végétől kiindulva, folyamatosan a betűk sorrendjében

Európai Egységes Vezetőpult, MÁV rendszerű, közép elrendezésű, jobboldali, stb.

az adott üzemi feszülséghez tartozóan kell megadni

Egyéb különleges adatok:

Földrajzi határok:

Környezeti határok:

Karbantartási terv száma:

Hőmérséklet (Tn; Ts; Tn+Ts):

Egyéb:

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe

 aláírás

feszültség és frekvencia adatok

Az EC tanúsítványt kiállító szervezetnek bejelentett szervezetnek kell lennie, ezért a tanúsító
megnevezése mellett fel kell tüntetni az EU bejegyzési számát is.
átmenő; nem átmenő; csavarkapcsos; gumirugós; gyűrűrugós; központi; levegős kapcsolat; elektronikus kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; 
rövid; merev; stb.

beosztás

egyenáramú aszinkron, zárt forgórészű, csúszógyűrűs, stb.

a vonatkozó ÁME hatálybalépését követően gyártott járművek esetében típusmeghatározó adat

ha van a vezetőálláson, akkor méretét és nyitásának módját kell megadni;

gumirugós; gyűrűrugós; A; B; C; stb.

röviden meg kell határozni, hogy milyen feladatok ellátására szolgál (pl. egyesített menet-fékkapcsoló, éberségi kapcsoló, stb.)

meg kell adni, hogy a vezetőpult mely részén található a kapcsoló

marokágyas, csőtengely, kardán, stb.

konvekciós, légbefúvásos, stb.

vezetőállásra nyíló, géptérbe nyíló, stb.
légbefúvásos, levegő visszahűtéses, légkondicionáló

Fenntartva:

hang vagy fényjelző, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelző, kétirányú kommunikációra alkalmas vészjelző

P.H.
név
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1. ∗ Sorozatjel:
2. Törzsszám:
3.
3.1. Korábbi pályaszámok:
4. Tulajdonos:
5. Üzembentartó:
6. Regisztráló állam:
7. Üzembehelyezés dátuma:
8. EC tanúsítás dátuma:
9. (∗)

megnevezés IC azonosító IC / EC 
tanúsítvány száma Bejelentett szervezet

11. (∗) Jellegterv száma:
12. Gyártó pontos neve:
13. Gyártási szám:
14. ∗ Nyomtáv1: mm
14.1. ∗ Nyomtáv: mm
14.2. ∗ Nyomtáv: mm
15. ∗ Szerkesztési szelvény:
16. ∗ km/h
17. ∗ km/h Elegytömeg: t
18. ∗ Ütközők közötti hossz: mm
19. ∗ Alváz hossza: mm
20. ∗ Legnagyobb szélesség: mm
21. ∗ Legnagyobb magasság: mm
22. ∗ Ütköző magasság: mm
23. ∗ Padlómagasság: mm
24. Rakfelület nagysága: m2

25. Raktérfogat: m3

26. Futó- és hordmű jellemzői:
26.1. ∗ Tengelyelrendezés:
26.1.1. ∗ Forgócsaptáv/Tengelytáv: mm
26.1.2. ∗ Belső tengelytáv: mm
26.1.3. ∗ Szélső tengelytáv: mm
26.1.4. ∗ Tengelyek száma: db

26.2. ∗ Hajtott forgóváz: db
26.2.1. ∗ Típusa:
26.2.2.

26.2.3. ∗ Tengelytáv forgóvázon belül: mm
26.2.4. Kerékpár típusa: 

Pályaszám / alvázszám:

Tanúsító szervezet megnevezése:

10.

A járműre felszerelt interoperábilis 
alkatrészek jegyzéke, IC azonosító, 

IC és EC tanúsítvány száma, 
valamint az EC tanúsítvány kelte, 

és a bejelentett (NB) szervezet 
neve:

IC / EC tanúsítvány kelte

Gyártási év: 

Forgóváz gyártási száma:

Legnagyobb sebesség üresen:

Tengelyek gyártási száma:

Legnagyobb sebesség rakottan:

Keréktárcsa anyaga: 

26.1.4.1.

8. táblázat Különleges jármű
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26.2.5. ∗ mm
26.2.5.1. mm
26.2.5.2. mm
26.2.6. ∗ Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Szekunder:
26.3. ∗ Futó forgóváz: db
26.3.1. ∗ Típusa:

26.3.3. ∗ Tengelytáv forgóvázon belül: mm
26.3.4. Kerékpár típusa: 
26.3.5. ∗ mm
26.3.5.1. mm
26.3.5.2. mm
26.3.6. ∗ Rugó típusa (UIC szerint): Primer: Szekunder:
27. Fékrendszer:
27.1. ∗ Típusa:
27.2. ∗ Típus: db
27.3.1. ∗ Típus db
27.3.2. ∗ Típus db
27.4. Rudazatállító: Típus db
27.5.1. ∗ Fékhenger: Típus: db Méret: "
27.5.2. ∗ Fékhenger rugóerőtárolós: Típus: db Méret: "
27.5.3. ∗ Fékhenger hajtott forgóvázon: Típus: db Méret: "
27.5.4. ∗ Fékhenger futó forgóvázon: Típus: db Méret: "
27.6. Féktuskó: Típus: db
27.7.1. Féktárcsa hajtott forgóvázban: Típus: db Méret: mm
27.7.1.1. Fékbetét: Típus: db
27.7.2. Féktárcsa futó forgóvázban: Típus: db Méret: mm
27.7.2.1. Fékbetét: Típus: db
28.8. ∗ Fékezett tömeg [t] és [%] 
28.8.1. ∗ G/GG: t %
28.8.2. ∗ P: t %
28.8.3. ∗ R: t %
28.8.4. ∗ R vonat: t %
28.8.5. ∗ R+Mg: t %
28.8.6. ∗ R+Mg/E: t %
28.8.7. ∗ Z: t %
28.8.8. ∗ Villamos fék: t %
28.8.9. ∗ Egyéb üzemi fék t %
28.9. ∗ Villamos fék: Típus: Fékteljesítmény: kW
28.10. ∗ Egyéb üzemi fék: Típus: Fékteljesítmény: kW
28.11. ∗ Féktengely (van / nincs) db
29. ∗ Rögzítőfék/kézifék: Típus Fékezett tömeg: t
30.
30.1. ∗ Jellege2:
30.2. Gyártómű neve:
30.3. Típusa:
31.
31.1. Típusa3:
31.2. ∗ Lökete: mm
31.3. ∗ Munkaemésztő képessége: kJ
32. ∗

32.1. ∗ Vonatban: m
32.2. ∗ Laza csavarkapoccsal: m
33. ∗ Saját tömeg: t
34. ∗ Max. tengelyterhelés: t
35.
35.1.1. ∗ Motor típusa / darabszáma: Típus: Darabszám: db
35.1.2. ∗ kW
35.1.3. ∗ kW 

Új:
Kopott:

Energiaellátás rendszere:

Forgóváz gyártási száma:

Kormányszelep típusa

Kerék névleges átmérője
Új:
Kopott:

Bejárható legkisebb pályaívsugár:

Motorok összteljesítménye:

Vonókészülék:

Mozdonyvezetői fékezőszelep:
Kiegészítő fékezőszelep:

Motor névleges teljesítménye:

Fékezett tömeg %Fékezett tömeg

Kerék névleges átmérője
Keréktárcsa anyaga: 

Ütközőkészülék:

26.3.2.
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35.1.4. Üzemanyag típusa:
35.1.5. l
35.1.6. Motor hűtése:
35.2.1. ∗

A ∗ 25 kV 50Hz: kW
B ∗ 3,0 kV DC: kW 
C ∗ 15 kV 16,7 Hz: kW
D ∗ Egyéb áramnem 15: kW
E ∗ Egyéb áramnem 2: kW
35.2.2.
35.2.2.1. Típusa:
A db mm
B db mm
C db mm
D db mm
35.2.3. ∗

35.2.3.1. ∗

36. ∗ Hajtási rendszer típusa6:
36.1. ∗ Hajtómű típusa
36.1.1. ∗ kW
36.1.2. ∗ Hajtóművek száma:
36.1.3. Hajtómű hűtése:
36.2. ∗

36.2.1. ∗ Névleges teljesítménye: kW
Áram: A Feszültség: V
Frekvencia Hz

36.3. ∗

36.3.1.
36.4.
36.4.1. ∗ Motor jellege7:
36.4.2. ∗ Motor típusa, darabszáma: Típus: Darabszám: db
36.4.3. ∗ kW
36.4.4. Motor hűtése:
36.5.
36.5.1. ∗ Hidroszivattyú típusa:
36.5.1.1. ∗ Névleges teljesítménye: kW
36.5.1.2. ∗ Hidraulikus jellemzők: pmax bar Vmax l/h
36.5.1.3. Hidraulika folyadék típusa:
36.5.2. ∗ Hidromotor típusa:
36.5.2.1. ∗ Névleges teljesítménye: kW
36.5.2.2. ∗ Hidraulikus jellemzők: pmax bar Vmax l/h
36.6.
36.6.1. ∗ Hajtásrendszer jellege8:
36.6.2. ∗ Hajtómű típusa, db. száma: Típus: Darabszám: db
36.6.3. ∗ kW
36.6.4. ∗ Osztómű típusa, db. száma: Típus: Darabszám: db
36.6.5. Kardántengely típusa:
36.6.6. ∗ Tengelyhajtómű Típus: Darabszám: db
36.6.7. kW
37. ∗ Vonatfűtés:
37.1. ∗ Fűtés fajtája:
37.2. ∗ Fűtési áramnem(ek): 1500 V DC 1000 V AC 1500 V AC 
37.2.1. ∗ Egyéb fűtési áramnem:
38. Vezetőállás:
38.1. Vezetőpult kialakítása9:
38.1.1. Vezérlő kontroller típusa10:
38.1.2. Éberségi kapcsoló elhelyezése11:

38.1.3. Vészfék kapcsolók elhelyezése:

38.2. *
38.2.1. *
38.2.2. *
38.2.3. (*) kW

Üzemanyagtartály térfogata:

Hidraulikus rendszer:

Vezetőállás fűtési rendszer12:

Tengelyhajtómű névl. teljesítménye:

Vezetőállás fűtés, szellőzés:

Vezetőállás szellőzés típusa13:

Levegő visszahűtő / légkondicionáló névleges teljesítménye:

Áramátalakító berendezés típusa:

Motor névleges teljesítménye:

Üzemi feszültség: Névleges teljesítmény4:

Áramátalakító hűtési rendszere:

Áramszedők:
Paletta szélesség: Csúszóbetét anyaga:Darabszáma

Áramátalakító berendezés típusa:

Villamos jellemzői

Hajtómű névleges teljesítménye:

Főgenerátor / fődinamó típusa:

Tengelyhajtás rendszere:

Hajtómű névleges teljesítménye:

Vontatómotor:

Áramátalakító hűtési rendszere:

36.2.2. ∗
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38.2.4. (*) oC
38.2.5. (*) Szállítási teljesítménye: m3/h
38.2.6. (*) Névleges teljesítménye: kW
38.3. ∗ Feljáró ajtó kialakítása14:
38.3.1. ∗ Darabszáma:
38.3.2. ∗ Vészkijárat kialakítása15:
39.
39.1. ∗ Vonatbefolyásoló típusa:
39.2. ∗ Éberségi berendezés típusa:
39.3.1. Rádió berendezés típusa:
39.3.2. Rádió frekvenciája: MHz
39.4. ∗ Távvezérlés (igen / nem) Hagyományos Zugbusz Rádiós
40. * Vonat vezérlése
40.1. *
40.2. * db
40.3.1. * Név Verzió szám:
40.3.2. (*)
40.4.1. * Név Verzió szám:
40.4.2. (*)
40.5. * Távvezérlés (igen / nem) Hagyományos Zugbusz Rádiós
40.6. * Típus:
41. ∗

41.1. ∗ db
41.2. ∗ db
41.3. ∗ db
41.3.1. ∗

42. ∗

A B1 B2 C2 C3 C4

S
SS

D2 D3 D4

S
SS

43.
43.1. (∗) Tartály gyártója:
43.2. Tartály gyártási száma:
43.3. (∗) Tartály anyaga:
43.4. (∗) Tartály falvastagsága min.: gyártási: mm üzemi: mm
43.5. (∗) bar
43.6. (∗) Tartály max. próbanyomás: bar
43.7. (∗) Tartály térfogat (névleges): m3

%
%
%
%
%
%
%
%

m
a-a
b-b
c-c
d-d
e-e

Levegő visszahűtő / légkondicionáló által biztosított hőmérséklet csökkenés ΔT:

Vészjelzők száma:

Tartály jellemzők

Vészfék áthidalóval (van / nincs): Vészfékhúzók száma:

Típusa:

Vészjelző berendezés (van / nincs):

Vonatbefolyásolás, vonatrádió,

Fékvezérlő szoftver neve / verzió száma:

44.1. *

Koncentrált és megoszló terhelések (2 m-es támaszközzel):

Megnevezés Töltési fok:UN szám:

t

43.8. (*)

Fékvezérlő szoftver EC tanúsítás száma:

Tartály max. üzemi nyomás:

Vezérlő szoftver EC tanúsítás száma:

Egyidejűleg vezérelhető egységek száma:
Vezérlő szoftver neve / verzió száma:

Rakományra vonatkozó adatok

Terhelési határtáblázat:

Vészjelző típusa16:

UIC kábel (van / nincs)

Vészfék / Vészjelzés:
Vészfék (van / nincs): Vészfékhúzók száma:

Szállítható anyagok (RID):
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m
a-a
b-b
c-c
d-d
e-e

45.
45.1. ∗ A daru típusa
45.2. ∗ t
45.3.1. ∗ m
45.3.2. t
45.4.
45.5.1. Letalpalás rendszere18:
45.5.2. Letalpalás geomatriai elrendezése: Hossz: m Szélesség: m
45.5.3. Letalpalók felülete m2

45.6. Daru energiaellátása:
45.6.1. ∗ Motor típusa:
45.6.2. Motor teljesítménye: kw

46.
46.1. ∗ Utastér jellege19:
46.2. ∗ Szakaszok száma: I. osztályos: db II.osztályos: db
46.3. Ülőhelyek száma: I. osztályos: db II.osztályos: db
46.4. Állóhelyek száma: db
46.5. Fekvőhelyek száma: I. osztályos: db II.osztályos: db
46.6. Poggyásztér méretei: Rakterület: m2 Raktérfogat: m3

46.7. Raktártér: Rakterület: m2 Raktérfogat: m3

46.8. ∗ Max. rakodási tömeg: t
47. ∗

47.1. ∗ Fűtés fajtája:
47.2.1. ∗ Fűtési áramnem(ek): 1500 V DC 1000 V AC 1500 V AC 
47.2.2. * Egyéb fűtési áramnem:
47.3. * Fűtési rendszer típusa20:
47.4. * Szellőzés típusa21:
47.4.1. (*) kW
47.4.2. (*) oC
47.4.3. (*) Szállítási teljesítménye: m3/h
47.4.4. (*) Névleges teljesítménye: kW
48.
48.1. ∗ Típusa22:
48.2. ∗ Darabszáma:
48.3.1. Működtetés módja23:
48.3.2. Vezérlés:
48.3.3. Hajtási rendszer24:
48.4. ∗

48.5. ∗

49.
49.1. ∗ WC: Típusa25: Darabszám: db
49.2. Kézmosók száma: db
49.3. Zuhanyzók száma: db
50. ∗

50.1. ∗ db
50.2. ∗ db
50.3. ∗ db
50.3.1. ∗ Vészjelző típusa26:
51.
51.1.1. Különleges RIC jel(ek):
51.1.2. Különleges RIV jel(ek):

t

Vészjelző berendezés (van / nincs):

Mellékhelyiségek:

Vészfékhúzók száma:
Vészfék áthidalóval (van / nincs): Vészfékhúzók száma:

Levegő visszahűtő / légkondicionáló névleges teljesítménye:
Levegő visszahűtő / légkondicionáló által biztosított hőmérséklet csökkenés ΔT:

Reteszelés (van / nincs:)

Vészjelzők száma:

Utastér kialakítása / Férőhelyek száma / Poggyásztér kialakítása

Gém szerkezete és mozgatása17:

Megengedett legnagyobb gémkinyúlás:

Koncentrált és megoszló terhelések (1,2 m-es támaszközzel):

Megengedett legnagyobb terhelése:

*44.2.

Emelődarura vonatkozó adatok

Utastér kialakítására vonatkozó adatok

Fűtés, szellőzés:

Vészfék (van / nincs):

Utastéri feljáró ajtó:

Zöldhurok (van / nincs)

Vészfék / Vészjelzés:

Egyéb jellemzők:

Legnagyobb gémkinyúláshoz tartozó legnagyobb terhelés:
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51.2. ∗ Sínvezető szerkezete:
51.2.1. ∗ Típusa:
51.2.2. (∗) EC tanúsítvány: Száma: Kelte:
51.2.3. (∗)

51.3. Diagnosztikai csatlakozás: Van/Nincs Típus:
51.4. ∗ Egyedi energiaellátó:
51.5. ∗ Egyedi fűtés (kazán): Típus: Teljesítmény: kW
51.6. ∗

51.7. Tolatási korlátozások:
51.7.1.
51.7.2.
51.7.3. m
51.7.4. o

51.8. ∗

51.8.1. ∗ Megengedett áramerősség: A
51.8.2. 1000V 16,6Hz: 1000V 50Hz: 3000V DC:

1500V 16,6Hz: 1500V 50Hz: 1500V DC:

52.
52.1. Földrajzi határok:
52.2. Környezeti határok:
52.2.1. oC
52.2.2. Egyéb:
52.3. Hűtési rendszer:
52.4. Válaszfalak száma: db
52.5. Fenntartva:
53.
53.1. Megnevezés 1:
53.1.1. Jellemző adatok:
53.1.2.
53.1.3.
53.1.4.
53.1.5.
53.2. Megnevezés 2:
53.2.1. Jellemző adatok:
53.2.2.
53.2.3.
53.2.4.
53.2.5.
53.3. Megnevezés 3:
53.3.1. Jellemző adatok:
53.3.2.
53.3.3.
53.3.4.
53.3.5.
53.4. Megnevezés 4:
53.4.1. Jellemző adatok:
53.4.2.
53.4.3.
53.4.4.
53.4.5.
53.5. Megnevezés 5:
53.5.1. Jellemző adatok:
53.5.2.
53.5.3.
53.5.4.
53.5.5.
54.
54.1.  EC tanúsítás: Száma: Kelte: 

∗

Egyéb szerelékek, jellemzők27:

EC tanúsítvány kiállító szervezet:

Nyomásálló kocsiszekrény: van / nincs

Gurítás, szalasztás tilos (igen / nem)

Hőmérséklet (Tn; Ts; TRIC;; Tn+Ts):

Alkalmazható villamos fűtési 
áramnemek:

Gurítódomb:

Karbantartási terv száma:

Egyéb különleges adatok:

Sínfék alkalmazása tilos (igen / nem)

Átmenő villamos fűtési fővezeték (van / nincs):

Függőleges ív (> 250 m )
Komprajárási szög:
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7

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

év hó nap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

(*)

név

beosztás

helység

marokágyas, csőtengely, kardán, stb.

az adott üzemi feszültséghez tartozóan kell megadni
feszültség és frekvencia adatok

egyenáramú, aszinkron, zárt forgórészű, csúszógyűrűs, stb.
Mechanikus, hidraulikus, villamos, dízel-hidraulikus, dízel-villamos, stb.

Amennyiben nyomtávváltós kerékpárral/forgóvázzal szerelték a járművet, akkor az alapnyomtáv mellett értelemszerűen meg kell adni a 14.1. és 
14.2. pontokban a további nyomtávok értékeit is.
átmenő; nem átmenő; csavarkapcsos; gumirugós; gyűrűrugós; központi; levegős kapcsolat; elektronikus kapcsolat; automata; félautomata; 
behajtható; rövid; merev; stb.
gumirugós; gyűrűrugós; A; B; C; stb.

a vonatkozó ÁME hatálybalépését követően gyártott járművek esetében típusmeghatározó adat

meg kell adni, hogy a vezetőpult mely részén található a kapcsoló
konvekciós, légbefúvásos, stb.

termes, fülkés, stb.
konvekciós, légbefúvásos, stb.
légbefúvásos, levegő visszahűtéses, légkondicionáló

hang vagy fényjelző, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelző, kétirányú kommunikációra alkalmas vészjelző

Minden olyan szerelvényt, főegységet, jellemzőt meg kell adni, amely a jármű mozgatását, vagy közlekedésbiztonságát befolyásolja (pl. sikló 
esetén: kötél adatok, telepített hajtási rendszer adatai, stb.)

teleszkóp, rácsos tartó, futómacska, billenőgémes; kötélmozgatású, hidraulikus, láncos stb.
mechanikus, hidraulikus, stb.

hang vagy fényjelző, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelző, kétirányú kommunikációra alkalmas vészjelző
hagyományos, zárt rendszerű, mozgáskorlátozott, stb.
pneumatikus, villamos, hidraulikus
kézi, automatikus, stb.
lengő tolóajtó, ízelt ajtó, stb.

 vezetőállásra nyíló, peronra, előtérbe, poggyász-/utastérbe nyíló, stb.

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe

 aláírás

P.H.

légbefúvásos, levegő visszahűtéses, légkondicionáló

Európai Egységes Vezetőpult, MÁV rendszerű; közép elrendezésű, jobboldali, stb.

 röviden meg kell határozni, hogy milyen feladatok ellátására szolgál (pl. egyesített menet-fékkapcsoló, éberségi kapcsoló, stb.)

ha van a vezetőálláson, akkor méretét és nyitásának módját kell megadni;
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1. * Sorozatjel:

2. * Törzsszám:

3. Pályaszám / alvázszám:

3.1. Korábbi pályaszámok:

4. Tulajdonos:

5. Üzembentartó:

6. Regisztráló állam:

7. Üzembehelyezés dátuma:

8. EC tanúsítás dátuma:

9. Tanúsító szervezet megnevezése1:

megnevezés IC azonosító
IC / EC 

tanúsítvány 
száma

Bejelentett 
szervezet

11.

11.1. * db

11.2. * db

11.3. * db

12. Gyártó pontos neve:

13. Gyártási szám: Gyártási év: 

14. * Nyomtáv:

15. *

16. *

17. * mm

18. * mm

19. * mm

20. * mm

21. * mm

22.1. * Utastéri padlómagasság: Alacsony padló mm Normál padló: mm

22.2. * %

Legnagyobb magasság leeresztett áramszedővel:

Alacsony padló aránya:

Vezetőállások száma teljes értékű / szükség

Egy vonatba sorolható kapcsolt egységek, modulok száma összesen2:

Ütköző- / központi ütköző-vonókészülék magasság:

Alváz hossza:

Ütközők közötti hossz:

Jellegterv száma:

km/h

mm

Szerkesztési szelvény:

Különböző típusú egységek, modulok száma a vonatban:

Legnagyobb szélesség:

10.

A járműre felszerelt interoperábilis 
alkatrészek jegyzéke, IC azonosító, IC és 
EC tanúsítvány száma, valamint az EC 
tanúsítvány kelte, és a bejelentett (NB) 

szervezet neve:

IC / EC tanúsítvány kelte

Legnagyobb sebesség:

9. táblázat Közúti-vasúti jármű (villamos) / metró / MILLFAV
fogaskerekű vasúti jármű

elővárosi vasúti jármű
csuklós motorkocsi / motorkocsi / vonófej

vezérlőkocsi / betétkocsi*
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23. *

23.1. *

23.1.1. * mm

23.1.2. * mm

23.1.3. * mm

23.1.4. * db

23.2. * Hajtott forgóváz: db

23.2.1. * Típusa:

23.2.3. * mm

23.2.4. Kerékpár típusa: 

23.2.5. * mm

23.2.5.1. mm

23.2.5.2. mm

23.2.6. * Rugó típusa: Primer: Sekunder:

23.3. * Futó forgóváz: db

23.3.1. * Típusa:

23.3.3. * mm

23.3.4. Kerékpár típusa: 

23.3.5. * mm

23.3.5.1. mm

23.3.5.2. mm

23.3.6. * Rugó típusa: Primer: Sekunder:

24. Fékrendszer:

24.1. * Típusa:

24.2. * Kormányszelep típusa: Típus: db

24.3.1. * Típus: db

24.3.2. * Típus: db

24.4. Típus: db

24.5.1. * Fékhenger: Típus: db Méret: "

24.5.2. * Fékhenger rugóerőtárolós: Típus: db Méret: "

24.5.3. * Fékhenger hajtott forgóvázon: Típus: db Méret: "

24.5.4. * Fékhenger futó forgóvázon: Típus: db Méret: "

24.6. Féktuskó: Típus: db

24.7.1. Féktárcsa hajtott forgóvázon: Típus: db Méret: mm

24.7.1.1. Fékbetét: Típus: db

Szélső tengelytáv:

Tengelyelrendezés:

Forgócsaptáv:

Futó és hordmű jellemzői:

Tengelyek száma:

Belső tengelytáv:

23.1.4.1.

Tengelyek gyártási száma:

Kopott:

Új:

23.2.2.

Forgóváz gyártási száma:

Kerék tárcsa anyaga: 

Tengelytáv forgóvázon belül:

Tengelytáv forgóvázon belül:

23.3.2.

Forgóváz gyártási száma:

Kerék tárcsa anyaga: 

Új:

Kopott:

Mozdonyvezetői fékezőszelep

Kiegészítő fékezőszelep:

Rudazatállító:

Kerék névleges átmérője:

Kerék névleges átmérője:
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24.7.2. Féktárcsa futó forgóvázon: Típus: db Méret: mm

24.7.2.1. Fékbetét: Típus: db

24.8. * Villamos fék: Típusa: Fékteljesítmény: kW

24.9. * Egyéb üzemi fék: Típus: Fékteljesítmény: kW

24.10. * Sínfék Típus: Húzóerő: kN

24.11. * Féktengely (van / nincs) Darabszám: db

25. * Rögzítőfék/kézifék: Típus Fékteljesítmény/féksú
ly: kW / t

26. * Vonókészülék:

26.1. * Jellege4:

26.2. Gyártómű neve:

26.3. Típusa:

27. Ütközőkészülék:

27.1. Típusa6:

27.2. * Lökete: mm mm

27.3. * Munkaemésztő képessége: kJ kJ

28. *

28.1. * m max.seb.: km/h

28.2. * m max.seb.: km/h

29. * t

30. * t

31. * Energiaellátás rendszere:

31.1. *

A * 600 V DC: kW

B * 750 V DC: kW

C * 1,0 kV DC: kW

D * 1,5 kV DC: kW

E * 15 kV 16,7 Hz: kW

F * 25 kV 50Hz: kW

G * Egyéb áramnem 18:: kW

H * Egyéb áramnem 2:: kW

31.2.

31.2.1. Rendszere9: Típusa: Darabszáma: Csúszóbetét 
anyaga:

A10

B

C

D

E

31.3. *

31.3.1.

31.4. *

31.4.1. *

31.4.1.1. *

31.4.1.2. * Típus: db

31.4.1.3. * kW

31.4.1.4. *

Motor névleges  teljesítménye:

Vontatómotor:

Motor jellege11:

Motor típusa / darabszáma:

Motor hűtése:

Hajtási lánc:

Üzemi kapcsolással vonatban:

Vonatvégen: Kocsik között3:

Vonatvégen: Kocsik között5:

Bejárható legkisebb pályaívsugár:

Segély kapcsolással:

Áramátalakító berendezés típusa:

Üzemi feszültség: Névleges teljesítmény7:

Egyéb még használható áramszedő-típusok:

Áramszedők:

Meghatározó méretei 
(paletta szélesség, legnagyobb üzemi magasság, stb.)

Áramátalakító hűtési rendszere:

Saját tömeg:

Max. tengelyterhelés (5 utas/m2 álló utassal + ülőhelyek száma 
szerinti ülő utassal számolva):
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31.4.2. *

31.4.2.1. *

31.4.2.2. * Típus: db

31.4.2.3. * kW

31.4.2.4. *

31.4.2.5. * Típus: db

31.4.2.6. * kW

32.

32.1.

32.1.1.

32.1.2.

32.1.3.

32.2. *

32.2.1. *

32.2.2. *

32.2.3. * kW

32.2.4. * oC

32.2.5. * m3/h

32.2.6. * kW

32.3. *

32.3.1. *

32.3.2. *

33 *

33.1. * Utastér jellege20:

33.2. Ülőhelyek száma (darab): Állandó Lehajtható: Kerekesszék:

33.3. Állóhelyek száma (db): 4 fő/m2: 5 fő/m2: 8 fő/m2:

33.4. db

33.5. * Kerékpártároló: Van (igen/nem) db

34. *

34.1. *

600 V DC 750 V DC 1000 V DC:

1500 V DC: 1500 V AC:

34.2.1.

34.3.

34.4.

34.4.1. kW

34.4.2. oC

34.4.3. m3/h

34.4.4. kW

34.4.5. Teljesítménye: kW

35. *

35.1. *

35.1.1. * db

35.1.2.

35.1.3.

35.1.3.1.

35.1.3.2.

35.1.4. *

35.1.5. *

35.2. *

Reteszelés (van / nincs:)

Homlokajtó / átjáró ajtó típusa27:

Egy ajtószárnyra jutó utasterhelés:

Működtetés módja25:

fő/ajtószárny

Zöldhurok (van / nincs)

Hajtási rendszer26:

Utastéri ajtó / Homlokajtó / átjáró:

Homlokajtó / átjáró ajtó típusa23:

Darabszáma:

Szellőzés típusa22:

Levegő visszahűtő / légkondicionáló névleges teljesítménye:

Levegő visszahűtő / légkondicionáló által biztosított hőmérséklet csökkenés ΔT:

Névleges teljesítménye:

Vezérlés:

Kerékpárok száma:

Szállítható utasok száma (összes ülőhely + 5 fő/m2 álló utas):

Darabszáma:

Vészkijárat kialakítása19:

Fűtés fajtája:

Vezérlő kontroller típusa14

Éberségi kapcsolók elhelyezése15:

Vezetőállás

Vezetőpult kialakítása13

Szállítási teljesítménye:

Utastér kialakítása / Férőhelyek száma / Poggyásztér kialakítása:

Fűtés, szellőzés:

Névleges teljesítménye:

Vezetőállás feljáró ajtó kialakítása18:

Fűtési rendszer típusa21:

Tengelyhajtómű névleges teljesítménye:

Vezetőállás fűtési rendszer16

Vezetőállás szellőzés típusa17

Vészfék kapcsolók elhelyezése

Egyéb fűtési áramnem:

Hajtómű névleges teljesítménye:

Levegő visszahűtő / légkondicionáló által biztosított hőmérséklet csökkenés ΔT:

Levegő visszahűtő / légkondicionáló névleges teljesítménye:

Kardántengely típusa:

Vezetőállás fűtés, szellőzés

Hajtásrendszer:

Hajtásrenszer jellege12

Tengelyhajtómű típusa, darabszáma:

Hajtómű típusa, darabszáma:

34.2. * Fűtési áramnem(ek): (igen/nem)

Szállítási teljesítménye:

Padlófűtés ( igen / nem):
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35.2.1. * db

35.2.2.

35.2.2.1.

35.2.2.2.

35.3.

35.3.1. mm

35.3.2. mm

36.

36.1. * Típusa31: db

36.2. db

37. *

37.1. * Darabszám db

37.2. * db

37.3. * db

Darabszám db

Darabszám db

37.5. * Darabszám db

38. *

38.1. *

38.2. *

38.3.1.

38.3.2. MHz

38.4. * Távvezérlés (igen / nem) Hagyományos Zugbusz Rádiós

39. *

39.1. *

39.2. * db

39.3.1. Név Verziószám:

39.3.2.

39.4.1. Név Verziószám:

39.4.2.

39.5. * Távvezérlés (igen / nem) Hagyományos Zugbusz Rádiós

39.6. Típus:

40. *

40.1. * db

40.2. * db

40.3. * db

40.3.1. * Vészjelző típusa32:

41. Belső téri Külső téri

42.

42.1. Belső téri (van / nincs): Vizuális: Hangosítás: Egyéb:

42.2. Külső téri (van / nincs): Vizuális: Hangosítás: Egyéb:

43.

43.1. Típus:

43.2.

43.3. Egyedi fűtés (kazán): Típus: Teljesítmény: kW

43.4. *
mm

43.5. *
mm

43.6.

43.7. Függőleges ív m

Vezérlő szoftver neve / verzió száma:

Fékvezérlő szoftver neve / verziószáma:

Mellékhelyiségek:

Kerekesszék emelő (van / nincs):

Vonatbefolyásolás, vonatrádió

Vonatbefolyásoló típusa:

Külön szakasz, padlószintbeli peron (van / nincs):

Mozgáskorlátozottak utazását segítő berendezések:

Atjáró típusa30:

Kerekesszékes utasok részére kialakított férőhelyek száma: 

Vezérlés:

Rádió berendezés típusa:

Hajtási rendszer29:

Éberségi berendezés típusa

37.4. *
Lehajtható rámpa (van / nincs) :

Lépcsőpótlék (van / nincs) :

Mozgáskorlátozott WC (van / nincs)

Férőhelyek száma:

Átjáró utastéri belső szélessége

Darabszáma:

Működtetés módja28:

Egyidejűleg vezérelhető egységek száma:

Vezérlés:

Rádió frekvencia

Típusa:

Átjáró kocsik közötti hossza:

WC:

Kézmosók száma:

Vészfék (van / nincs): Vészfékhúzók száma:

Utastájékoztatás:

Kamerás figyelőrendszer (van / nincs):

Tolatási korlátozások:

Egyéb jellemzők:

Egyedi energiaellátó:

Fogaskerekű vasúti járműre meghatározott, a fo-gasléc osztósík és 
sínkorona-szint közötti távolság

Vezérlő szoftver EC tanúsítás száma:

Vészfékhúzók száma:

Vészjelző berendezés (van / nincs): Vészjelzők száma:

Vészfék / Vészjelzés:

UIC kábel (van / nincs)

Fogaskerekű vasúti jármű vontató fogaskerekének modulja:

Fékvezérlő szoftver EC tanúsítás száma:

Vészfék, vészfék áthidalóval (van / nincs):

Diagnosztikai csatlakozás (van / nincs):
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44.

44.1.

44.2.

44.2.1. oC

44.2.2.

44.3.

45.

45.1.  EC tanúsítás (van/nincs): Száma: Kelte: 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

helység év hó nap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Európai Egységes Vezetőpult, MÁV rendszerű, közép elrendezésű, jobboldali, stb.

 röviden meg kell határozni, hogy milyen feladatok ellátására szolgál (pl. egyesített menet-fékkapcsoló, éberségi kapcsoló, stb.)

meg kell adni, hogy a vezetőpult mely részén található a kapcsoló
konvekciós, légbefúvásos, stb.
légbefúvásos, levegő visszahűtéses, légkondicionáló

konvekciós, légbefúvásos, stb.
légbefúvásos, levegő visszahűtéses, légkondicionáló
lengő tolóajtó, ízelt ajtó, stb.

kézi, automatikus, stb.

 vezetőállásra nyíló, utastérből nyíló, stb.
ha van a vezetőálláson, akkor méretét és nyitásának módját kell megadni
osztott, osztatlan, stb.

pneumatikus, villamos, hidraulikus
lengő tolóajtó, ízelt ajtó, stb.

számítás menete: szállítható utasok száma / egy oldalra jutó ajtószárnyak száma

gyártó és gyártmány típusának meghatározása (pl. HÜBNER, stb.)
hagyományos, zárt rendszerű, mozgáskorlátozott, stb.
hang vagy fényjelző, egyirányú kommunikációra alkalmas vészjelző, kétirányú kommunikációra alkalmas vészjelző

kézi, automatikus, stb.
pneumatikus, villamos, hidraulikus

egyenáramú aszinkron, zárt forgórészű, csúszógyűrűs, stb.
marokágyas, csőtengely, kardán, stb.

harmadik sínes, felsővezetéki, pantográf, stb.

Az EC tanúsítványt kiállító szervezetnek bejelentett szervezetnek kell lennie, ezért a tanúsító megnevezése mellett fel kell tüntetni az EU bejegyzési számát is.

Egység a motorvonat azon része, amely járműként önállóan vonatba sorolható, modul a motorvonat azon része, amely önállóan vonatba nem sorolható.

Ezt az oszlopot csak motorvonat esetén kell kitölteni!
átmenő; nem átmenő; csavarkapcsos; gumirugós; gyűrűrugós; központi; levegős kapcsolat;elektronikus kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; rövid; 
merev; stb.
Ezt az oszlopot csak motorvonat esetén kell kitölteni!
gumirugós; gyűrűrugós; A; B; C; stb.

minden járművön lévő áramszedő adatát meg kell adni a jármű 1./A. végétől kiindulva, folyamatosan a betűk sorrendjében

az adott üzemi feszülséghez tartozóan kell megadni
feszültség és frekvencia adatok

P.H.

név

beosztás

 aláírás

Környezeti határok:

Egyéb:

Üzemihőmérséklet-határok:

Fenntartva:

Karbantartási terv száma:

A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe

Egyéb különleges adatok:

Földrajzi határok:

”
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Az R1. 2. mellékletének módosítása 
 

1. Az R1. 2. melléklet 1. pont bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az előzetes típusengedély kiadása iránti kérelemhez legalább egy eredeti és az eljárásban 
résztvevők számánál eggyel több másolati példányban mellékelni kell:” 
 
2. Az R1. 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. Az elvi előzetes típusengedély iránti kérelemhez az 1.1. és 1.2. pontokban foglaltakat, valamint 
az 1.3.‒l.12. pontok teljesítéséhez szükséges alapparamétereket leíró részletes feltétfüzetet, vagy 
tender dokumentációt kell mellékelni legalább egy eredeti és az eljárásban résztvevők számánál 
eggyel több másolati példányban.” 
 
3. Az R1. 2. melléklet 3. pont bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A típusengedély kiadása iránti kérelemhez egy eredeti és az eljárásban résztvevők számánál eggyel 
több másolati példányban mellékelni kell:” 
 
4. Az R1. 2. melléklet 4. pont bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A honosítási engedély kiadása iránti kérelemhez egy eredeti és az eljárásban résztvevők számánál 
eggyel több másolati példányban mellékelni kell:” 
 
5. Az R1. 2. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. Az átalakítási engedély iránti kérelemhez egy eredeti és az eljárásban résztvevők számánál 
eggyel több másolati példányban az 1. pontban felsorolt dokumentumok közül azokat kell 
mellékelni, amelyek a jármű típusmeghatározó adatainak valamelyike, vagy a jármű tűzvédelmi, 
közlekedésbiztonsági, munka- és környezetvédelmi jellemzőinek az átalakítás során bekövetkező 
megváltoztatásának szakszerűségét igazolják.” 
 
6. Az R1. 2. melléklet 6. pont bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az üzembehelyezési engedély iránti kérelemhez egy eredeti és az eljárásban résztvevők számánál 
eggyel több másolati példányban mellékelni kell a hatóság részére:” 
 
7. Az R1. 2. melléklet 8. pont bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Különleges menet lebonyolítására vonatkozó engedély iránti kérelemhez egy eredeti és az 
eljárásban résztvevők számánál eggyel több másolati példányban mellékelni kell:” 

8. Az R1. 2. melléklet 3.8. pont bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„vontató járművek és önjáró járművek esetében táblázatos formában meg kell adni a vasúti 
pályahálózat működtetője által jóváhagyott” 
 

2. melléklet a 82/2013. (XII. 29.) NFM rendelethez
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A 12 JEGYŰ PÁLYASZÁM KIALAKÍTÁSA:  

HAGYOMÁNYOS TRANSZEURÓPAI VASÚTI VONTATÓJÁRMŰVEK VÁROSI, 
ELŐVÁROSI KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ 

JÁRMŰVEI KESKENY-NYOMKÖZŰ VASUTAK JÁRMŰVEI 
 
1. Bevezetés 
Az egységes kialakítású, 12 jegyű pályaszámon alapul a 2007/756/EK bizottsági határozat.  
 
A transzeurópai hagyományos vasúti rendszeren közlekedő vasúti járművek pályaszámai 
képzésének részletes szabályai a 2012/757/EU bizottsági határozatban  
(a továbbiakban: OPE ÁME) előírtak figyelembevételével az alábbiakban találhatók. 
Az egységes vasúti járműnyilvántartás miatt szükségessé vált, hogy a 2008/57/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá nem tartozó, de a hatóság feladatkörébe tartozó 
valamennyi vasúti jármű bekerüljön a nemzeti járműnyilvántartásba. Előzőek miatt az alábbiak 
szerint kell meghatároznia a 12 jegyű pályaszámot az irányelv és az OPE ÁME mellékletének 
hatálya alá nem tartozó, helyi-, elővárosi-, térségi- és saját célú vasúti pályahálózaton üzemeltetett 
valamennyi vasúti járműnél. 

1.1. Számozási alapelvek: 
A járműveknek Magyarországon belül 7 számjegy alapján is egyértelműen azonosíthatónak kell 

lenniük. Az új pályaszámrendszer kidolgozásánál alapelvként szerepel a jelenlegi pályaszám- 
formátum lehetséges megtartása is. 

A járműsorozatokon belül a járművek meglévő sorszáma változatlan marad, tehát a már 
leselejtezett járművek helyei üresen maradnak. Új járműsorozatok számozásánál azonban a 
sorszámok 001-gyel kezdődnek és folyamatosan, kihagyás nélkül lesznek kiadva. 

A motorvonatok pályaszámának meghatározásánál a motorvonat hajtott tengelyeinek száma a 
mértékadó, nem a járműegységé (például a 6341 típusnak 4 db hajtott kerékpárja van, míg az egyes 
járműegységeknek csak 2-2). 

Ilyen megjelölés azonban nem alkalmazható a jelenleg is 12 jegyű pályaszámot viselő, de új 12 
jegyű pályaszámot kapó járműveknél, azok nem viselhetik tovább a korábbi homlokfeliratot. Új 
járműsorozatok esetében a jármű homlokfalán a 12 jegyű pályaszámból alapesetben csak az 5-11. 
számjegyeket kell feliratozni, ellenőrző szám nélkül, a pályaszámnál szereplő bontásban (például 
431 001; 1106 001). Amennyiben az 5. karakter helyén „0” áll, azt nem kell feltüntetni. Az 5. 
karakter helyén a többtagú egységet jelölő „1-6” számjegyet csak akkor kell feltüntetni a 
homlokfelületen, ha a jármű (többtagú egység) a 12 jegyű pályaszám 6-11. helyén álló 
számjegyeivel nem azonosítható egyértelműen. 

Az üzemképes és esetenként, vagy rendszeresen közlekedő történelmi (múzeumi, nosztalgia) 
járműveket az egységes nemzeti járműnyilvántartásba való felvétel miatt el kell látni az új elveknek 
megfelelő, 12 jegyű pályaszámmal. Ezt a járművön is fel kell tüntetni, ugyanakkor az alkalmazott 
eredeti pályaszám továbbra is használható. 

Megjegyzés: a megőrzött gőzmozdonyok megtartják eredeti pályaszámukat (220,194-től 490,058-
ig. Az ezek számára fenntartott számok* ‒ az értelmezhető összeállítások ‒ vontatójárművek 
részére nem lesznek kiadva. 

A 8. számjegyben is eltérő a számkód feloldása, mint általában. 
*- fenntartott számok: 220,*** 324,*** 341,*** 424,*** 490,*** 
1.2. Az üzembentartó a 12 jegyű pályaszámtól eltérő, az OPE ÁME-ban meghatározottnál 

nagyobb betűket és saját számjelzést is alkalmazhat, ha az hasznos az üzembentartó működése 
szempontjából. A saját számot az üzembentartó bárhol szabadon elhelyezheti annak 
figyelembevételével, hogy a 12 jegyű pályaszám körüli 50 cm-es tartományban semmilyen egyéb 
szám, egyedi azonosító nem helyezhető el, illetve ez az egyedi azonosító egyéb, a hatósági jelzést 
kiegészítő jelölést nem takarhat el, és annak 20 cm-es tartományába nem helyezhető el. Ez alól 
kivétel az üzembentartó VKM azonosítója, amelyet lehetőség szerint a 12 jegyű pályaszám 

3. melléklet a 82/2013. (XII. 29.) NFM rendelethez
 „6. melléklet a 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelethez
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közelében, azzal egyező méretű és típusú, nyomtatott nagybetűkkel kell feltüntetni az országkód 
után kötőjellel elválasztva, H-_ _ _ _ _ formában.  

Kisebb karakterek a hatósági azonosítókban csak akkor használhatók, ha a karaktereket csak a 
hossztartón lehet elhelyezni. 

A fentiek figyelembevételével járműveken tehát a korábban használt pályaszám továbbra is 
megmaradhat, ennek részletes feltételeit a hatóság határozatában írja elő. A hatóság határozatában 
indokolt esetben engedélyezhet további eltérést a 12 jegyű pályaszám körüli 50 cm-es, valamint a 
kiegészítő jelzések körüli 20 cm-es tartományban feltüntethető egyéb, nem hatósági jelzésekre 
vonatkozóan. 

 
2. Transzeurópai hagyományos vasúti vontatójárművek új, 12 jegyű pályaszámai 
A személyszállító vontatójárművekre (motorkocsi, motorvonat) a 12 jegyű pályaszám mellett a 

személyszállító vasúti járművekre meghatározott betűjelek és indexbetűk hatósági jelzésként nem 
alkalmazhatók. 

Első számjegy: ■X XX XXXX XXX - X 9 - vontató- (és speciális) járművek 
Második számjegy: X■XX XXXX XXX - X 
0 gőz-, hibridmozdony, városi vasutak  
1 villamos mozdony (V ≥100 km/h) 
2 dízel mozdony (V ≥100 km/h) 
3 nagysebességű villamos motorkocsi/vonat (V > 190 km/h) 
4 villamos motorkocsi/vonat (V < 190 km/h) 
5 dízel motorkocsi/vonat 
6 különleges mellék-, vagy pótkocsi* 
7 villamos tolatómozdony (V<100 km/h) 
8 dízel tolatómozdony (V<100 km/h) 
9 speciális, építési és karbantartási járművek 
* hajtott tengellyel rendelkező betétkocsi, vagy olyan különleges (betét-)kocsi, amely nélkül a 

(motor)vonat nem vagy csak korlátozottan üzemképes. 
Amennyiben a második számjegy 0, az 5-8. jegyek értelmezése eltér az alább leírtaktól. 
Harmadik és negyedik számjegyek: XX■■ XXXX XXX - X 
55 - a magyarországi vasutak kódszáma 
A GYSEV Zrt. állományában levő járműveken a „43” kód tovább alkalmazható, de új 

járműveknél már az egységes országkódot kell alkalmazni. 
Ötödik számjegy: XX XX ■XXX XXX - X 
A motorvonatok számozásánál alapelvként lett meghatározva, hogy minden kocsiszekrénynek 

külön pályaszámmal kell rendelkeznie, ezért az ötödik számjegyet erre a megjelölésre kell 
alkalmazni. 

Az egyes számjegyek jelentése a következő: 
(0-7 és 9: normál nyomtávolságú járművek.) 
0      - egytagú egység (minden mozdony és motorkocsi) 
1     - többtagú egység A. (kocsija) járműegysége 
2     - többtagú egység B. kocsija 
3     - többtagú egység 3. kocsija 
4     - többtagú egység 4. kocsija 
5     - többtagú egység 5. kocsija 
6     - többtagú egység 6. kocsija 
7    - csatolt - 10-nél több tengelyű mozdony (ekkor a 6. helyen a hajtott kerékpárok száma n-10 

áll - például 12 tengelyes jármű, jelölése 9x 55 72xx xxx-x 
8     - keskeny nyomtávú egység (mozdony és motorkocsi) 
9     - speciális járművek, az OPE ÁME szerint. 
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Hatodik, hetedik és nyolcadik számjegyek: XX XX X■■■ XXX - X 
A jármű sorozatszámát jelölik az alábbiak szerint: 
Hatodik számjegy: 
- a hajtott kerékpárok számát jelzi 
Hetedik számjegy: 
- „folyószám”, a hajtott kerékpárok száma szerint azonos csoportba tartozó járművek közti 

megkülönböztetés 
A hatodik és hetedik számjegy a mozdonyok esetében ‒ általában ‒ változatlanul a ma 

használatos (típus-) jelölés lehet. 
Nyolcadik számjegy: 
– A kialakított kódszám a következő: 
0      - villanymozdony-sorozaton belüli változat 
1      - villanymozdony-sorozaton belüli változat 
2      - villanymozdony-sorozaton belüli változat 
3      - villanymozdony-sorozaton belüli változat 
4      - villamos motorkocsi - sorozat 
5      - villamos motorvonat - sorozat 
6      - dízel motorvonat - sorozat 
7      - dízel motorkocsi - sorozat 
8      - dízelmozdony-sorozaton belüli változat 
9      - dízelmozdony-sorozaton belüli változat 
Kilencedik, tizedik és tizenegyedik számjegyek: XX XX XXXX ■■■- X 
A jármű adott sorozaton belüli sorszáma vagy a jelenlegi sorozaton belül viselt sorszáma 

(„folyószám”). 
A jelenlegi pályaszám utolsó 3 számjegyét a legtöbb esetben változatlanul meg lehet hagyni, 

villamos mozdonyoknál minden esetben: 
például V43 1234 = 91 55 0431 234-x 
Amennyiben a jelenlegi pályaszám második csoportja csak 3 jegyű, a nyolcadik pozícióban a 

(hozzáadott) szám villamos mozdonynál: 0 
például V63 004 = 91 55 0630 004 - 4 
dízel mozdonynál: 8 
például M61 017 = 92 55 0618017-9 
Abban az esetben, ha a pályaszám más felépítésű, az alábbi az eljárás: 
például 1047 001=9155 0470 001-1 
Megjegyzés: Kivétel a gőzmozdonyok pályaszáma, itt a hatodik-hetedik-nyolcadik számjegy adja 

a sorozatszámot, a kilencedik-tizedik-tizenegyedik az egyes sorozatokon belüli sorszám. 
Amennyiben a régi pályaszám sorszámot tartalmazó szakasza négyjegyű lenne, a 12 jegyű átírásnál 
egyszerűsítéssel kell élni. 

például 424 009 = 90 55 0424 009 - 4, 
de: 324 1564 = 90 55 0324 564-9 
Amennyiben ‒ és ez csak elvi lehetőség ‒ a meglévő gőzmozdony sorozatszámokkal 6 jegyében 

azonos pályaszám adódna más járművekre, úgy azt a (sorozat-)számot már foglaltnak kell tekinteni, 
nem kiadható. 

Tizenkettedik számjegy: XX XX XXXX XXX - ■ 
Ez az ellenőrző számjegy. Számítása az OPE ÁME szerint. 
Példák: 
V46 012       97 55 0460 012-x 
M44 321      98 55 0448 321-x 
M62 508      98 55 8628 508-x 
Bzmot 234      95 55 0117 234-X 
6341 012      95 55 1416 012-x és 95 55 2416 012-x 
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3. Helyi és elővárosi pályahálózaton közlekedő vasúti járművek 12 jegyű pályaszámai 
3.1. „Motorkocsik, motorvonatok, gumikerekes („kétéltű”) vasúti járművek”. 
A bevezetőben említettek szerint ezekre a járművekre az irányelv előírásai nem vonatkoznak, 

ennek ellenére az egységes nemzeti járműnyilvántartás kialakítása érdekében szükséges az azonos 
számformátumot, nyilvántartási rendszert alkalmazni. 

A 12 jegyű pályaszámot a városi járműveken általános esetekben elegendő ‒ hatósági 
azonosítóként ‒ az azt tartalmazó „normál kivitelű pályaszám-táblán” az „A” végen lévő 
vezetőállásban arra alkalmas, jól látható helyen, a fülke belső falán a mennyezet alatt, vezetőállás 
nélküli személyszállító kocsik esetében pedig a kocsi „A” végi homlokfalának belső felületén a 
mennyezet alatt elhelyezni. 

A 12 jegyű pályaszám a fent megadott előírások betartásával a „pályaszám-táblával” azonos 
kialakítású matricán is elhelyezhető. Ez utóbbi esetben azonban a „normál kivitelű” pályaszám-
táblát a jármű kocsiszekrényén vagy alvázán (csuklós kocsik esetében az „A” vagy 1. vezetőállásos 
járműrészen) a jobb oldalon az alvázszám-tábla közelében, vagy az „erősített kivitelű” pályaszám-
táblát a jármű alvázán (csuklós kocsik esetében az „A” vagy 1. vezetőállásos járműrészen) a jobb 
oldalon az alvázszám-tábla mellett a megadott módon kell elhelyezni. 

A jármű kocsiszekrényére csak a pályaszám kilencedik, tizedik és tizenegyedik helyen lévő 
sorszámát (például 101) vagy a hatóság által az üzembentartó igényeinek lehetőség szerinti 
figyelembevételével meghatározott rövid pályaszámot kell legalább 80 mm magasságú 
számjegyekkel, 2000 mm-nél nem magasabbra elhelyezni, mindkét oldalon, vezetőállásos kocsik 
esetén lehetőleg a vezetőállás közelében és a járművek homlokfelületein. A hatóság indokolt 
esetben a pályaszámokról szóló határozatában engedélyezheti a sorszám oldalablakok fölötti 
elhelyezését is, illetve a pályaszám-táblák elhelyezésének módját egyedileg is meghatározhatja. 
Azok a járművek, melyeknek eredetileg négy számjegyű pályaszáma volt, vagy a rövid pályaszáma 
háromnál több számjegyű, oldalukon és homlokfelületeiken megtarthatják az eredeti, illetve rövid 
pályaszámot. A rövid pályaszám kialakításánál, illetve a 12 jegyű pályaszámok meghatározásánál 
törekedni kell arra, hogy a rövid pályaszám és a 12 jegyű pályaszám egymással összefüggésbe 
hozható legyen. A felirat színválasztásánál az alapszínnel biztosítani kell a megfelelő kontrasztot. A 
jármű sorszámát az utastérben is jól látható módon el kell helyezni. 

A pályaszám táblákat az alábbiak szerint kell kialakítani: 
Normál (N) kivitel 
 
Anyaga:  0,5 mm-es rozsdamentes acéllemez 
Felirat kialakítása: dombornyomással vagy gravírozással készített, betűméret 16 mm 
A tábla mérete: 24 x 200 mm 
A tábla rögzítése: 2 db 4,2 mm-es rozsdamentes acél húzószegeccsel 
 

 
Alkalmazása: Az „A” vezetőfülkében a szélvédő fölött vagy a vezető háta mögötti falon, a 

mennyezet alatt, valamint vezetőfülke nélküli, személyszállító kocsik „A” végén levő 
homlokfal belső felületén. Két fülke esetében is csak egy tábla kerül elhelyezésre. 
A jármű külső oldalán a kocsiszekrényen vagy az alvázon, az alvázszám-tábla 
közelében. 
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Erősített (E) kivitel 
 
Anyaga:  1,5 mm-es rozsdamentes acéllemez 
Felirat kialakítása: lézer- (vagy plazma-) vágással készített, betűméret 25 mm 
A tábla mérete: 40 x 300 mm 
A tábla rögzítése: a függőleges élek mentén hegesztéssel 
 
 
 
 
 
 
Alkalmazása: Az alváz hossztartó (külső) felületén. 
 A hegeszthetőség érdekében, a hossztartó alkalmas részén max. 5 mm vastagságú 

anyagból a tábla felhegesztéséhez talplemezt kell hegeszteni az alvázra. 
 

Első számjegy:   
 9  vontatójármű 
 5 - vontatott jármű, amely nem zárt járműszerelvény része 

  
például UV pótkocsi, BHÉV 
PXXIII 

Második számjegy:   
 0 - vagyis gőz-, hibrid stb. mozdony, „városi vasutak”   
Harmadik és negyedik számjegyek: 55, a magyarországi vasutak 
kódszáma. 

  

Ötödik számjegy:   
 - a jármű felépítésére vonatkozó kódszám:   
 0 - egytagú („motorkocsi”)  például T5C5 
 1 - csatolt vonategység 1. tagja (vezetőállásos kocsi)   
 2 - csatolt vonategység 2. tagja (hajtott, vezetőállás nélküli pótkocsi)   
 3 - csatolt vonategység 3. tagja (futó, vezetőállás nélküli pótkocsi)  
 4 - csuklós, két, vagy háromtagú, négytengelyes  például KT4D, FVV 
 5 - tartalék  például IK-280T 
 6 - csuklós, kéttagú, hattengelyes  például KCSV6 
 7 - tartalék  - 
 8 - csuklós, háromtagú, nyolctengelyes  például KCSV7 
 9 - csuklós, háromnál több tagú  például COMBINO 
Hatodik számjegy:  
- a jelleg kódolása: 

  

 0 földalatti-vasút („hagyományos”)   
 1 földalatti gyorsvasút (metró)   
 2 közúti vasút (villamos) - hagyományos, legnagyobb szélesség 
<2400 mm 

  

 3 közúti vasút (villamos) - hagyományos legnagyobb szélesség ≥ 
2400 mm 

  

 4 közúti vasút (villamos) - földalatti közlekedésre is alkalmas, 
legnagyobb szélesség ≤ 2400 mm 

  

 5 közúti vasút (villamos) - földalatti közlekedésre is alkalmas, 
legnagyobb szélesség ≥2400 mm 

  

 6 elővárosi vasút - hagyományos   
 7 elővárosi gyorsvasút - földalatti közlekedésre is alkalmas   
 8 tartalék   
 9 speciális, kötöttpályás jármű (például sikló)   
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Hetedik számjegy:    
 - a jármű üzemi jellemzőit tartalmazza:   
    

 Kódszám  Vezetőállások  ajtók_oldalon  padlószint jellemzője 
 0  0  1  A 
 1  0  2  A 
 2  1  2  A 
 3  0  1  N 
 4  0  2  N 
 5  1  2  N 
 6  0  1  M 
 7  0  2  M 
 8  1  2  M 
 9  * (1)  * (1)  * (A/N/M) 

 Vezetőállások 0 - vezetőállás nincs 
 Vezetőállások 1 - vezetőállás van 
 N - normál padlószint: fellépő + 1 lépcső 
 A - alacsony padlószint: fellépő + lépcső nincs 
 M - magas padlószint: fellépő + 2 lépcső 
 * - egyéb jármű, ami 0-8-ig nem besorolható 

A padlószint besorolása változó szint esetén a kedvezőbb adat szerint történik. 
- a vezetőállások oszlop értelmezése ‒ a járművek jellemzői alapján ‒ nem azonos a 

motorkocsiknál szereplővel. 
Nyolcadik számjegy: általános esetben 6. 
Ettől eltérni akkor lehet, ha  
a) két jármű ugyanazokkal az 5-7. számjegyekkel rendelkezik, de valamilyen típusmeghatározó 

adatukban eltérés mutatkozik közöttük, ezért megkülönböztetésük szükséges; 
b) a jármű eredeti pályaszáma négyjegyű volt, ebben az esetben a nyolcadik számjegy a 

négyjegyű eredeti pályaszám 1. számjegye lehet. 
Kilencedik számjegy: 
Az eredeti pályaszám eleme, vagy, ha kétjegyű az eredeti pályaszám: 0. 
Tizedik, tizenegyedik számjegyek: 
- az eredeti pályaszám eleme - az utolsó két karakter 
Tizenkettedik számjegy: 
Az OPE ÁME szerinti ellenőrző szám. 
A városi közlekedés járműveinek egyértelmű négyjegyű azonosítója miatt, egyetlen ezres sorozat 

elegendő a pótkocsik beszámozására. Az esetlegesen üzemben tartott UV pótkocsik jórészt olyan 
sorozatba esnek, ahol eddig is voltak ilyen pályaszámmal ellátott járművek. 

Átírási példák: 
például 6032 pályaszámú BKV („Füzesi”) UV pótkocsi->50 55 0246 032-0 
például 300 pályaszámú MKV SGP C3 pótkocsi->50 55 0266 300-6 
De eltérő a rendszer ‒ egyedileg ‒ nosztalgia (muzeális) kocsikra: 
például 5807 pályaszámú BKV („MVG”) UV pótkocsi->50 55 0245 807-6 
 
3.2. Helyi és elővárosi pályahálózaton közlekedő vasúti teherkocsik, önjáró munkagépek 

pályaszámai: 
Ezeket a járműveket felhasználási területük figyelembevételével az OPE ÁME szerint, 

teherkocsiként vagy különleges járműként kell 12 jegyű pályaszámmal ellátni. 
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4. Keskeny-nyomközű vasutak járműveinek 12 jegyű pályaszámai 
A meglévő járművek átszámozásakor lehetőség szerint – az alábbiakban foglaltak betartásával – 

törekedni kell arra, hogy a jármű korábbi pályaszámában, illetve jelölésében található sorszám 
megmaradjon.  

 
 
A járművek rövid pályaszámának (egyedi vagy rövid megjelölés) kialakítása: 
A pályaszám meghatározásánál kialakítható egy ún. rövid pályaszám (egyedi vagy rövid 

megjelölés), melynek egyértelműen összefüggésbe hozhatónak kell lennie a 12 jegyű pályaszám 9-
11. helyén álló számjegyeivel meghatározott sorszámmal. (Lehetséges módszerek: ha a korábbi 
pályaszámban a járműnek háromjegyű sorszáma volt, a korábbi sorszám első számjegyét a 12 jegyű 
pályaszámban az új 100-as csoportnak megfelelően meg kell változtatni. Ha a korábbi 
pályaszámban a járműnek négyjegyű sorszáma volt, a korábbi négyjegyű sorszámból az azonosítás 
szempontjából lényegtelen számjegyet a háromjegyű sorszám kialakítása miatt el kell hagyni. 
Háromnál kevesebb számjegyből álló sorszámot a sorszám előtt egy vagy két nullával, illetve a 
100-as csoportnak megfelelő számjeggyel ki kell egészíteni.) Rövid pályaszámnak (egyedi vagy 
rövid megjelölésként) alkalmazható az alábbiak valamelyike: 

a) a jármű korábbi jelölése, vagy az üzembentartó által adott egyedi megjelölés,  
b) a 12 jegyű pályaszámból és (ha van) a jármű betűjeléből képzett rövid megjelölés 

(vontatójárművek esetében a 12 jegyű pályaszám 5-11. helyén álló számjegyei, vontatott járművek 
esetében a 6-11. helyen álló számjegyek, de vontatott járművek esetén a 6. helyen található szám 
helyett a fősorozat betűjele alkalmazandó). 

Az a) változat alkalmazása esetén a kiadott 12 jegyű pályaszámot a jármű mindkét oldalán a 4.1-
4.4. pontokban meghatározott formátumban és csoportosításban, levelezési minőségű, betűtalp 
nélküli betűtípussal, legalább 80 mm, legfeljebb 200 mm magasságú számjegyekkel – a sínkorona 
felett 2000 mm-nél nem magasabban – kell segédeszköz nélkül el nem távolítható, időtálló módon, 
az alapszíntől jól láthatóan eltérő színnel elhelyezni. A 12 jegyű pályaszámot fel kell tüntetni a 
jármű vezetőállásán vagy utasterében is, legfeljebb 20 mm magasságú számjegyekkel. Kisebb betűk 
csak indokolt esetben használhatók (például ha a betűket csak a hossztartón lehet elhelyezni). 

A b) változat alkalmazása esetén a jármű mindkét oldalán jól láthatóan az előző bekezdésben 
foglalt előírások betartásával elegendő a rövid pályaszám feltüntetése. A rövid pályaszámot ebben 
az esetben a jármű utasterében is jól látható módon fel kell tüntetni. A 12 jegyű pályaszámot a 
városi vasúti (helyi közforgalmú) járműveknél alkalmazott, jelen melléklet 3.1. pontja szerinti 
normál vagy erősített kivitelű pályaszámtáblán a jelen melléklet 3.1. pontjában meghatározott 
módon kell a járművön elhelyezni. A 12 jegyű pályaszámot fel kell tüntetni a jármű vezetőállásán 
is, legfeljebb 20 mm magasságú számjegyekkel.  

Kisebb betűk csak indokolt esetben használhatók (például ha a betűket csak a hossztartón lehet 
elhelyezni). A rövid pályaszámot a mozdonyok, illetve vezérlőkocsik homlokfelületein (utóbbiaknál 
csak a vezetőállás felőli végén) is feliratozni kell. 

A járművek 12 jegyű pályaszámainak meghatározása: 
4.1. Keskeny nyomtávú mozdonyok, motorkocsik 
1-4. számjegyek: ■■ ■■ XXXX XXX - X  
A 12 jegyű pályaszám 1-4. számjegyeit jelen melléklet 2. pontjában (transzeurópai hagyományos 

vasúti vontatójárművek új, 12 jegyű pályaszámai) foglaltak szerint kell meghatározni. 
Ötödik. számjegy: XX XX ■XXX XXX - X  
8 - keskeny nyomtávú egység (mozdony és motorkocsi) 
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6. számjegy: XX XX X■XX XXX - X 
1 

mozdony 
gőz 

2 belső égésű 
3 villamos 
4 

motorkocsi 
belső égésű 

5 villamos 
8 hajtány 

7-8. számjegyek: XX XX XX■■ XXX - X (típus-sorszám) 
Mozdonyok, motorkocsik esetében (ha a 12 jegyű pályaszám 8. számjegye 1-5) a 6-7. számjegy a 

jármű maximális tengelyterhelésének (rakottan, kiszerelten mérve) értéke [kN]-ban felfelé 
kerekítve. Az eltérő járműtípusoknál felmerülő esetleges azonosságok elkerülése érdekében a 
tengelyterhelés értékét a következő, szabad egész számig kell felfelé módosítani. 

Hajtányok esetében (ha a 12 jegyű pályaszám 8. számjegye 8): 
00-49 ‒ kézihajtány 
50-99 – motoros hajtány 
9-11. számjegyek: XX XX XXXX ■■■ - X 
A jármű adott sorozaton belüli, folytatólagosan adott sorszáma, amelyben az altípusok 100-as 

csoportokban elkülöníthetők. A 2014. január 1-jén meglévő járműveknél a korábbi azonosítóval 
összefüggésben is képezhető jelen melléklet 4. pontjában foglaltak figyelembevételével. 

Tizenkettedik számjegy: XX XX XXXX XXX - ■ 
Az OPE ÁME melléklete szerinti ellenőrző szám.  
4.2. Személyszállító vontatott járművek 
1-2. számjegyek ■■ XX XX-XX XXX - X: 55 
3-4. számjegyek XX ■■ XX-XX XXX - X: 55 
5-6. számjegyek XX XX ■■-XX XXX - X (típus) 
A 12 jegyű pályaszám 5-6. helyén álló számjegyeit, valamint a személyszállító vontatott 

járművek betűjeleit az alábbi táblázatban foglaltak szerint kell meghatározni. A betűjel az OPE 
ÁME-ban meghatározott betűjelekkel és indexbetűkkel kiegészíthető. A betűjel utolsó indexbetűje: 
u (keskeny nyomtáv). 
Betűjel 5-6. 

 
Kocsi leírása 

A 14 
Zárt, 1. vagy részben 1. 
osztályú személykocsi, 
szalonkocsi 

B 24 Zárt, 2. osztályú 
személykocsi 

C 35 Nyitott személykocsi 
7-8. számjegyek XX XX XX-■■ XXX - X (típus-sorszám) 
Azonos az ugyanezen helyiértékekre a 4.1. pontban, a mozdonyok, motorkocsik esetére 

meghatározottakkal. Azonos családba tartozó, de valamely jellemzőjében eltérő (például zárt-
nyitott) kocsiknál indokolt esetben alkalmazható ugyanaz a (családba tartozó legnehezebb kocsihoz 
tartozó) típus-sorszám.  

9-11. számjegyek: XX XX XX-XX ■■■- X 
Azonos az ugyanezen helyiértékekre a 4.1. pontban meghatározottakkal. 
Tizenkettedik számjegy: XX XX XX-XX XXX - ■ 
Az OPE ÁME szerinti ellenőrző szám.  
4.3. Teherszállító kocsik 
1-2. számjegyek: ■■ XX XXXX XXX – X 
45 - független tengelyekkel rendelkező kocsik 
85 - forgóvázas kocsik 
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3-4. számjegyek XX ■■ XXXX XXX - X: 55 
5-6. számjegyek XX XX ■■XX XXX - X (típus) 
A 12 jegyű pályaszám 5-6. helyén álló számjegyeit, valamint a teherkocsik betűjeleit az alábbi 

táblázatban foglaltak szerint kell meghatározni. A betűjel az OPE ÁME-ban meghatározott 
indexbetűkkel kiegészíthető. A betűjel utolsó indexbetűje: u (keskeny nyomtáv). 

 
 
 
 
Betűjel 5-6. 

 
Kocsi leírása 

G 11 Zárt 
N (R, 

 
33 Pőre 

J (R, E) 35 Nyitott 
U 96 Önürítős 
Z 77 Tartály 
Y 98 Egyéb, különleges 

7-8. számjegyek XX XX XX■■ XXX - X (típus-sorszám) 
Azonos az ugyanezen helyiértékekre a 4.1. pontban, a mozdonyok, motorkocsik esetére 

meghatározottakkal. Azonos családba tartozó, de valamely jellemzőjében eltérő (például zárt-
nyitott) kocsiknál indokolt esetben alkalmazható ugyanaz a (családba tartozó legnehezebb kocsihoz 
tartozó) típus-sorszám. 

9-11. számjegyek: XX XX XXXX ■■■- X 
Azonos az ugyanezen helyiértékekre a 4.1. pontban meghatározottakkal. 
Tizenkettedik számjegy: XX XX XXXX XXX - ■ 
Az OPE ÁME szerinti ellenőrző szám. 
4.4. Speciális járművek, munkagépek 
1-2. számjegyek ■■ XX XXXX XXX - X: 99 
3-4. számjegyek XX ■■ XXXX XXX - X: 55 
5-6. számjegyek XX XX ■■XX XXX - X (típus) 
89 - önjáró munkagép 
99 - nem önjáró munkagép 
7-8. számjegyek: XX XX XX■■ XXX - X (típus-sorszám) 
Az OPE ÁME-ban a speciális járművek típusainak és altípusainak leírására meghatározott, a 12 

jegyű pályaszám 7-8. számjegyei. 
9-11. számjegyek: XX XX XXXX ■■■- X 
Azonos az ugyanezen helyiértékekre a 4.1. pontban meghatározottakkal. 
Tizenkettedik számjegy: XX XX XXXX XXX - ■ 
Az OPE ÁME szerinti ellenőrző szám.”  
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A vidékfejlesztési miniszter 133/2013. (XII. 29.) VM rendelete
a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 1., 2., 3., 4., 6., 7., 9., 11., 12., 13., 14., 16., 
17., 18., 19., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § j)  pontban 
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. aktív halászeszköz: minden olyan hagyományos, nem tiltott halászeszköz, a különböző emelő, dobó és egyéb 

hálókat is beleértve, ahol a hal megfogásához az eszköz mozgatása és folyamatos felügyelete szükséges;
2. fogási méret: a halak oldalán, az orrcsúcstól a farokúszó tövéig mért testhosszúság;
3. passzív halászeszköz: olyan állított, hagyományos, nem tiltott, nem mozgó halászeszköz, amelynek fogási elve 

a hal csapdába ejtésén alapul és emberi beavatkozást csak a rendszeres ellenőrzéskor igényel;
4. ökológiai célú halászat: az  őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen, invazív halfajok állományának 

felmérése és gyérítése, illetve őshonos halfajok ökológiai szempontból indokolt faj-, illetve méretszelektív 
halászata.

2. Az Alapvető rendelkezések alcímhez

2. § (1) Más halgazdálkodási hasznosítási módnak minősül:
a) a rekreációs célú halászat,
b) a kereskedelmi célú halászat, illetve
c) a haltermelés,
amelyeket a halgazdálkodási tervben a horgászati hasznosítás kiegészítő tevékenységeként lehet tervezni.

 (2) Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen más halgazdálkodási hasznosítási mód kizárólagosan, horgászati 
hasznosítás nélkül akkor folytatható, ha
a) az  adott vízterület vízjogi üzemeltetési engedélye szerint víztározó és a  halgazdálkodásra jogosult azt 

a  halgazdálkodási jog hasznosítására irányuló pályázatában vagy a  halgazdálkodási terv módosítására 
irányuló kérelmében jelzi és részletesen indokolja, vagy

b) a  halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a  továbbiakban: Hhvtv.) vagy más 
jogszabály alapján az adott vízterületen a horgászat nem megengedett tevékenység.

3. A hal élőhelyének védelme alcímhez

3. § (1) Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a  halgazdálkodásra jogosult, hullámtéren elhelyezkedő nem 
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen pedig a  hullámtérhez tartozó folyó halgazdálkodásra jogosultja 
köteles minden olyan esetben elvégezni a  veszélyeztetett őshonos halállományok túlélését biztosító mentést, 
amikor a  halmentés becsült költsége nem haladja meg a  menthető halállomány halgazdálkodási értékét és 
a természetvédelmi célokkal nem ellentétes. A hal mentése történhet a vízpótlás biztosításával is.

 (2) A  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága azokon a  halgazdálkodási vízterületeken, ahol nincs 
halgazdálkodásra jogosult, a  Hhvtv. 8.  § (2)  bekezdése szerinti őshonos halállomány mentését bármely 
halgazdálkodásra jogosulttal elvégeztetheti. A  halmentésre történő kijelölésnél a  határozatot a  következők 
figyelembevételével kell meghozni:
a) csatlakozó mederrel bíró, kapcsolódó nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén annak 

halgazdálkodásra jogosultja, több kapcsolódó halgazdálkodási vízterület esetén a  kijelölt halgazdálkodásra 
jogosult köteles a halmentést elvégezni;

b) ha az adott halgazdálkodási vízterületen lévő hal beazonosítható nyilvántartott halgazdálkodási vízterületről 
származik, akkor a származás helye szerinti halgazdálkodásra jogosult köteles a halmentést elvégezni;

c) mérlegelni kell az  őshonos halállományok mentése során a  természetvédelmi és egyéb kockázatokat, 
különös figyelemmel az  idegenhonos fajok esetleges betelepítésére, behurcolására és a  természetes 
ökológiai folyamatok megzavarására.
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 (3) A  (2)  bekezdés szerinti halmentést végző halgazdálkodásra jogosult a  mentett őshonos halat a  halgazdálkodási 
jogosultságában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre – figyelembe véve a víztest ökológiai állapotát és 
őshonos halfauna összetételét – a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága hozzájárulásával helyezheti ki.

 (4) Halmentési tevékenység a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által kiadott engedély alapján végezhető. 
A  halmentésre vonatkozó engedély meghatározott halgazdálkodási vízterületre vonatkozóan, határozott 
időtartamra, de legfeljebb 2 évre adható ki. Ha a kérelmező nem a halgazdálkodásra jogosult, a kérelemhez csatolni 
kell a  jogosult hozzájárulását. Az  engedélyes a  Hhvtv. 47.  § (1)  bekezdése alapján halmentésre engedélyezett 
eszközöket és módszereket csak az előzetesen bejelentett halmentési tevékenységhez használhatja.

 (5) A  halmentésre vonatkozó engedély alapján végzett egyedi halmentések a  kormányhivatal földművelésügyi 
igazgatóságához megtett előzetes bejelentés alapján végezhetők. A bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia:
a) a mentésre jogosult személy neve;
b) az ivadék-, illetve halmentés okai;
c) a mentés helye, időpontja;
d) az alkalmazott eszközök és módszerek;
e) a mentendő halak becsült tömege, faj és korosztály-összetétele;
f ) az áttelepítés helye és ideje.

 (6) A bejelentés e-mail vagy fax útján is teljesíthető.
 (7) A  tervezett halmentés akkor kezdhető meg, ha a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága az  (5)  bekezdés 

szerinti bejelentést követő 8 napon belül a halmentés megtiltása tárgyában nem hoz döntést.
 (8) Ha a  mentendő halállomány kevesebb mint 80%-a az  őshonos fajokhoz tartozó egyed, a  halmentés során fogott 

halállományból csak az  őshonos egyedek helyezhetők vissza, illetve helyezhetők ki a  (3)  bekezdés szerinti 
halgazdálkodási vízterületre.

 (9) Az  elvégzett halmentésekről az  (5)  bekezdés szerinti tartalommal és formában adatszolgáltatást kell teljesíteni 
a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának a halmentést követő 15 napon belül.

 (10) A  nyilvántartott és a  nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken élő őshonos halfajok halgazdálkodási 
értékét, valamint a kiszámítás módját az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a telelő és szaporodó helyek ökológiai szerepének külön vizsgálata 
nélkül halgazdálkodási kíméleti területet (a továbbiakban: kíméleti terület) jelöl ki
a) a 200 ha-nál nagyobb vízterületű, vagy
b) folyóvíz esetén a 20 kilométernél hosszabb
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken.

 (2) A  kíméleti terület kijelölése iránti eljárást az  (1)  bekezdés szerinti esetkörben a  halgazdálkodásra jogosultnak kell 
kérelmeznie. Ha a  halgazdálkodási vízterület nem éri el az  (1)  bekezdésben foglalt méretküszöböt, a  kíméleti 
terület kijelölése a Hhvtv.-ben foglalt feltételek fennállása esetén kérelmezhető, vagy a kijelölést a kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatósága hivatalból végzi el.

 (3) A  kíméleti terület kijelölésére irányuló kérelemhez az  agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken 
a  szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti szakértői névjegyzékben 
(a  továbbiakban: szakértői névjegyzék) szereplő halászati szakértő, vagy a  38.  § (1)  bekezdés szerinti országos 
kutatási engedéllyel rendelkező személy által készített, a kíméleti terület helyét és méretét alátámasztó véleményt 
kell mellékelni.

 (4) Ha a  kijelölés iránti eljárásra hivatalból kerül sor, a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága szakértőként 
a  szakértői névjegyzékben szereplő halászati szakértőt vagy a  38.  § (1)  bekezdés szerinti országos kutatási 
engedéllyel rendelkező személyt vesz igénybe. A szakértői közreműködés a kíméleti terület helyének és méretének 
megállapítására terjed ki.

 (5) A  kíméleti területeket a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága, valamint az  Országos Halgazdálkodási 
Adattár (a továbbiakban: Adattár)
a) a kíméleti területet kijelölő GPS koordinátákra,
b) a kíméleti területként kijelölt vízterület méretére,
c) a kíméleti terület telelő vagy szaporodó helyként történő kijelölésére
vonatkozó adatokkal tartja nyilván.

 (6) A  kíméleti terület meghatározott nyilvántartott halgazdálkodási vízterület szakaszokra vagy részekre, ötéves 
időtartamra jelölhető ki. A  kíméleti terület kijelölése hivatalból vagy kérelemre újabb ötéves időszakra 
meghosszabbítható. A kíméleti terület kijelölése a halgazdálkodásra jogosult kérelmére módosítható.
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5. § (1) A  kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások megismertetéséről a  halgazdálkodásra jogosult köteles 
gondoskodni.

 (2) A  halgazdálkodásra jogosult a  területi jegyen, vagy a  területi jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban 
gondoskodik a kíméleti terület határai részletes leírásának, valamint a kíméleti területre vonatkozó halfogási tilalom 
időbeli hatályának megismertetéséről.

 (3) A  halállományok telelő és szaporodó helyeinek védelme érdekében kijelölt kíméleti területen a  4.  § (5)  bekezdés 
c) pontja szerinti telelő helyen legalább november 15-től február 28-ig, szaporodó helyen legalább március 1-jétől 
június 15-ig tartó halászati és horgászati tilalmat kell elrendelni. A  tilalom nem érinti az  őshonos halállományt 
veszélyeztető, tájidegen, invazív halfajok gyérítése érdekében a  halgazdálkodásra jogosult által végzett 
tevékenységeket.

6. § (1) A  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a  halállományt veszélyeztető gerinces állatfajok Hhvtv. 10.  § 
(1)  bekezdés b)  pontja szerinti gyérítésére, riasztására kötelezheti a  halgazdálkodásra jogosultat az  alábbi 
feltételekkel:
a) a  gyérítést a  halászati őrök, illetve a  halgazdálkodási vízterületet magába foglaló vagy ennek hiányában 

a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által kijelölt szomszédos vadászterület vadászatra 
jogosultjának hivatásos vadászai, sportvadászai végezhetik el, továbbá

b) a kijelölt vadászatra jogosult a gyérítésében és riasztásában költségtérítés ellenében köteles együttműködni, 
illetve azt elvégezni.

 (2) Az  (1) bekezdésben foglalt kötelezés szerinti, a vadászatra jogosult kárókatona gyérítés és riasztás miatt felmerült 
költségét az érintett halgazdálkodásra jogosult köteles megtéríteni.

 (3) A gyérítés és a riasztás az okszerű gazdálkodás mértékéig végeztethető.

7. § (1) A Hhvtv. 10. § (3) bekezdése szerinti kötelezés a halgazdálkodási terv hivatalból történő módosításának minősül, és 
annak megvalósítását a halgazdálkodásra jogosultnak a kötelezésről szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított 
30 napon belül meg kell kezdenie.

 (2) A  Hhvtv. 10.  § (4)  bekezdése szerint jelentős ökológiai hatásnak kell tekinteni különösen a  busafajok, valamint 
a  törpeharcsafajok tömeges előfordulását minden 200 hektárnál nagyobb állóvízi vagy 20 kilométernél hosszabb 
folyóvízi nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen.

8. § (1) A halgazdálkodási vízterületeken bekövetkező tömeges hal-, vagy más hasznos víziállat pusztulás esetén
a) a tetemek eltávolítása,
b) a  nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok 

megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerinti megsemmisítési helyre való 
szállítása, valamint

c) a megsemmisítés költségeinek viselése
a halgazdálkodásra jogosult kötelessége.

 (2) A  hal- vagy más hasznos víziállat pusztulást tömegesnek kell tekinteni, ha adott tevékenység vagy esemény 
legalább 100 kg hal, illetve más hasznos víziállat pusztulását okozza.

 (3) Ha az  érintett halgazdálkodási vízterületen nincs halgazdálkodásra jogosult, vagy a  halgazdálkodásra jogosult 
nem tesz eleget az  (1)  bekezdésben meghatározott kötelezettségének, a  halállomány vagy élőhelyének védelme 
érdekében a  Hhvtv. 11.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti élőhely- és állományvédelmi intézkedést kell elrendelni. 
Az  intézkedés elrendelése során a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága bármely halgazdálkodásra 
jogosultat kijelölheti a haltetemek összegyűjtésére és elszállíttatására, valamint a megsemmisítés megrendelésére. 
A  kijelölt halgazdálkodásra jogosult igazolt költségeit a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási 
jogosultja, halgazdálkodásra jogosult hiányában a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: 
NÉBIH) az  elszámolás elfogadását követő 30. napig téríti meg a  Hhvtv. 63.  § (4)  bekezdése szerinti bevételeinek 
felhasználásával.

 (4) Ha a  tömeges halpusztulás járványos állatbetegség jelenlétére utal, a  haltetemekkel kapcsolatos intézkedésekre 
vonatkozóan a  tenyésztett víziállatokra és az  azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi 
követelményekről és a  víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az  azok elleni védekezésről 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott intézkedések az irányadók.
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4. A halak és a halállományok védelme alcímhez

9. § (1) Őshonos halnak halgazdálkodási vízterületről mesterséges körülmények közötti szaporítás céljából történő 
kifogásának engedélyezése során a  határozatban meg kell határozni a  kifogható mérettartományt, továbbá 
az egyedszámot.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti engedély kizárólag kutatási vagy haltermelési célból adható meg. A  haltermelési célból 
kiadott engedélyben meg kell határozni a szaporításból származó és visszatelepítendő kifogott tenyészhal és ivadék 
mennyiségét.

 (3) Fajlagos tilalmi időben a tilalmi időszakkal érintett halfaj egyedeinek begyűjtése nem végezhető.

10. § (1) A  halgazdálkodásra jogosult kérelmére történő fajlagos tilalmi idő megrövidítését, az  alóli, illetve a  méret- 
vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés engedélyezése iránti kérelmet 20 ha-nál nagyobb nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterület esetén a szakértői névjegyzékben szereplő halászati szakértő által készített engedélyezési 
dokumentációval kell alátámasztani.

 (2) A fajlagos tilalmi idő megrövidítésére, az alóli, illetve a méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentésre irányuló 
döntéseket a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága hivatalból is meghozhatja.

 (3) Fajlagos tilalmi idő, illetve méret- vagy mennyiségi korlátozás alól felmentést – a  Hhvtv. 8.  § (1) és (2)  bekezdés 
szerint történő állománymentés és a  mesterséges körülmények közötti szaporítási célból fogott halak 
kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága engedélyével végzett telepítésének kivételével – a  kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatósága a  területegységre nagyobb mennyiségben rendszeresen telepített halfajokra 
vonatkozóan engedélyezhet, ha a  halgazdálkodásra jogosult a  halgazdálkodási tervben foglalt előírásoknak 
maradéktalanul eleget tesz, továbbá a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen az  adott halfaj rendszeres 
szaporulata nem észlelhető.

 (4) A  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága – az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  fajlagos tilalmi időtől 
eltérést legfeljebb egy naptári évre engedélyezhet a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy 
részére.

 (5) Nyilvántartott halgazdálkodási területen a  ponty faj esetében a  fajlagos tilalmi idő alóli felmentést 5 éves 
időtartamra a halgazdálkodásra jogosult kérelmére engedélyezi a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága, ha 
a ponty rendszeres telepítése a halgazdálkodási terv szerint eléri vagy meghaladja a 200 kg/ha/év mennyiséget.

 (6) A  természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok fogási tilalma alól a  kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatósága a halgazdálkodásra jogosult kérelmére időszakos felmentést adhat. A felmentés csak 
a kifogható mérettartomány és a kifogható darabszám megadásával, illetve a fogási tilalom alóli felmentési kérelem 
céljának megjelölésével adható ki. A felmentést a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága akkor adhatja meg, 
ha
a) az  adott halfaj vizsgálatokkal igazoltan, stabil, önfenntartó populációval rendelkezik az  adott nyilvántartott 

halgazdálkodási vízterületen,
b) a halgazdálkodásra jogosult az adott halfajt telepíti és az engedélyben a telepítési egyedszámnak megfelelő 

kifogható összes mennyiség megállapítását kéri, vagy
c) a halgazdálkodásra jogosult mesterséges szaporításra alkalmas törzsállomány befogására kér engedélyt.

 (7) A (6) bekezdés szerinti felmentés
a) március 1. és május 31. közötti időszakra nem adható,
b) kecsege esetében legalább 50 cm-es, széles kárász esetében legalább 20 cm-es példányokra adható, továbbá
c) úgy adható, hogy a  b) szerinti halfajokra is érvényesek a  napi darabszám-korlátozással védett őshonos 

halfajokra vonatkozó előírások: halfajonként legfeljebb 3 darab, a  többi darabszám-korlátozással védett 
halfajjal együtt legfeljebb 5 darab fogható ki belőlük.

 (8) Az élelmezési célra alkalmas kifogott hal – a 8. §-ban, valamint a Hhvtv. 8. §-ában foglaltak kivételével – kizárólag 
élelmezési célra használható fel.

 (9) A  halgazdálkodásra jogosult e  rendeletben meghatározott fajlagos tilalmi idők bővítését, a  kifogható halak 
mérettartományának további korlátozását, valamint új fajok fajlagos tilalmi idővel és kifogható mérettartománnyal 
történő védelmét halgazdálkodási tervében rögzíti.

11. § (1) Tömeges halpusztulás esetén – a  vízvédelmi hatóság értesítése mellett – a  kormányhivatal földművelésügyi 
igazgatósága a vízszennyezés, illetve vízminőség romlás körülményeinek vizsgálata érdekében önállóan is jogosult 
vízmintavételre.
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 (2) Az (1) bekezdés szerinti vízmintavételt a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendeletben 
foglaltak szerint kell elvégezni.

 (3) A  vízszennyezés vizsgálata érdekében vett vízminta, valamint a  halpusztulás kivizsgálása körében felmerült 
költségek egyéb eljárási költségnek minősülnek.

 (4) A Hhvtv. 18. § (3) bekezdése szerinti vízélettani laboratórium feladatait
a) területi illetékességgel a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága,
b) több megyét érintő illetékességgel a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Gödöllői Vízélettani 

Laboratóriuma, valamint a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutató Intézet Akkreditált 
Környezetanalitikai Laboratóriuma

látja el.
 (5) A  szennyvízből, valamint a  befogadó vízből a  szennyvíz betorkollása alatt és felett 3-3 hatósági vízmintát kell 

gyűjteni a  megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, illetve földművelésügyi igazgatósága 
képviselőjének jelenlétében. Egy-egy sorozat vízminta a  halgazdálkodásra jogosultnál, illetve a  feltételezett 
károkozónál marad, a minta harmadik sorozata a vizsgálatok elvégzésére szolgál.

 (6) Halbetegség gyanúja esetén a halgazdálkodásra jogosult köteles értesíteni az kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatóságát, amely megteszi a szükséges intézkedéseket. A beteg halat vagy a friss haltetemet 
a halgazdálkodásra jogosult az állatorvos vizsgálati megrendelésével juttatja el az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek.

12. §  A Pannon biogeográfiai régión kívülről származó – azon kívül fogott vagy termelt – halak haltermelési 
létesítménybe az  idegen és nem honos fajoknak az  akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK 
tanácsi rendeletben megfogalmazott szabályok szerint telepíthetőek.

5. A halgazdálkodási vízterületek és nyilvántartásuk alcímhez

13. § (1) Ha a  halgazdálkodásra jogosult a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen tulajdonjoggal rendelkezik, köteles 
a Hhvtv. 34. § (3) bekezdés b)–d) pontjában felsorolt ingatlan-nyilvántartási adatoknak ingatlanát érintő változásáról 
a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát a változást követő 60 napon belül értesíteni.

 (2) A  Hhvtv. 34.  § (3)  bekezdés e)  pontját az  Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer víztér-tipológiai 
törzsadattár alapján kell meghatározni.

14. §  Ha a  nem mentett oldalon több egyedileg nyilvántartott folyóvíz is található, a  Hhvtv. 35.  § (2)  bekezdésében 
foglaltak szerinti egyedileg nem nyilvántartott vízterületek azon főmeder részének minősülnek, amelyhez közelebb 
helyezkednek el.

6. A halfogásra jogosító okmányok alcímhez

15. §  Ha a Hhvtv. és a végrehajtására kiadott rendeletek másként nem rendelkeznek, nem nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületen tilos a  halászat, valamint az  őshonos halfajok bármilyen halász- vagy horgászeszközzel, illetve 
-módszerrel történő kifogása, kivéve az  engedélyezett halmentés eseteit. Nem nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületen horgászni csak állami horgászjegy birtokában, a  hal megfogása és visszaengedése céljából, 
a horgászatra vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

16. § (1) Halászati engedély annak a  személynek adható, aki a  (2)  bekezdés szerinti halászati, halgazdálkodási képesítéssel 
rendelkezik.

 (2) Halászati, halgazdálkodási képesítésnek minősül
a) a halász szakmunkás végzettség,
b) az 5 éves természetesvízi halászati gyakorlat,
c) az e törvény hatálybalépése előtt tett, állami halászjegy kiváltására jogosító halászvizsga, valamint felsőfokú 

agrárvégzettség, vagy
d) a 32. § (1) bekezdésében felsorolt felsőfokú halászati, halgazdálkodási szakirányú végzettség.

17. § (1) Halászati engedély
a) kereskedelmi célú halászat,
b) ökológiai célú, szelektív halászat, illetve
c) más hasznos víziállat kereskedelmi célú gyűjtése
céljából 1 naptári évre adható ki. A halászati engedélyben meg kell jelölni a kiadás célját.
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 (2) Az  (1) bekezdés c) pontjára vonatkozó halászati engedély kiadásához nem szükséges a 16. § (1) bekezdés szerinti 
feltétel teljesülése.

 (3) A halászati engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen az érintett nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterület halgazdálkodásra jogosultjával kötött, a halászati tevékenység végzésének részletes feltételeit tartalmazó 
szerződéssel (a továbbiakban: halászati szerződés). A halászati szerződés megszűnése esetén a halászati engedélyt 
a halgazdálkodási hatóság visszavonja.

 (4) A  halászati szerződésben a  halgazdálkodásra jogosult meghatározza a  Hhvtv. és e  rendelet előírásainak 
keretében azokat a  fogási eszközöket és módokat, amelyeket a  halászati engedélyes használhat, továbbá 
meghatározza a  kifogható halak fajonkénti és összesített mennyiségét, valamint azt az  ellenértéket, amellyel 
a halászati engedélyesnek évenként hozzá kell járulnia a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási 
tevékenységéhez, a haltelepítésekhez.

 (5) A halászati engedély iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a halászati szerződés egy eredeti példányát, kivéve, ha az kérelmező a halgazdálkodásra jogosult is egyben, 

és
b) a 16. § (2) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumok másolatát.

 (6) Ha a halászati engedélyt igénylő jogi személy, az engedély kiadásának előfeltételeivel a jogi személy szervezetében 
a  halászatért felelős vezetőnek vagy legalább egy fő munkatársnak kell rendelkeznie. A  jogi személy halászati 
engedélyében meg kell határozni, hogy az engedély birtokában hány halász folytathat halászati tevékenységet.

 (7) A jogi személy részére kiadott halászati engedély alapján, az engedélyben rögzített eszközök alkalmazására, a jogi 
személy által munkavállalói jogviszonyban alkalmazott, halász munkakörben vagy beosztásban lévő munkavállalók 
jogosultak.

 (8) Jogi személy számára kiadott halászati engedélyben az  engedélyező halgazdálkodási hatóság e  rendelet 
figyelembevételével állapítja meg az alkalmazható eszközök méretét és mennyiségét.

 (9) A Hhvtv. 38. § (4) bekezdése szerinti fogási tanúsítvány nyomtatványtömbön fel kell tüntetni a halászati engedélyes 
azonosító adatait, aki kizárólagosan jogosult az engedéllyel fogott hal kereskedelmi forgalomba hozatalára. A fogási 
tanúsítvány nyomtatványtömb és a  halászati engedély egyéb adattartalmát a  2.  melléklet tartalmazza. A  fogási 
tanúsítvány nélküli vagy a nem valós adatokkal kitöltött fogási tanúsítvánnyal igazolt hal vagy haltermék igazolatlan 
eredetűnek minősül.

 (10) Kereskedelmi célú halászati engedéllyel csak az abban foglalt méretű és darabszámú eszköz használható, amelynek 
meghatározásakor a következő előírásokat kell betartani:
a) egyedileg használatos aktív eszköz esetében a  hálóterület dobó- és emelőhálók esetében nem lehet több, 

mint 16 m2, egyéb hálók esetében 150 m2,
b) csoportosan használatos aktív eszköz esetében az  egy időben halfogásra használt hálóterület nem lehet 

több, mint 300 m2,
c) passzív eszközből adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen hektáronként legfeljebb 1 db 

engedélyezhető, ami
ca) varsa esetén legfeljebb 2 m első karika-átmérőjű,
cb) egyéb eszköz esetén pedig legfeljebb 21 m2 hálóterületű halászeszköz lehet.

 (11) A  kereskedelmi célú halászati engedéllyel rendelkező az  általa használt valamennyi passzív halászeszközt úgy 
köteles jól látható módon megjelölni, hogy abból egyértelműen azonosítható legyen az eszközt használó halászati 
engedélyes. Az azonosításhoz fel kell tüntetni a halász nevét, a halászati engedély számát. A halászati engedélyes 
az általa használt jelölést a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága felé köteles bejelenteni.

 (12) A kereskedelmi célú halászati engedélyes köteles bejelenteni a halgazdálkodásra jogosultnak
a) legkésőbb a halászat megkezdése előtt 24 órával, hogy hol és mikor halászik,
b) a fogási zsákmány GPS koordinátákkal meghatározott kirakodási helyét, valamint idejét.

 (13) A  halászati engedélyes kizárólag a  (12)  bekezdés szerint bejelentett helyen és időben rakodhatja ki a  fogási 
zsákmányt.

 (14) Passzív halászeszközök csak úgy helyezhetők ki, hogy az eszközök között mért távolság sehol nem lehet kevesebb 
az alkalmazott varsa és terelő elemei teljes hosszának tízszeresénél, de minimum 50 méternél.

 (15) A  halászati szerződésben a  halgazdálkodásra jogosult kereskedelmi célú halászati engedély esetében  
a  (9)–(14)  bekezdésben meghatározottaktól szigorúbb korlátozásokat írhat elő, ha ezt halgazdálkodási tervében 
rögzíti.
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 (16) Más hasznos víziállat gyűjtése során a  halgazdálkodásra jogosult a  halászati szerződésben köteles meghatározni 
a  gyűjthető hasznos víziállat megnevezését, a  használható gyűjtőeszközt és módszert, valamint a  gyűjtés 
engedélyezett időszakát és a más hasznos víziállat gyűjthető mennyiségét.

 (17) Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként legfeljebb 10 db vagy 2000 hektárnál nagyobb nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterület esetén legfeljebb 200 hektáronként 1 db kereskedelmi célú halászatra jogosító halászati 
engedély adható ki.

 (18) Nem jogi személy számára kiadott halászati engedéllyel a  halászati szerződésben meghatározott mennyiségű hal 
fogható, amely őshonos halakból nem haladhatja meg a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés 
feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerint értékesíthető mennyiséget.

 (19) Jogi személy számára kiadott halászati engedélyben legfeljebb hektáronként 20 kg őshonos hal kifogása 
engedélyezhető évente.

18. § (1) Az állami halászjegyet 2000 Ft díj ellenében a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága adja ki.
 (2) Az állami halászjegy adattartalmát a 3. melléklet tartalmazza.
 (3) Az  állami halászjegy 1 db legfeljebb 16 m2 háló területű aktív halászeszköz, és 3 db legfeljebb 2 méter karika 

átmérőjű varsa egyidejű alkalmazására jogosít fel. A  varsákat úgy lehet alkalmazni, hogy az  eszközök között mért 
távolság sehol nem lehet kevesebb az alkalmazott varsa és terelő elemei teljes hosszának tízszeresénél, de minimum 
50 méternél.

 (4) Az állami halászjegy váltására feltételként előírt állami halászvizsga a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága 
által szervezett díjköteles tanfolyam eredményes elvégzésével szerezhető meg.

 (5) Az állami halászvizsgán a jelöltnek számot kell adni:
a) halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokról;
b) a rekreációs célú halászat részletes szabályairól, feltételrendszeréről;
c) a vízi életközösséggel kapcsolatos legfontosabb ökológiai ismeretekről;
d) a Magyarországon élő halfajok meghatározásáról, biológiájáról;
e) a halászat eszközeiről és azok karbantartásáról;
f ) a zsákmánnyal történő kíméletes bánásmódról;
g) a halak tartósításának módjairól;
h) a halászati őrzés ismeretéről, továbbá
i) a halászati tevékenységgel kapcsolatos biztonsági, vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokról.

 (6) Az  állami halászvizsga tanfolyam részletes szakmai anyagát a  Vidékfejlesztési Minisztérium (a  továbbiakban: 
minisztérium) a NÉBIH bevonásával állítja össze.

 (7) Az  állami halászvizsga bizonyítványok kiadásáról a  kormányhivatalok földművelésügyi igazgatóságai 
gondoskodnak. Az állami halászvizsga bizonyítvány adattartalmát a 3. melléklet tartalmazza.

 (8) Az állami halászvizsgát tett személyekről a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága nyilvántartást vezet.
 (9) Az állami halászvizsga tanfolyam szervezésének költségeit a tanfolyamon résztvevők viselik.

19. § (1) Az állami horgászjegy adattartalmát a 4. melléklet tartalmazza.
 (2) Állami horgászjeggyel rendelkező személy legfeljebb kettő – egyenként legfeljebb három, darabonként legfeljebb 

háromágú, horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb 
csalihalfogó emelőhálót használhat.

 (3) Az  állami horgászjegy 2000 Ft díj ellenében váltható, és kiadásának vagy hosszabbításának napjától kezdve 
a  következő év január 31. napjáig érvényes. A  horgászjegy érvényessége 2000 Ft díj ellenében legfeljebb négy 
alkalommal meghosszabbítható.

 (4) Az  állami horgászjegy érvényessége akkor hosszabbítható meg, ha a  kérelmező megfelel a  Hhvtv. 40.  § 
(2) bekezdésében foglaltaknak.

 (5) Ha a  Hhvtv. 40.  § (3)  bekezdése szerinti, legalább 12. életévét betöltött személy horgászvizsgát tesz, ifjúsági 
horgásznak kell tekinteni és a más jogszabályokban meghatározott díjkedvezményekre jogosult.

20. § (1) A  Hhvtv. 40.  § (1)  bekezdés alapján a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által megbízott szervezet is 
elláthatja az állami horgászjegy kiadásával összefüggő feladatokat.

 (2) A  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága az  állami horgászjegy értékesítésére, érvényesítésére, 
hosszabbítására megbízást kizárólag a NÉBIH honlapján közzétett szerződésminta alapján létesíthet.
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 (3) A  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága megbízást csak azzal a  szervezettel köthet (a  továbbiakban: 
Megbízott),
a) amelynél biztosítható az  állami horgászjegyek érvényesítéséhez és hosszabbításához kapcsolódó feltételek 

és a (6) bekezdésben meghatározottak betartása, és
b) amely a halgazdálkodási jog jogosultja vagy a megbízási szerződésben vállalja, hogy évente legalább 100 db 

állami horgászjegyet ad ki vagy érvényességet hosszabbít meg.
 (4) A megbízási szerződés megkötésére vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani a kormányhivatal földművelésügyi 

igazgatóságához. A jelentkezőnek a kérelemhez mellékelni kell
a) a forgalmazás pontos helyének leírását,
b) a forgalmazás személyi és infrastrukturális eszközeinek leírását,
c) az  önhibából okozott anyagi károk kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága részére történő 

megtérítésére rendelkezésre álló biztosítékok leírását, valamint
d) nyilatkozatot arról, hogy a (3) bekezdésben foglalt előírásoknak megfelel.

 (5) A Megbízott csak a megbízási szerződésben foglalt telephelyeken végezheti az állami horgászjegyek forgalmazását. 
A  Megbízott a  tagszervezetein kívül más szervezet részére a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága 
által rendelkezésére bocsátott nyomtatványokat nem adhatja át, azok tovább forgalmazására semminemű 
jognyilatkozatot nem tehet.

 (6) A  Megbízott a  Hhvtv. 42.  § (1)  bekezdésében foglalt nyilvántartási kötelezettségének teljesítése érdekében, 
az  állami horgászjegy érvényesítését vagy érvényességének hosszabbítását követően a  Hhvtv. 42.  § (2)  bekezdés 
a)–c)  pontjaiban felsorolt adatokat a  megbízási szerződésben foglaltalak szerint, haladéktalanul megküldi 
a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának, amely a  nyilvántartásában rögzíti az  adatokat. Kivételt 
képeznek az  előre nem látott és a  Megbízottnak fel nem róható helyzetek, amelyekről a  kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatóságát haladéktalanul értesítenie kell.

 (7) A Megbízott köteles az általa kiadott vagy az állami horgászjegy váltásakor hozzá leadott fogási naplók gyűjtéséről 
és adatfeldolgozásáról gondoskodni, valamint az előző évi fogási naplók összesített zsákmányadatait nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületenként faj szerinti bontásban minden év május 1-jéig átadni a  kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatósága részére.

 (8) Azzal a Megbízottal, aki az e jogszabályban előírt, valamint a megbízási szerződésben vállalt kötelezettségének nem 
tesz eleget, az állami horgászjegy forgalmazásával összefüggésben további megbízási szerződés a tárgyévet követő 
3 évig nem köthető.

 (9) A  Megbízott az  általa gyűjtött és feldolgozott fogási naplókat köteles az  adatfeldolgozást követő év utolsó 
napjáig megőrizni és azokba a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság számára betekintést engedni. 
A kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága mintavételi eljáráson alapuló módszerrel ellenőrzi a fogási naplók 
adatfeldolgozását.

21. § (1) Állami horgászvizsgát a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által meghirdetett vizsganapon lehet 
tenni. A  kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság köteles negyedévente legalább egy állami horgászvizsga 
megtartásáról gondoskodni. E  vizsgával egyenértékűnek minősül az  Európai Unió tagállamában, az  Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, továbbá az olyan államban tett vizsga, amelynek 
állampolgára az  Európai Közösség és tagállamai, valamint az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az  Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. Az  így szerzett és a külföldi bizonyítványok 
és oklevelek elismeréséről szóló törvényben foglaltak alapján elismert vizsga egyenértékűségéről a kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatósága szükség szerint különbözeti vizsga előírásával dönt.

 (2) A  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága olyan szervezetet jogosíthat fel a  horgászvizsgáztatásban való 
közreműködésre, amely
a) valamely nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen halgazdálkodásra jogosult, vagy az  egyesülési jogról, 

a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján 
működik és alapszabály szerinti céljai között szerepel a horgászok képzése és vizsgáztatása,

b) belső működési szabályzatában olyan horgászvizsga bizottságot hoz létre, amely legalább 3 fő horgászati és 
halgazdálkodási ismeretekkel rendelkező tagból áll,

c) a bizottság tagjainak halgazdálkodási ismereteit a 32. § (1) bekezdés szerinti végzettséggel vagy társadalmi 
halőri illetve halászati őri vizsgával igazolja.
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 (3) A  (2)  bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat a  székhely vagy 
a halgazdálkodási vízterület szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához kell benyújtani.

 (4) A  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a  (2)  bekezdésben meghatározott szervezettel írásbeli 
megállapodást köt a  horgászvizsgáztatásban történő közreműködésre. A  megállapodást a  kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatósága évente felülvizsgálja.

 (5) A  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága az  általa meghirdetett horgászvizsgák pontos helyszínét és 
időpontját, a vizsgák megtartása előtt legkevesebb 15 nappal köteles honlapján vagy egyéb formában közzétenni, 
illetve értesíteni az illetékességi területén található horgászszövetséget vagy -szövetségeket.

 (6) A  vizsgáztatásra feljogosított szervezet a  meghirdetett horgászvizsgák pontos helyszínét és időpontját, a  vizsgák 
megtartása előtt legkevesebb 15 nappal köteles honlapján vagy egyéb formában közzétenni.

 (7) A  horgászvizsgáztatás részletes szabályzatának elkészítéséről, a  horgászvizsga felkészítő anyagáról a  minisztérium 
a NÉBIH bevonásával gondoskodik.

 (8) A  vizsgalapot a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága 5 évig köteles megőrizni. A  vizsgalap kizárólag 
a vizsgázó által a vizsganapon, vagy belföldi jogsegély keretében tekinthető meg.

 (9) Az állami horgászvizsgán a következő ismeretekről kell számot adni:
a) a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokról;
b) a Magyarországon élő halfajok meghatározásáról, főbb biológiai jellemzőiről;
c) az alapvető horgászmódszerekről;
d) a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódról;
e) a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb biztonsági szabályairól;
f ) a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteiről;
g) a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályokról;
h) az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről, a horgász szervezetek szerepéről;
i) a horgászattal kapcsolatos helyszíni hatósági és rendészeti intézkedésekről;
j) a horgászrendi szabályozások szerepéről, valamint
k) a horgászetikáról.

 (10) A sikeres állami horgászvizsgát követően, a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága az 5. mellékletben foglalt 
tartalmú állami horgászvizsga bizonyítványt állít ki, amelyet a vizsgáztató ad át a vizsgázónak.

 (11) A kiadott állami horgászvizsga bizonyítványok adatait a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a NÉBIH által 
meghatározott forma szerint rögzíti.

 (12) Elvesztett vagy megsemmisült állami horgászvizsga bizonyítvány pótlására állami horgászvizsga bizonyítványt 
a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága jól olvasható másolat bemutatása vagy állami horgászjegy 
bemutatása esetén megismételt vizsga nélkül is kiállíthat.

 (13) A  (2)  bekezdés szerint horgászvizsgáztatásban közreműködő szervezetet költségei fedezésére a  vizsgadíjból 
vizsgázónként 1500 Ft részesedés illeti meg.

22. §  Az állami horgászjegy, az  állami halászjegy, illetve a  halászati engedély kiadója köteles az  állami horgászjegyet, 
illetve az  érvényesség meghosszabbítását igénylőt írásban nyilatkoztatni a  6.  mellékletben foglalt tartalommal. 
A kiadást, vagy érvényesség hosszabbítását végző szervezet az igénylők nyilatkozatait három évig köteles megőrizni 
és szükséges esetben a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága rendelkezésére bocsátani.

23. § (1) A turista állami horgászjegy adattartalmát a 7. melléklet tartalmazza.
 (2) A  turista állami horgászjeggyel rendelkező személy egy – legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, 

horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó 
emelőhálót használhat.

 (3) A  turista állami horgászjegy az  alapvető szabály- és fajismeret igazolását is lehetővé tévő online értékesítési 
rendszerben értékesíthető.

 (4) A  turista állami horgászjegy a  váltás időpontjától számítva a  90. nap végéig érvényes, mely nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületen az  érvényességi időtartamán belül szintén érvényes területi jeggyel jogosít 
horgászatra.

 (5) Ha a  turista állami horgászjeggyel rendelkező személy a  jegy érvényességi ideje alatt eleget tesz az  állami 
horgászjegy kiváltása Hhvtv. 40.  § (2)  bekezdés szerinti követelményeinek, turista állami horgászjegyét, annak 
érvénytelenítése mellett, díjmentesen állami horgászjegyre cserélheti a  kormányhivatal földművelésügyi 
igazgatóságánál.
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24. § (1) A  Hhvtv. 40.  § (3) és (5)  bekezdésében foglalt esetekben az  állami horgászjegy birtokában egy darab, egy – 
legfeljebb háromágú – horoggal felszerelt horgászkészség használható.

 (2) A Hhvtv. 40. § (3) bekezdése alapján kiadott állami horgászjeggyel és az ahhoz kiadott területi jeggyel rendelkező 
gyermek horgász kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett horgászhat.

25. § (1) A  Hhvtv. 41.  § (2)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti személyek számára az  állami horgászjegy megfizetése alóli 
mentesség igazolását a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága állítja ki a számára 
benyújtott dokumentumok alapján.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultság akkor igazolható, ha a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága számára 
benyújtott dokumentumokból egyértelműen megállapítható a 25. § (1) bekezdés szerinti fogyatékossági szint.

26. §  Az állami halászjegy vagy állami horgászjegy váltásától történő eltiltás időtartamába – ha az  állami halászjegy, 
illetve állami horgászjegy a  cselekmény elkövetésének időpontjában visszatartásra került, vagy az  engedélyes azt 
a  közigazgatási döntés jogerőre emelkedését megelőzően a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának 
leadta – a visszatartás, illetve a leadás időtartamát be kell számítani.

7. A területi jegy alcímhez

27. § (1) A területi jegyen a halgazdálkodásra jogosult köteles feltüntetni
a) a jegyet kiadó nevét (cégnevét), címét (székhelyét),
b) az engedélyes nevét,
c) a halgazdálkodási vízterületet, amelyre a területi jegy érvényessége vonatkozik,
d) a területi jegy érvényességének időtartamát,
e) a területi jegy kizárólag csak horgászatra jogosít, vagy a rekreációs célú halászat esetében e rendelet szerint 

alkalmazható halász eszközt vagy eszközöket,
f ) a halgazdálkodásra jogosult által megállapított, jogszabályoktól eltérő bármilyen fogási korlátozást,
g) az  egyes halfajok kifogható mérettartományától, illetve fajlagos tilalmi idejétől való eltéréseket, melyeket 

a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága állapított meg,
h) a kíméleti terület vagy területek határainak részletes leírását és időbeli hatályát,
i) az engedély váltásának időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
j) az állami horgászjegy, állami halászjegy vagy turista állami horgászjegy számát,
k) a  területi jegy érvényességével érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület (vagy vízterületek) 

víztérkódját (vagy víztérkódjait), valamint
l) az  adózás rendjéről szóló törvény azon adattartalmi előírásait, amely a  nyugtaadási feltételek szerinti 

megfelelőségét biztosítják.
 (2) A területi jegynek a nyomon követhetőség érdekében sorszámozottnak és tőpéldányosnak kell lennie.
 (3) Az (1) bekezdés f ), g) és h) pontja szerinti adatok a területi jegy helyett az azzal együttesen, annak mellékleteként 

kiadott tájékoztatóban is feltüntethetőek.

8. A halászat és a horgászat rendje alcímhez

28. § (1) A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai 
Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló miniszteri 
rendeletben szereplő halfajok, körszájúak és más hasznos víziállatok nem foghatóak. E  fajokra és a  velük végzett 
tevékenységekre a természet védelmére vonatkozó jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

 (2) A  halgazdálkodási vízterületeken fogható és az  (1)  bekezdés hatálya alá nem tartozó, nem fogható őshonos 
halfajok felsorolását, valamint a vizeinkben rendszeresen előforduló idegenhonos halfajok jegyzékét a 8. melléklet 
tartalmazza.

 (3) A halgazdálkodási vízterületeken az egyes halfajok kifogható mérettartományát a 9. melléklet tartalmazza.
 (4) A halgazdálkodási vízterületeken egyes halfajok szerinti tilalmi idők meghatározását a 9. melléklet tartalmazza.
 (5) A  Hhvtv. 15.  § és 16.  § alapján, a  9.  mellékletben rögzítettektől egyes halgazdálkodási vízterületeken 

a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága – hivatalból vagy a jogosult kérelmére – határozatában eltérhet.
 (6) Az  (5)  bekezdés szerinti eltéréseket a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága meghatározott időre, de 

legfeljebb egyéves – a ponty esetében 10. § (5) bekezdés szerint legfeljebb 5 éves – időtartamra állapíthatja meg, 
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amelyet a jogosultnak az adott évi területi jegyen vagy a 27. § (3) bekezdés szerinti területi jegy mellékleten fel kell 
tüntetnie.

 (7) Az (1)–(4) bekezdésben foglalt korlátozások, valamint az azoktól való, az (5) bekezdés szerinti eltérés a halászati és 
horgászati módszerekkel történő halfogásra érvényesek. A Hhvtv. 67. § (1) bekezdés k) pontja szerinti jogosulatlan 
kifogás az (5) bekezdésben meghatározott eltérésekben rögzített fogási korlátozások és tilalmi idők megszegésével 
is megvalósul.

 (8) Valamely fogási tilalom alá eső faj véletlenül megfogott egyedét vagy a  méret- és mennyiségi korlátozások által 
tiltott halat – a halászeszközből kíméletesen eltávolítva vagy a horogtól óvatosan és gyorsan megszabadítva, vagy 
ha ez sérülésmentesen nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt elvágva – haladéktalanul vissza kell helyezni 
élőhelyére, akkor is, ha sérült, beteg vagy elpusztult.

 (9) A  9.  mellékletben megállapított fajlagos tilalmi idők az  első nap nulla órakor kezdődnek és az  utolsó nap 
huszonnegyedik órájában végződnek. Ha az  első nap szombatra vagy pihenőnapra esik, a  tilalom az  azt követő 
munkanapon lép érvénybe. Ha a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül 
megelőző munkanapon végződik.

 (10) Állami halászjeggyel vagy állami horgászjeggyel rendelkező személy nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen 
e  rendelet 9.  melléklete szerinti napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta fajonként 3 
darabot, összesen legfeljebb 5 darabot foghat ki. A kifogott halat – a  (13) bekezdés esetét is ideértve – korábban 
kifogottal kicserélni tilos.

 (11) Állami halászjeggyel vagy állami horgászjeggyel rendelkező személy nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen 
a napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból naponta összesen 10 kg-ot foghat ki.

 (12) A  Hhvtv. 40.  § (3) és (5)  bekezdés szerinti horgász a  9.  melléklet szerinti napi darabszám-korlátozás alá tartozó 
halfajokból naponta összesen 1 darabot, a  napi darabszám-korlátozás alá nem eső őshonos halfajokból naponta 
összesen 5 kg-ot foghat ki.

 (13) Ha a horgász vagy a rekreációs halász olyan őshonos, napi darabszám-korlátozással nem érintett halat fog, amellyel 
a  (11) és (12) bekezdésben megszabott súlyhatárt átlépi, a halat megtarthatja, de aznap további napi darabszám-
korlátozással nem érintett őshonos halat nem foghat ki.

 (14) Tilos a  megfogott halak kínzása. A  megfogott és kifogott halakkal úgy kell bánni, hogy az  azok számára okozott 
fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges minimumot. A megtartani nem kívánt halat  
– a 30. § (1) bekezdés alá eső horgászverseny kivételével – azonnal vissza kell helyezni a vízbe. A kifogott halakat 
azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni.

 (15) Horogra kívülről akadt halat megtartani tilos.
 (16) A  szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a  vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad.  

A  30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja 
a számára a szükséges oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja az állatot érő stressz hatásokat.

 (17) Az  őshonos halállomány védelme érdekében idegenhonos halakat a  vízbe engedni, és az  inváziós idegenhonos 
halakat visszaengedni tilos. Idegenhonos hallal csalizni kizárólag azon a halgazdálkodási vízterületen szabad, ahol 
a nem őshonos hal kifogásra került.

 (18) Tilos a szemetelés, vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, 
károsítása.

 (19) November 1. és március 15. közötti időszakban a  vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata 
a halfogási tevékenységhez tilos.

 (20) A horgászat vagy a halászat megkezdésekor a horgász vagy a halász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő 
éves naptárban a horgászati vagy a halászati tevékenység megkezdésének napját. Vízi járműből végzett horgászat 
esetén a vízi jármű indulása számít a horgászat megkezdésének.

 (21) A  horgászat vagy a  halászat megkezdése előtt a  fogási napló fogás összesítő táblázatában fel kell tüntetni 
a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését, valamint a területi jegyen szereplő víztérkódját.

 (22) A  horgászatra jogosító okmányok birtokában a  horgász más hasznos víziállatot saját használatra csalizás céljából 
gyűjthet.

29. § (1) A  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága – hivatalból vagy a  halgazdálkodásra jogosult kérelmére – 
meghatározott időre, de legfeljebb ötéves időtartamra a Hhvtv.-ben, valamint e rendeletben foglalt szabályozáshoz 
képest szigorúbb követelményeket is meghatározhat, amelyet a  halgazdálkodásra jogosultnak a  halgazdálkodási 
tervében és az adott évi területi jegyen is fel kell tüntetnie.
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 (2) Nyakzóhálónak – a  halgazdálkodási terv szerinti vagy eseti – a  Hhvtv. 47.  § (3)  bekezdése szerinti alkalmazására 
akkor kerülhet sor, ha azt a halászati engedély vagy a Hhvtv. 55. §-a szerinti engedély tartalmazza.

30. § (1) Horgászverseny megrendezése, továbbá a horgászat, a halászati hagyományok, illetve a halételek megismertetése 
és népszerűsítése érdekében tartandó rendezvény céljából a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága 
adott halgazdálkodási vízterületre, a  Hhvtv. 16.  §-a szerinti felmentéseket, valamint az  adott naptári időszakra 
a  9.  melléklet szerint nem kifogható halak visszaengedésének kötelezettsége alóli felmentést abban az  esetben 
adhat, ha
a) a rendezvényt a rendező szervezet a rendezvény kezdete előtt legalább 15 nappal bejelenti a kormányhivatal 

földművelésügyi igazgatóságához,
b) az  a)  pont szerinti bejelentés részeként a  halgazdálkodásra jogosult, a  rendezvény részletes leírásának és 

a halfogás szabályainak benyújtásával kérelmezi a felmentést, és
c) a rendezvény lebonyolítása nem veszélyezteti a hal élőhelyét és a halállományt.

 (2) A horgászverseny esetében, a megfogott halakat élve kell tartani és legkésőbb a horgászverseny végén, a kíméletes 
mérlegelés után vissza kell engedni.

9. A halgazdálkodás tervszerűsége alcímhez

31. § (1) Nem minősül a  halgazdálkodási tervtől való jelentős eltérésnek és a  halgazdálkodási terv módosítása nélkül 
végezhető:
a) a  halgazdálkodási tervben meghatározott halfajokból a  terv szerinti mennyiség 150%-át meg nem 

haladó telepítés, amely a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága számára bejelentett terv feletti 
telepítésként végezhető,

b) a halgazdálkodási tervben nem szereplő őshonos halfajok kísérleti telepítése, amelynek egyedszáma illetve 
tömege nem haladja meg az adott korosztályból tervezett összes telepítés 10%-át,

c) a helyi horgászrend olyan módosításai, amelyek nem érintik a jogszabályi rendelkezéseket, vagy
d) a halgazdálkodási tervben szereplő halfajok és korosztályok éves telepítési mennyiségeitől történő legfeljebb 

20%-os eltérés, ha a telepítési mennyiségek 5 éves tervben rögzített összes mennyisége teljesül.
 (2) Különleges rendeltetésű halgazdálkodási vízterületre vagy 200 hektárnál nagyobb kiterjedésű vagy folyóvíz 

esetében 20 kilométernél hosszabb halgazdálkodási vízterületre halgazdálkodási tervet csak halászati, 
halgazdálkodási felsőfokú szakirányú képzettséggel rendelkező személy készíthet.

 (3) A  halászati, halgazdálkodási felsőfokú szakirányú képzettséget a  terv benyújtásával egyidejűleg kell igazolni 
a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága felé.

 (4) Az  ötéves halgazdálkodási tervet az  előző halgazdálkodási terv lejáratát megelőzően legalább 90 nappal kell 
a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához benyújtani.

 (5) A halgazdálkodási terv érvényességét indokolt esetben a halgazdálkodásra jogosult kérelemére, a kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatósága legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja.

32. § (1) Halászati, halgazdálkodási felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező személynek minősül, aki
a) halászati szak-üzemmérnök,
b) halászati szakmérnök,
c) halászati-halgazdálkodási szakmérnök,
d) külföldi egyetemen szerzett halászati mérnök végzettséggel rendelkezik,
e) halászati, halgazdálkodási témában dr. univ., PhD, CSc vagy DSc fokozatot szerzett, vagy
f ) felsőfokú szakirányú mezőgazdasági képzettségű, és rendelkezik ötéves halászati, halgazdálkodási szakmai 

gyakorlattal.
 (2) Ha a  Hhvtv. 50.  §-a szerinti nagyságú halgazdálkodási vízterület jogosultja természetes személy, és rendelkezik 

a  (1)  bekezdés szerinti képesítéssel a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál kérheti – képzettségének 
igazolásával – a Hhvtv. 50. §-a szerinti kötelezettség alóli mentesítését.

33. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010.  
(XII. 27.) Korm. rendelet 31.  § (3)  bekezdése, illetve a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. 
(II. 29.) Korm. rendelet 29.  § (1)  bekezdés g)  pontjának alkalmazása során a  halállomány mennyiségének, 
összetételének, illetve a  hasznosításnak a  jelentős változását okozza az  a  módosítás, amely a  halgazdálkodási 
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tevékenység olyan megváltozását idézi elő, mely az  elérhető legjobb tudományos eredmények alapján 
veszélyeztethet közösségi jelentőségű fajt vagy élőhelyet.

 (2) E  § alkalmazása során közösségi jelentőségű fajnak, illetve élőhelynek az  európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló kormányrendeletben felsorolt fajokat és élőhelytípusokat kell 
érteni.

10. A halgazdálkodási adatok szolgáltatása és gyűjtése alcímhez

34. § (1) A  Hhvtv. 52.  § (1)  bekezdése szerinti hal telepítése csak a  halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint 
a  tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről szóló rendeletben, valamint a  tartási helyek, 
a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló rendeletben előírt 
Országos Adatbázisban nyilvántartott haltermelő telephelyről végezhető a  tenyésztett víziállatok tenyésztési és 
állománypótlási célú forgalomba hozatalára vonatkozó általános követelményeinek betartásával.

 (2) A  Hhvtv. 52.  § (2)  bekezdése szerinti ellenőrzés során a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága ellenőrzi 
a telepíteni kívánt halfajokat, azok mennyiségét, az állategészségügyi dokumentumok meglétét, a hal származására, 
eredetére vonatkozó igazolásokat.

 (3) A kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a (2) bekezdés szerinti ellenőrzése során a telepítendő haltételből 
mintát vehet, és azt a  területileg illetékes állategészségügyi hatóságnak további vizsgálat céljából átvételi 
elismervény ellenében átadhatja.

 (4) A  haltelepítés pontos helyszínét és időpontját a  Hhvtv. 52.  § (1)  bekezdése szerint be kell jelenteni. A  tervezett 
haltelepítés bármilyen okból bekövetkező elmaradása, meghiúsulása esetén azt soron kívül be kell jelenteni 
a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának.

35. § (1) A halász fogási naplók és a horgász fogási napló tartalmi követelményeit a 10. melléklet tartalmazza.
 (2) Az  állami horgászjegyhez kiadott, (1)  bekezdés szerinti fogási naplót legkésőbb a  fogási naplón feltüntetett 

tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles leadni annak a  szervezetnek, amelynél az  állami horgászjegyét 
kiváltotta vagy a következő évi állami horgászjegyét kiváltani szándékozik. A fogási napló tulajdonosa köteles úgy 
átadni a  fogási naplóját, hogy éves fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és halfajonként 
összesíti, valamint összegzi a horgászattal eltöltött napok számát.

 (3) A  határidőben és megfelelően összesített formában leadott horgász fogási naplóról a  Megbízott az  átvétel 
ellenében igazolást ad, és nyilvántartást vezet. Igazolás kiadása nem szükséges abban az  esetben, ha a  horgász 
nyilatkozik, hogy e  szervezetnél kívánja állami horgászjegyének érvényességét meghosszabbítani, vagy új állami 
horgászjegyét kiváltani.

 (4) A Hhvtv. 40. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények megléte esetén a Megbízott a határidőn túl, vagy 
hibásan kitöltött fogási napló leadásával egy időben is kiadhatja az állami horgászjegyet. Ebben az esetben az állami 
horgászjegy díja a  mindenkori díj kétszerese. A  Megbízott erről köteles feljegyzést készíteni és elszámolásában 
tájékoztatni az illetékes halgazdálkodási hatóságot.

 (5) Az engedélyes a kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás alá eső halat horgászat esetén a horogtól való 
megszabadítás után, illetve rekreációs célú halászat esetén a halászeszközből történő kivétel után azonnal köteles 
a fogási naplóba bejegyezni. A megtartani nem kívánt, a fogást követően haladéktalanul elengedett halat a fogási 
naplóba nem kell bejegyezni. A  darabszám-korlátozással nem védett halfajok mennyiségét azok össztömegében 
kifejezve a horgászat vagy a rekreációs célú halászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt köteles a fogási 
naplóba bejegyezni. A bejegyzést naponta akár többször is el kell elvégezni, ha a horgász vagy a rekreációs halász 
a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet napközben elhagyja, azaz ismét el kell végezni, ha ugyanazon a napon 
horgászva vagy halászva ismét darabszám-korlátozással nem védett halfajokat fog ki.

 (6) A  halászati engedélyesnek a  halászat befejezése után, a  fogás kirakodása előtt, halászatonként kell a  kifogott 
mennyiségeket a  fogási naplóban rögzíteni. A  bejegyzést naponta többször is meg kell tennie, ha a  vízpartot 
bármely időpontban elhagyja, majd ugyanazon a napon ismét halászik és halat fog ki.

 (7) A turista állami horgászjegyhez kiadott fogási naplót a turista állami horgászjegy érvényességének lejártát követő 
30 napon belül kell megküldeni a NÉBIH-nek. A turista állami horgászjeggyel rendelkező személy e kötelezettségét 
az online értékesítési rendszeren keresztül is teljesítheti. Ha fogási napló leadási kötelezettségét nem teljesíti, akkor 
a következő évben nem válthat turista állami horgászjegyet.

 (8) A horgász fogási napló az azonos sorszámú állami horgászjegy érvényességi idejéig használható.
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 (9) Az  állami halászjegyhez vagy halászati engedélyhez kiadott fogási naplót legkésőbb a  fogási naplón feltüntetett 
tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles leadni a  legnagyobb fogott halmennyiséget adó halgazdálkodási 
vízterület halgazdálkodásra jogosultjának. A  fogási napló tulajdonosa köteles úgy átadni a  fogási naplóját, hogy 
éves fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és halfajonként összesíti, valamint összegzi 
a halászattal eltöltött napok számát.

36. § (1) A halgazdálkodásra jogosult évente május 1-ig köteles jelenteni a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának 
az előző évre vonatkozóan
a) a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen telepített hal,
b) a nem őshonos halfajok esetében továbbnevelési célból kifogott hal,
c) a kereskedelmi illetve ökológiai célú halászat keretében kifogott hal,
d) a rekreációs célú halászat keretében kifogott hal
fajonkénti mennyiségét, valamint telepítés esetén a korosztályra és méretre vonatkozó adatokat. A jelentés alapját 
a  fogási naplóösszesítők, illetve a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által előzetesen jóváhagyott 
becslési módszerrel megállapított adatok képezik.

 (2) A vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) az Adattár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására 
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutató Intézetet jelöli ki. A kutatóintézet felelős az Adattár 
üzemeltetéséért és karbantartásáért, az  adatok védelméért, az  információs rendszer számítógépparkjának és 
programjainak folyamatos fejlesztéséért.

 (3) Az Adattár tárgyévi állapotának előállítása után az előző évi állapotú Adattárat archiválni kell.
 (4) Az  online adatlekéréshez előzetesen regisztrálni szükséges és az  Adattár részére meg kell jelölni az  adatlekérés 

célját.

37. § (1) A  miniszter által kiadott kutatási célú halfogási engedély Magyarország valamennyi halgazdálkodási vízterületén 
feljogosít halak és más hasznos víziállatok tudományos kutatására, felmérésére és a  vizsgálatokhoz szükséges 
gyűjtésére. Védett természeti területen végzett gyűjtés, illetve természetvédelmi oltalom alatt álló fajok begyűjtése 
ezen engedélyen túlmenően a  természet védelméről szóló törvényben előírt egyéb engedélyek birtokában 
végezhető.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzése csak az engedélyben felsorolt eszközök alkalmazásával lehetséges.
 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti kutatási célú halászati engedéllyel – a  halgazdálkodásra jogosulttal egyeztetett 

mennyiségben – laboratóriumi vizsgálatokhoz minta gyűjthető.
 (4) Az  (1) bekezdés szerinti tevékenységet az engedélyes köteles a tevékenység megkezdése előtt legalább 24 órával 

egyidejűleg bejelenteni az érintett vízterületen halgazdálkodásra jogosultnak és a kormányhivatal földművelésügyi 
igazgatóságának faxon vagy e-mailen. A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a halászat időpontjának és helyeinek megjelölését, több napos folyamatos halászat esetén a kezdő és a záró 

napot,
b) a mintaként begyűjteni kívánt halak egyedszámát és tervezett össztömegét,
c) a mintavételhez alkalmazni kívánt eszközöket, valamint
d) a kutatás célját.

 (5) Védett természeti területen történő mintavétel esetén a halászatot a működési területe szerint érintett nemzeti park 
igazgatóságának is be kell jelenteni az (5) bekezdés szerinti módon.

 (6) A kutatási célú halfogási tevékenység teljes ideje alatt az abban résztvevők kötelesek jól látható megkülönböztető 
jelzést viselni, amelyen szerepel a „HALKUTATÁS” felirat.

 (7) Az  (1)  bekezdés szerinti engedélyesnek a  kutatás ideje alatt a  helyszínen kell tartózkodnia. A  kutatási segédek 
az  engedélyes irányítása alatt, bármely az  engedélyben szereplő halászeszközt kizárólag az  engedélyessel együtt 
használhatják.

 (8) A  bejelentett utolsó kutatási nap után 30 napon belül a  kutatónak egyszerűsített jelentést kell elektronikus 
formában küldenie a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának, valamint a  vizsgált nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási hasznosítójának, illetve a  területileg illetékes nemzeti park 
igazgatóságnak. A jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a kutatást végző személy vagy személyek nevét;
b) a kutatást végző munkáltatóját;
c) a mintavétel kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap, óra, perc formátumban);
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d) a  mintavétel helyszínét (halgazdálkodási vízterület megnevezése; földrészlet, vagy km szelvény, vagy GPS 
koordináták megadása; térkép másolat csatolása);

e) a kutatás célját;
f ) a megfogott halak fajlistáját, valamint
g) a mintaként begyűjtött és kifogott halak kutatási naplóban is rögzített faját, darabszámát és össztömegét.

 (9) Ha az  engedélyes, a  (2)–(8)  bekezdésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a  kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatósága a  cselekmény súlyára és ismétlődésére tekintettel kezdeményezheti a  kutatási 
engedély visszavonását a miniszternél.

38. § (1) Az országos kutatási célú halfogási engedély kiadására irányuló eljárásban a miniszter kikéri a Hhvtv. 62. §-a szerinti 
testület véleményét.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti engedély a  kiadásától számított 2 évig érvényes és az  engedélyes kérelmére, ha 
az engedélyes megfelel az engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek, további 2 évvel meghosszabbítható.

 (3) Az engedélykérelem tartalmazza:
a) a kutatást végző személy szakmai önéletrajzát, haltani kutatások szempontjából releváns publikációs listáját,
b) a  2 éves várható kutatási munkatervet, különös tekintettel a  nemzetközi vagy hazai kutatási programok 

keretében megvalósuló kutatásokra,
c) az alkalmazni kívánt eszközök típusát, méretét, mennyiségét, és
d) egyenáramú elektromos eszköz alkalmazása esetén a Hhvtv. 46. § (6) és (7) bekezdésében foglaltakat igazoló 

dokumentumok másolatát.

11. A halászati őrzés alcímhez

39. § (1) Halászati őrként a  halgazdálkodásra jogosult képviselője kivételével nem alkalmazható olyan személy, aki 
az adott halgazdálkodási vízterületre érvényes halászati engedéllyel, illetve érvényes halászati területi engedéllyel 
rendelkezik.

 (2) Ha a  Hhvtv. 56.  § (1)  bekezdése szerinti halgazdálkodásra jogosult képviselője rendelkezik a  kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatósága előtt tett halászati őri vizsgával, úgy elláthatja a jogosult halászati őr feladatát a saját 
kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen.

 (3) A  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a  halászati őrök és társadalmi halőrök számára tanfolyamot és 
a  Hhvtv 56.  § (2)  bekezdésében meghatározott halászati őri vizsgát szervez. A  kormányhivatal földművelésügyi 
igazgatósága a sikeres vizsgát követően a 11. melléklet szerinti adattartalmú vizsgabizonyítványt állít ki.

 (4) A  halászati őr és társadalmi halőr kétévente köteles a  halászattal és a  horgászattal, a  halvédelemmel, valamint 
a  halászati őrzéssel összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos továbbképzésen részt venni. A  továbbképzésen 
való részvételt követő sikeres továbbképzési vizsgát követően a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága 
a 11. melléklet szerinti adattartalmú vizsgabizonyítványt állít ki.

 (5) A  (3)–(4)  bekezdésben foglalt vizsgák részletes szakmai anyagának meghatározásáról a  minisztérium a  NÉBIH 
bevonásával gondoskodik.

40. § (1) A  vizsgát tett halászati őr jelölt foglalkoztatását és a  társadalmi halőr jelölt megbízatását megelőzően 
a működésének helye szerinti kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága előtt köteles esküt tenni. A halászati őr 
és társadalmi halőr eskü szövegének adattartalmát a 11. melléklet tartalmazza.

 (2) A  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága az  eskü letételéről esküokmányt ad ki. Az  eskü letételéről szóló 
esküokmányt a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága őrzi.

41. § (1) A  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága az  esküt tett társadalmi halőr részére a  11.  melléklet szerinti 
adattartalmú társadalmi halőr szolgálati igazolványt állít ki. Az igazolvány visszavonásig érvényes.

 (2) Az  esküt tett halászati őr és a  társadalmi halőr részére a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága 
a 11. mellékletben foglalt adattartalmú szolgálati naplót ad ki.

 (3) Az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény alapján az  esküt tett halászati őr részére a  szolgálati 
igazolványt, valamint a  szolgálati jelvényt a  rendvédelmi hatóság a  szolgálati naplóban rögzített, nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultja, mint munkáltató, illetve megbízó kezdeményezésére állítja 
ki.
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 (4) A halászati őr szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény leírását a 11. melléklet tartalmazza. A rendvédelmi hatóság 
a  kiállított szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt 30 napon belül postai úton juttatja el a  halgazdálkodásra 
jogosult, mint munkáltató, illetve megbízó részére. A halgazdálkodásra jogosult az esküt tett halászati őr részére – 
a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága tájékoztatásával egyidejűleg – átadja a  szolgálati igazolványt és 
szolgálati jelvényt. A tájékoztatás tartalmazza a szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény számát és az átadás-átvétel 
időpontját.

 (5) Az  (1), (2) és (4)  bekezdés szerinti okmányok és jelvény elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni 
a  halgazdálkodásra jogosultnál és a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál is. A  kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatósága a rendvédelmi hatóságnál kezdeményezi a szolgálati igazolvány körözését.

 (6) A  halászati őr a  megbízatása vagy foglalkoztatása megszűnése esetén, illetve a  (9)  bekezdésben meghatározott 
esetekben 5 napon belül köteles a  szolgálati igazolványt és a  szolgálati jelvényt a  halgazdálkodásra jogosultnak 
átadni, amely az  átvételről igazolást állít ki és a  szolgálati igazolvány és a  szolgálati jelvény számát, valamint 
az átadás-átvétel időpontját illetően tájékoztatja a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát.

 (7) A  társadalmi halőr megbízatása vagy foglalkoztatása megszűnése esetén, illetve (9)  bekezdésben meghatározott 
esetekben 5 napon belül köteles a társadalmi halőr igazolványt a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának 
leadni.

 (8) A halgazdálkodásra jogosult a szolgálati naplót a kiadásától számított öt évig köteles megőrizni.
 (9) Ha a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága bejelentés kivizsgálása után vagy szakmai felügyeleti ellenőrzés 

keretében megállapítja, hogy a halászati őr vagy a  társadalmi halőr nem a vonatkozó jogszabályok szerint látja el 
feladatát, akkor a  halászati őr szolgálati igazolványának, szolgálati jelvényének visszavonását kezdeményezheti 
a rendvédelmi hatóságnál, illetve a társadalmi halőr igazolványát és szolgálati naplóját visszavonja.

42. § (1) A  halgazdálkodásra jogosult a  Hhvtv. 56.  § (1)  bekezdése szerint nyilvántartott halgazdálkodási vízterület őrzését 
társadalmi halőr megbízásával is végezheti.

 (2) Minden 10 hektárnál nagyobb, de 50 hektárnál kisebb nyilvántartott vízfelületű halgazdálkodási vízterületen 
a  jogosult köteles legalább 5 fő társadalmi halőr megbízásával vagy 1 fő halászati őr foglalkoztatásával vagy 
megbízásával eleget tenni a Hhvtv. 56. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségeinek.

 (3) Ha az  ugyanazon jogosult által hasznosított halgazdálkodási vízterület mérete az  50 hektárt meghaladja, 
a halgazdálkodásra jogosult az alábbiak szerint köteles halászati őr alkalmazására:
a) 50–100 hektár területű halgazdálkodási vízterületen legalább 2 fő,
b) 100–2000 hektár területű halgazdálkodási vízterületen legalább 4 fő,
c) 2000–4000 hektár területű halgazdálkodási vízterületen legalább 6 fő,
d) 4000–6000 hektár területű halgazdálkodási vízterületen legalább 8 fő,
e) minden 6000 hektár feletti halgazdálkodási vízterületen legalább 10 fő.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti halászati őr létszám társadalmi halőrrel nem helyettesíthető, de halászati őr több jogosult 
általi közös foglalkoztatására illetve megbízásával a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága engedélyével 
lehetséges.

43. §  A Hhvtv.-ben és e  rendeletben szereplő nyomtatványok és érvényesítő bélyegek beszerzéséről a  NÉBIH 
gondoskodik.

44. §  Az állami halászjegy díját, továbbá az állami horgászjegy díjának a Hhvtv.-ben meghatározott mértékű részesedéssel 
csökkentett összegét a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságnak, illetve az általa forgalmazásra feljogosított 
szervezetnek – negyedéves elszámolás alapján – kell átutalnia az „Állami halgazdálkodási feladatok előirányzat-
felhasználási keretszámlára”, amelynek számlaszáma: 10032000-01220191-51600000.

12. A halgazdálkodási hatóság által alkalmazható jogkövetkezmények alcímhez

45 . §  A halgazdálkodási bírság és a  halvédelmi bírság összegét a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága 
határozatához mellékelt készpénz-átutalási megbízáson kell megfizetni a határozatban feltüntetett számú számlára. 
A  kiadott készpénz-átutalási megbízáson a  kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága feltünteti a  fizetendő 
bírság jogcímét és összegét, valamint a határozat számát.
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13. Záró rendelkezések

46. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

47. § (1) A  rendelet hatálybalépése előtt elfogadott halgazdálkodási tervek módosítására e  rendelet szerinti előírások csak 
abban az esetben alkalmazandók, ha azok az adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó hatályos 
halászati haszonbérleti szerződéssel nem ellentétesek. A halgazdálkodásra jogosult ilyen esetben is nyilatkozhat úgy 
a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága felé, hogy aláveti magát a megváltozott előírásoknak.

 (2) Az (1) bekezdéstől eltérően a halgazdálkodásra jogosult a rendelet hatálybalépése előtt elfogadott halgazdálkodási 
tervét módosítani köteles, ha abban valamely hasznosítási mód alkalmazását kizárta, különösen, ha horgászati célú 
területi engedélyt nem adott ki, vagy az ökológiai célú szelektív halászat feltételeit nem teremtette meg.

 (3) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott kíméleti terület kijelölését a halgazdálkodásra jogosultnak 2015. december 
31-ig kell kérelmeznie. A határidő elmulasztása esetén a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a kijelölést 
hivatalból végzi el.

 (4) A halgazdálkodásra jogosultaknak a 42. § szerinti feltételeket legkésőbb 2014. december 31-ig kell teljesíteniük.

48. §  Ez a  rendelet a  természetes élőhelyek, illetve a vadon élő növény- és állatvilág védelméről szóló 1992. május 21-i 
1992/43/EGK tanácsi irányelv 14–15. cikkének, valamint V. mellékletének való megfelelést szolgálja.

49. §  Hatályát veszíti
a) a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. 

(XI. 4.) FM rendelet,
b) a  nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az  egyes halfajok szerinti halászati 

tilalmi időkről szóló 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

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

Kistermetű fajok

Fajnév Tudományos név
100 gramm egyedsúly alatt 

Ft/db

100 gramm

egyedsúly

felett

Ft/kg*

bodorka Rutilus rutilus 10 1000

vörösszárnyú 
keszeg

Scardinius erythrophthalmus 10 1000

domolykó Leuciscus cephalus 10 1000

jászkeszeg Leuciscus idus 10 1000

szélhajtó küsz Alburnus alburnus 10 1000

karikakeszeg Blicca bjoerkna 10 1000

dévérkeszeg Abramis brama 10 1000

laposkeszeg Abramis ballerus 10 1000

bagolykeszeg Abramis sapa 10 1000

szilvaorrú keszeg Vimba vimba 10 1000

paduc Chondrostoma nasus 100 1000

garda Pelecus cultratus 100 2000

compó Tinca tinca 100 2000
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széles kárász Carassius carassius 100 2000

sebes pisztráng Salmo trutta 200 3000

menyhal Lota lota 200 3000

sügér Perca fluviatilis 10 2000

vágó durbincs Gymnocephalus cernuus 10 1000

kősüllő Sander volgensis 200 3000

Nagyobb termetű fajok

Fajnév Tudományos név 100 gramm alatt Ft/db

100 gramm

egyedsúly

felett

Ft/kg*

kecsege Acipenser ruthenus 500 4000

angolna Anguilla anguilla – 3000

balin Aspius aspius 100 2000

márna Barbus barbus 100 2000

ponty Cyprinus carpio 100 1000

harcsa Silurus glanis 100 2000

csuka Esox lucius 100 2000

fogassüllő Sander lucioperca 200 3000

* Megjegyzés: A  felső méretkorlátozással védett halfajok felső méretet elérő vagy meghaladó egyede esetében 
a halgazdálkodási érték példányonként a táblázat szerint számított érték ötszöröse.

2. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

I. rész
Fogási tanúsítvány adattartalma
Fogási tanúsítvány nyomtatvány tömb fedőlapján
 1.  Név (cégnév)
 2.  Lakóhely (székhely)
 3.  Halászati engedély száma
 4.  Kiállítás helye, időpontja
 5.  Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság aláírása, bélyegzője
Fogási tanúsítvány belső lapjain
 1.  Fogási tanúsítvány
 2.  Belföldi halértékesítéshez
 3.  Bizonylat száma
 4.  Halászati engedélyes

a) neve
b) lakcíme (székhelye)
c) halászati engedélyének száma

 5.  Vásárló
a) neve
b) lakcíme (székhelye)

 6.  Nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezése, illetve víztérkódja
 7.  Értékesített halfaj

a) megnevezése
b) mennyisége (kg)
c) mennyisége (db)

 8.  Bizonylat kiállításának helye, időpontja
 9. Halászati engedélyes aláírása
10. Vásárló aláírása
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II. rész
A halászati engedélynek – a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben 
meghatározottakon túl – a következőket kell tartalmaznia:
1.  Halászati engedély időbeli hatálya
2.  Halgazdálkodásra jogosult megnevezése
3.  Halászható nyilvántartott halgazdálkodási vízterület vagy vízterületek megnevezése, vízfolyás esetében  
 a halászható km szelvények
4.  Alkalmazható halászeszközök

a) megnevezése
b) darabszáma
c) szembősége
d) egyedi jelölése
e) kifogható egyes halfajok éves mennyisége (kg)

5.  Halászati szerződés kelte, időbeli hatálya
6.  Halászati engedély azonosító száma

3. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

I. rész
Állami halászjegy adattartalma:
1.  Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság megnevezése
2.  Állami halászjegy érvényességének éve
3.  Állami halászjegy sorszáma
4.  Állami halászjegy díja
5.  Engedélyes

a) neve
b) születési hely, ideje
c) lakóhelye

6.  Figyelemfelhívó szöveg az alábbiak szerint: „Csak személyi azonosító okmányokkal együtt érvényes! Az állami  
 halászjegy a  területi jegyen feltüntetett vízterületen, a  területi jeggyel és a  fogási naplóval együtt kizárólag  
 rekreációs célú halászatra jogosít, másra átruházni tilos!”
7.  Kiállítás helye, időpontja
8.  Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság aláírása, bélyegzője
9.  Hatósági, illetve halászati őri megjegyzések rovat

II. rész
Állami halászvizsga bizonyítvány adattartalma
1.  „Állami halászvizsga bizonyítvány” felirat
2.  Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság megnevezése
3.  Sorszám
4.  Vizsgázott személy

a) neve
b) születési helye, ideje
c) anyja leánykori neve
d) lakóhelye

5.  „Igazolom, hogy ………………… (név) a  mai napon a  halgazdálkodás és a  halvédelem egyes szabályainak  
 megállapításáról szóló rendelet szerinti ismeretekből sikeres állami halászvizsgát tett.”
6.  Kiállítás helye, időpontja
7.  Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság aláírása, bélyegzője
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4. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

Állami horgászjegy adattartalma

 1.  Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága megnevezése, illetve a megyei kormányhivatal  
 földművelésügyi igazgatósága által forgalmazással megbízott neve, címe
 2.  Állami horgászjegy díja, illetve a díjmentességet igazoló jogszabályi hely megjelölése
 3.  Díjmentesség esetén a használható horgászkészségek számának megjelölése aláhúzással (1 vagy 2 darab)
 4.  Kiállítás éve
 5.  Állami horgászjegy sorszáma
 6.  Engedélyes

a) neve
b) születési helye, ideje
c) anyja leánykori neve
d) lakóhelye
e) horgászszervezeti tagsága (egyesület neve, címe)

 7.  Figyelemfelhívó szöveg az  alábbiak szerint: „Csak személyi azonosító okmányokkal együtt érvényes!  
 Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen csak a  területi jeggyel érvényes. Az  állami horgászjegyet másra  
 átruházni tilos!”
 8.  Kiállítás helye, időpontja
 9.  Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága, vagy a  megyei kormányhivatal  
 földművelésügyi igazgatósága által forgalmazással megbízott aláírása, bélyegzője
10.  Érvényesség meghosszabbításának helyei, időpontjai
11.  Érvényességet meghosszabbító aláírása, bélyegzője
12.  Az érvényesség meghosszabbításánál az alábbi szöveg feltüntetése: „Az érvényesítést követő év január 31-éig  
 érvényes.”

5. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

Állami horgászvizsga bizonyítvány adattartalma

1.  Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság, illetve az  általa vizsgáztatásra feljogosított 
szervezet megnevezése, címe

2.  Bizonyítvány sorszáma
3.  Vizsgázott személy

a) neve
b) születési hely, ideje
c) anyja leánykori neve
d) lakóhelye

4.  (vizsga esetén kitöltendő)
 „Igazolom, hogy ………………. (név) a  mai napon a  halgazdálkodás és a  halvédelem egyes szabályainak 

megállapításáról szóló VM rendelet 21. § (9) bekezdés szerinti ismeretekből, a ………. megyei kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatóság, illetve az  általa vizsgáztatásra feljogosított szervezet állami horgászvizsga 
bizottsága előtt sikeres állami horgászvizsgát tett.”

5.  (pótlás esetén jelölendő)
 „Nevezett személy részére az  állami horgászvizsga bizonyítvány a  halgazdálkodás és a  halvédelem egyes 

szabályainak megállapításáról szóló VM rendelet 21. § (12) bekezdés alapján kiállítva.”
6.  Kiállítás helye, időpontja
7.  Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság, illetve az  általa vizsgáztatásra feljogosított 

szervezet aláírása, bélyegzője
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6. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

Állami horgászjegyet, állami halászjegyet, illetve halászati engedélyt igénylő személy 
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény szerinti nyilatkozatának 
adattartalma

Nyilatkozat állami horgászjegy, állami halászjegy, illetve halászati engedély igényléséhez

Sorszám
Név
Anyja leánykori neve
Születési hely, idő
Állandó lakóhely
Állami horgászjegy, állami halászjegy, illetve halászati engedély száma
Horgászszervezetének neve, címe:
Halászati engedélyes esetén a halgazdálkodásra jogosult neve (cégneve), címe (székhelye)
Nyilatkozat az alábbi szövegezéssel:
„A) Nyilatkozom, hogy a halászattal, horgászattal, illetve hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, 
illetve büntetőjogi felelősségemet nem állapították meg, továbbá nem állok ezekből eredő korlátozás hatálya alatt.
B) Nyilatkozom, hogy a  halászattal, horgászattal, illetve hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, 
illetve büntetőjogi felelősségemet állapították meg, melynek hatálya alatt állok ............................................. -ig.
C) Nyilatkozom, hogy érvényes állami horgászjeggyel (ideértve a  turista állami horgászjegyet is), állami 
halászjeggyel, illetve halászati engedéllyel nem rendelkezem.
D) Nyilatkozom, hogy fogási naplómat leadtam.”
Nyilatkozat helye, időpontja
Igénylő aláírása

7. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

A turista állami horgászjegy adattartalma:
1.  Kiállító halgazdálkodási hatóság megnevezése
2.  Turista állami horgászjegy díja
3.  Kiállítás időpontja (év, hó, nap)
4.  Érvényessége (év, hó, nap)
5.  Engedélyes

a) neve
b) születési hely, ideje
c) anyja leánykori neve
d) lakóhelye

6.  Fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a  horgászatra vonatkozó napi 
kvótája (táblázat)

7.  Elektronikus érvényesség igazolás
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8. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

I. rész
Őshonos hal- és körszájú fajok

magyar név tudományos név fogható nem fogható
közösségi 

jelentőségű faj

kecsege Acipenser ruthenus X X

angolna Anguilla anguilla X

bodorka Rutilus rutilus X

vörösszárnyú keszeg Scardinius erythrophthalmus X

domolykó Leuciscus cephalus X

jászkeszeg Leuciscus idus X

balin Aspius aspius X X

szélhajtó küsz Alburnus alburnus X

karikakeszeg Blicca bjoerkna X

dévérkeszeg Abramis brama X

laposkeszeg Abramis ballerus X

bagolykeszeg Abramis sapa X

szilvaorrú keszeg Vimba vimba X

garda Pelecus cultratus X X

paduc Chondrostoma nasus X

compó Tinca tinca X

márna Barbus barbus X X

széles kárász Carassius carassius X

ponty Cyprinus carpio X

harcsa Silurus glanis X

csuka Esox lucius X

sebes pisztráng Salmo trutta X

menyhal Lota lota X

sügér Perca fluviatilis X

vágó durbincs Gymnocephalus cernua X

fogassüllő Sander lucioperca X

kősüllő Sander volgensis X

II. rész
Vizeinkben rendszeresen előforduló idegenhonos halfajok

magyar név tudományos név inváziós spontán jövevényfaj

lénai tok Acipenser baeri

lapátorrú tok Polyodon spathula

amur Ctenopharyngodon idella

fekete amur Mylopharingodon piceus

razbóra Pseudorasbora parva X

ezüstkárász Carassius gibelio X

busa Hypophthalmichtys sp. X

törpeharcsa Ameiurus nebulosus X

fekete törpeharcsa Ameiurus melas X

pettyes harcsa Ictalurus punctatus

afrikai harcsa Clarias sp., Heterobranchus sp.

pataki szajbling Salvelinus fontinalis

szivárványos pisztráng Oncorhynchus mykiss

tüskés pikó (beleértve 
a nyugati pikót is)

Gasterosteus aculeatus (in. G. 
gymnurus)
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naphal Lepomis gibbosus X

pisztrángsügér Micropterus salmoides

amurgéb Perccottus glenii X

folyami géb Neogobio fluviatilis X

csupasztorkú géb Neogobius gymnotrachelus X

Kessler-géb Neogobius kessleri X

feketeszájú géb Neogobius melanostomus X

tarka géb Proterorhinus marmoratus X

kaukázusi törpegéb Knipowitschia caucasica X

9. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra és a rekreációs 
célú halászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma

magyar név fajlagos tilalmi időszak
kifogható halak 
mérettartománya 

naponta kifogható 
darabszám

csuka 02. 01 – 03. 31. legalább 40 cm 3 db

balin 03. 01 – 04. 30. legalább 40 cm 3 db

sügér 03. 01 – 04. 30. minden

fogassüllő 03. 01 – 04. 30. legalább 30 cm 3 db

kősüllő 03. 01 – 06. 30. legalább 25 cm 3 db

garda 04. 15 – 05. 31. legalább 20 cm

domolykó 04. 15 – 05. 31. legalább 25 cm 

jászkeszeg 04. 15 – 05. 31. legalább 20 cm 

szilvaorrú keszeg 04. 15 – 05. 31. legalább 20 cm 

paduc 04. 15 – 05. 31. legalább 20 cm 

márna 04. 15 – 05. 31. legalább 40 cm 3 db

ponty 05.02. – 05. 31. legalább 30 cm 3 db

compó 05. 02 – 06. 15. legalább 25 cm 3 db

harcsa 05. 02 – 06. 15. legalább 60 cm, fajlagos 
tilalmi időszakban legalább 
100 cm

3 db

sebes pisztráng 10. 01 – 03. 31. legalább 22 cm 3 db

menyhal – legalább 25 cm 3 db

10. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

A halász, illetve horgász fogási napló kötelező adattartalma:
 1.  Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága, illetve a  megyei kormányhivatal 

földművelésügyi igazgatósága által megbízott
 2.  Forgalmazással megbízott neve, címe
 3.  Fogási napló halfogások összesítéséhez a tárgyév számának feltüntetésével
 4.  Állami horgászjegy, állami halászjegy, vagy halászati engedély száma
 5.  Engedélyes neve
 6.  Tájékoztató a  fogási napló érvényességére, leadási határidejére, a  leadás helyére, a  fogási napló adatainak 

összesítésére vonatkozó szabályokról
 7.  Kiállítás helye, ideje
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 8.  Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága, vagy a  megyei kormányhivatal 
földművelésügyi igazgatósága által megbízott aláírása, bélyegzője

 9.  Tájékoztató a fogási napló vezetésének szabályairól
10.  Naptár a horgászat, illetve a halászat időpontjának megjelöléséhez
11.  Horgászattal vagy halászattal eltöltött napok száma, melyet az  engedélyes összesít a  fogási napló leadása 

előtt
12.  Fogásösszesítő táblázat a fogási napló tárgyévére, mely tartalmazza

a) nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését, víztérkódját;
b) fogás időpontját (hónap, nap feltüntetésével);
c) Kifogott halak mennyiségi adatait

ca) az alábbi halfajokat faj szerinti bontásban, egyedszám (soronként 1 egyed) és kilogramm 
szerint kell megadni: ponty, compó, balin, márna, sebes pisztráng, csuka, fogassüllő, 
kősüllő, harcsa, menyhal, továbbá – fogási tilalom alóli felmentés esetén – kecsege, illetve 
széles kárász;

cb) Az alábbi halfajokat faj szerinti bontásban, kilogramm szerint kell megadni: garda, amur, 
angolna;

cc) ezenkívül az  egyéb őshonos halfajokat együttesen kilogrammban, valamint az  egyéb 
idegenhonos halfajokat együttesen szintén kilogrammban kell megadni;

d) Az alábbi iránymutatásokat tartalmazó szöveget: „A fogási naplóba a hal becsült testtömegadatait 
0,5 kg pontossággal kell beírni. A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajok testtömegadatait 
egyedenként (darabonként) kell rögzíteni, melyhez vízterületenként, halfajonként és naponta 3 sor 
áll rendelkezésre a fogási naplóban.

13.  Tájékoztatás a védett és fokozottan védett fajokról, a fogható és a nem fogható őshonos halfajokról, valamint 
a vizeinkben rendszeresen előforduló idegenhonos halfajokról, továbbá ezen fajokra vonatkozó legfontosabb 
tudnivalókról

14.  Tájékoztatás az  őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi idejéről, kifogható mérettartományáról, valamint 
a horgászatra és a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi kifogható darabszámokról

11. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

I. rész
Halászati őr és társadalmi halőr esküjének letételéről szóló esküokmány adattartalmáról
Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság megnevezése
Ügyiratszám
Név
Születési helye, ideje
Lakcím
A jogszabályi helyek megjelölése a halászati őr és a társadalmi halőr szolgálati esküjéről
A hatósági nyilvántartásba vétel sorszámának feltüntetése
Szolgálati igazolvány és az  azonos sorszámú szolgálati napló (társadalmi halőr esetében), vagy szolgálati napló 
sorszáma (halászati őr esetében)
A hatósági nyilvántartásba vétel sorszáma
Kiállítás helye, időpontja
Kiállító kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság aláírása, bélyegzője
Szolgálati eskü szövege:
„Én, .............................. esküszöm, hogy a rám bízott halgazdálkodási vízterület (halastó) halállományára és élőhelyére, 
valamint a  halgazdálkodási, halászati és horgászati létesítményekre, berendezésekre lelkiismeretesen vigyázok. 
Feladataimat a  jogszabályok rendelkezéseinek, a  szakmai szabályoknak és a  kapott megbízásnak, utasításnak 
megfelelően teljesítem. A  halászati, horgászati előírásokat sértő cselekmények és károkozások megelőzésére 
a  szükséges intézkedéseket megteszem. A  hatályos jogszabályoknak megfelelően mindazokkal a  személyekkel 
szemben eljárok, akik a  halgazdálkodási vízterületen (a  halastavon) vagy annak partján jogosultság hiányában 
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halásznak, horgásznak, továbbá a  halállományt és a  halgazdálkodási vízterületek élőhelyeit és környezetét sértik 
vagy veszélyeztetik.”
Eskütétel helye, időpontja
Eskütevő aláírása
Esküvevő aláírása

II. rész
Halászati őri vizsga és továbbképzési vizsga bizonyítványának adattartalma
Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság megnevezése
Sorszám
Név
Születési helye, ideje
Lakcíme
Vizsgatípus megjelölése (halászati őri vizsga vagy továbbképzési vizsga)
Jogszabály megjelölése az adott vizsgatípust illetően
Kiállítás helye, ideje
Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság aláírása, bélyegzője

III. rész
A halászati őr szolgálati igazolványa
A rendészeti feladatokat ellátók szolgálati igazolványa az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló  
2012. évi CXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkező
1. Az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált, 
műanyag kártya, amely megfelel az „A” okmányvédelmi kategóriának.
2. Az  alapanyagba integrált arckép méretének legalább 30x24 mm-nek kell lenni. Az  arcképmezőn belül az  áll és 
a fejtető közötti résznek a teljes képmagasság 70–80%-a közöttinek kell lenni.

IV. rész
A halászati őr szolgálati jelvénye
1. A szolgálati azonosító jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül „RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS” felirat, alul 
sorszám található. A  középső síkban, 45 mm átmérőjű egyedi logó kap helyet, melynek alsó széle az  alapjelvény 
aljától 10 mm-re van. A jelvényen található sorszám 6 számjegyből áll.
2. A  szolgálati azonosító jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A  bőralátét 2 mm-rel 
szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.
3. Egyedi logó: Sötétkék kör alakú mezőben a  ponty faj (Cyprinus carpio) fehér színű, jobbra néző sematikus 
ábrázolása helyezkedik el, alatta fekete színű „HALÁSZATI ŐR” félkör felirat található.

V. rész
Halászati őr (társadalmi halőr) szolgálati napló adattartalma
 1.  „Halászati őr / Társadalmi halőr szolgálati naplója” felirat
 2.  Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság megnevezése
 3.  Sorszám
 4.  Név
 5.  Születési helye, ideje
 6.  Halászati őr, illetve társadalmi halőr szolgálati igazolvány száma
 7.  Működési terület:

a) Halgazdálkodási vízterület megnevezése
b) Halgazdálkodási vízterület víztérkódja
c) Halastó megnevezése

 8.  Számozott oldalak száma
 9.  Kiállítás helye, időpontja
10.  Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság aláírása, bélyegzője
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11.  A napló belső oldalainak tartalma:
a) Bejegyzés sorszáma
b) A bejegyzés kelte
c) A szolgálati esemény leírása, helye és időpontja
d) A megtett intézkedés leírása, a bejegyzést tevő aláírásával
e) Megjegyzés (ellenőrzés vagy egyéb bejegyzés)

VI. rész
Társadalmi halőr szolgálati igazolványának adattartalma
Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság megnevezése
Sorszám
„Társadalmi halőr szolgálati igazolványa” felirat1 db igazolványkép helye, mellette „P.H.”
Név
Az alábbi szöveg feltüntetése: „A szolgálati igazolvány visszavonásig érvényes.”
Születési hely, idő
Anyja leánykori neve
Lakóhelye
Működés helye (nyilvántartott halgazdálkodási vízterület, víztérkód megjelölése)
Az alábbi szöveg feltüntetése:
„E szolgálati igazolvány tulajdonosa a  halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 57.  § 
(4) bekezdésében foglalt intézkedések megtételére, valamint intézkedése keretében az  intézkedése alapján indult 
eljárás megindításáig a halfogásra jogosító okmányokban foglalt személyes adatok kezelésére jogosult.”
Kiállítás helye, időpontja
Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság aláírása, bélyegzője
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről

 1. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Stadionfejlesztési Program (a  továbbiakban: Program) keretében 

az  1.  mellékletben meghatározott férőhelyszámra, keretösszegben és ütemezés szerint történjen meg 
az  1.  mellékletben meghatározott labdarúgó sportlétesítmények fejlesztése a  2014–2016. költségvetési 
években;

b) felhívja a  kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy dolgozza ki létesítményenként az  állami szerepvállalás 
feltételrendszerét a Program hatékony megvalósítása érdekében;
Felelős: a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 

feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő: 2013. december 31.

c) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  kiemelt 
sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős 
kormánybiztos bevonásával – gondoskodjanak a  források ütemezett rendelkezésre állásáról az  egyes 
költségvetési években.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
 a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 

feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos, illetve a 2015. és 2016. évi központi költségvetés tervezésével összhangban

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Hatályát veszti

a) a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció 
beruházáshoz kapcsolódó intézkedésekről szóló 1895/2013. (XII. 4.) Korm. határozat 5.  pontjában a „nettó” 
szövegrész és 5. pont b) alpontja,

b) a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1896/2013. (XII. 4.) 
Korm. határozat 4. pontjában a „nettó” szövegrész és 4. pont b) alpontja,

c) a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 
1922/2013. (XII. 11.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósításra kerülő labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztések

Sorszám Település, létesítmény Férőhely
Keretösszeg (millió forint)

összesen 2014 2015–2016

1.
Budapest Bozsik Stadion labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

8 000 5 000 400 4 600

2.
Győri ETO Futball Club labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

14 000 800 560 240

3.
Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

12 000 800 560 240

4. Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 8 000 1 000 500 500

5.
Nyíregyháza labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

8 000 1 000 500 500

6.
Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

6 000 1 000 500 500

7.
Zalaegerszeg labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

8 000 1 000 500 500

8.
Kaposvár labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

5 000 800 560 240

9.
Kecskemét labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

6 000 800 560 240

10.
Budapest Hidegkuti Nándor Stadion 
labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

5 000 800 560 240

11. Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 4 000 800 560 240

12. Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 5 000 800 560 240

13.
Békéscsaba labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

6 000 800 560 240

14.
Mezőkövesd labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

4 000 400 220 180

15.
Siófok labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

3 500 600 600 –

16.
Dunaújváros labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

4 000 600 600 –

17.
Gyirmót labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

3 000 600 600 –

18. Ajka labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 3 000 400 400 –

19.
Balmazújváros labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

2 000 400 400 –

20.
Cegléd labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

3 000 400 400 –

21.
Kozármisleny labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

2 000 400 400 –

22.
Sopron labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

4 000 400 400 –

23.
Szolnok labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

5 000 400 400 –
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24.
Tatabánya labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

4 000 400 400 –

25.
Szigetszentmiklós labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

3 000 120 120 –

26.
Kisvárda labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

2 000 120 120 –

27.
Nemzeti Stadionfejlesztési Program 
tartalékkerete

– 753 95 658

28. Összesen – 21 393 12 035 9 358

A Kormány 1981/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program előkészítéséről

 1. A Kormány egyetért a  BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program megvalósításával, melynek célja a  Tokaji 
Borvidék térségének természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális környezetet egyaránt érintő, az  ökológiai 
egyensúly fenntartásával történő komplex fejlesztése, a hosszú távú térségfejlesztés feltételeinek megteremtése.

 2. A Kormány felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, valamint a  nemzetgazdasági minisztert, hogy  
– a vidékfejlesztési miniszter, az emberi erőforrások minisztere, a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter 
bevonásával – a  BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Programban szereplő projektötletek megvalósításához 
szükséges forrásallokációt vizsgálja meg, és készítsen előterjesztést az ütemezett finanszírozására.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 nemzetgazdasági miniszter
 vidékfejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2014. január 31.

 3. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Programban szereplő 
Tokaj Kereskedőház Zrt. számára a  2013. évre vonatkozóan szükséges forrás biztosítása érdekében készítsen 
előterjesztést.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 4. A Kormány a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program megvalósítása érdekében
a) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttműködve 

készítse elő a Tokaji borvidék országosan kiemelt térséggé nyilvánítása érdekében szükséges jogszabály vagy 
közjogi szervezetszabályozó eszköz módosításokat;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Tokaji Borvidéki Fejlesztési Tanács felállításáról;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

ca) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárral, a  vidékfejlesztési 
miniszterrel és a  közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttműködve, készítsen egy olyan 
törvénymódosításra irányuló előterjesztést, amely megteremti a  lehetőségét, hogy a  Tokaji Borvidék 
Hegyközségi Tanácsa köztestületként az államháztartás központi alrendszerébe kerüljön;
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 vidékfejlesztési miniszter
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

cb) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  vidékfejlesztési miniszterrel és a  közigazgatási és 
igazságügyi miniszterrel együttműködve vizsgálja meg és dolgozza ki annak a  lehetőséget, hogy kerüljön 
létrehozásra egy az irányításával működő kutató intézmény;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 vidékfejlesztési miniszter
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

cc) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető államtitkárral és a vidékfejlesztési 
miniszterrel együttműködve a  cb)  pont szerinti kutató intézmény létrehozásához szükséges költségvetési 
forrás megteremtése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 vidékfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

d) felhívja a vidékfejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálják meg a Tokaji Borvidék 
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet köztestületi költségvetési szervvé történő átalakításának lehetőségét, 
illetve azt, hogy a  Vidékfejlesztési Minisztérium annak irányítási jogait milyen módon adhatja át a  Tokaji 
Borvidék Hegyközségi Tanácsának, ideértve az  átadás-átvételéről szóló három oldalú megállapodás 
előkészítését;
Felelős: vidékfejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

e) felhívja a  vidékfejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg egy olyan értékelő rendszer működtetésének 
lehetőségét, amelyben a  2014–2020-as időszakban indított vidékfejlesztést célzó fejlesztéseket támogató 
állami pályázatok során a Tokaj-hegyalja térségéről beérkezett pályázatok súlyozottan vehetők figyelembe 
a támogatásokról történő döntéshozatal során;
Felelős: vidékfejlesztési miniszter
Határidő: 2013. december 31.

f ) felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy dolgozzon ki egy új, könnyített engedélyezési rendszert a Natura 
2000-es terület vonatkozásában az  érintett Tokaji borvidéken, elősegítve a  térség gazdasági fejlődését, 
redukálva az elvándorlások számát;
Felelős: vidékfejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

g) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg annak feltételeit, miként valósítható meg 
a  térségben a  tokaji életpályamodell keretében a  szőlészeti tevékenységbe történő ötszáz fő alacsony 
végzettségű vagy piacképes szaktudással nem rendelkező, hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli 
személy bekapcsolása, figyelemmel az átképzési szükségletekre, annak költségeire és az erre igénybe vehető 
támogatási lehetőségekre.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről

 1. A Kormány az  irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnél beszerzési tilalmat rendel el 
a  beruházások keretében – kivéve kisértékű tárgyi eszköz – történő informatikai eszközök beszerzése, létesítése 
(rovatszáma: K63), valamint az  egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén (rovatszáma: K64) belül a  bútorok, 
műszaki berendezések, gépek, személygépjárművek vonatkozásában.

Felelős: a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szerv vezetője
Határidő: azonnal

 2. Az 1. pontban meghatározott tilalmak nem vonatkoznak
a) az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatokra,
b) a NATO finanszírozási programok, illetve a  közös finanszírozású NATO programok keretében megvalósuló 

beszerzésekre,
c) az elkülönített állami pénzalapokból és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokból pályázat útján 

elnyert pénzeszközök terhére megvalósuló beruházásokra,
d) az adományokból megvalósuló beruházásokra,
e) a központi költségvetésről szóló törvénynek a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetébe sorolt 

Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek fejezeti kezelésű előirányzata 
terhére finanszírozott beruházásokra,

f ) a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi 
CLXVI. törvény 3. melléklet 38–42. pontban meghatározott, kormányzati nemzeti létfontosságú információs 
rendszerelemekkel kapcsolatos beszerzésekre.

 3. A tilalmak részbeni feloldására – rendkívül indokolt, egyedi esetekben – a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
jogosult.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: folyamatos

 4. Ez a határozat 2014. január 1-jén lép hatályba.
 5. Hatályát veszti a  2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 

1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1983/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1439/2012. (X. 11.) Korm. határozat módosításáról

 1. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1439/2012. (X. 11.) Korm. határozatban a „2013. december 31.” szövegrész helyébe a „2014. március 31.” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1984/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a Zágrábi Magyar Intézet alapítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1615/2012. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Zágrábi Magyar Intézet alapítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1615/2012. (XII. 18.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Határozat) 1.  pontja 
helyébe az alábbi szöveg lép:
(A Kormány)
„1. egyetért azzal, hogy a  Zágrábi Magyar Intézet alapítása érdekében az  állam javára a  kulturális intézet céljának 
megfelelő zágrábi ingatlan tulajdonjoga megszerzésre kerüljön;”.

 2. A Határozat 3. pontjában a „2013. június 30.” szövegrész helyébe a „2014. március 31.” szöveg lép.
 3. A Zágrábi Magyar Intézet alapítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 

előirányzat-átcsoportosításról szóló 1615/2012. (XII. 18.) Korm. határozatban megállapított feltételek módosításáról 
szóló 1279/2013. (V. 24.) Korm. határozat hatályát veszti.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1985/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1599/2012. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

 1. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1599/2012. (XII. 17.) Korm. határozatban a „2013. december 31.” szövegrész helyébe a „2014. március 31.” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1986/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a litéri szennyvíztisztító közmű korszerűsítése érdekében szükséges forrásfelhasználás jóváhagyásáról

A Kormány egyetért azzal, hogy a  2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy 
részének felhasználásáról és a  IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendi módosításáról szóló 
1729/2013. (X. 11.) Korm. határozat alapján a  litéri szennyvíztisztító közmű megvétele érdekében átcsoportosított 
előirányzatból fel nem használt 9 727 000 forint – utólagos, 2014. március 14-éig történő elszámolási 
kötelezettséggel – a litéri szennyvíztisztító közmű korszerűsítése érdekében kerüljön felhasználásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1987/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyleteihez történő 2013. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (1)  bekezdése alapján, tekintettel 
az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletre, 
a következő határozatot hozza:
 1. A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerinti ügyletek 2013. évben történő megkötéséhez az a) és b) pontban foglalt 

kiegészítő feltételekkel:
a) az önkormányzat az  1.  mellékletben megjelölt ügyletértékek teljes összegétől és az  önkormányzatot 

terhelő fizetési kötelezettségektől lefelé eltérhet, amennyiben ez  nem okozza ezen értékek valamelyikének 
növekedését egyik évben sem;

b) adósságmegújító ügyletek esetén az  önkormányzat az  ügyletből származó bevételét kizárólag a  már 
meglévő adósságának visszafizetésére fordíthatja.

 2. A Kormány a 2. melléklet szerinti ügyletek megkötéséhez nem járul hozzá.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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Önkormányzat neve 

Ügyletek adatai Fejlesztések adatai 

Értéke Deviza Ügylet célja 

Ü
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Ügyletből eredő fizetési kötelezettség  
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Fe
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s s
or
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ám

a 

Fejlesztés alcélja 
Fejlesztés 

bruttó 
forrásigénye 

Fejlesztési 
célhoz az 

ügylet 
mekkora 

értékkel járul 
hozzá Tárgyévi 

Tárgyévet 
követő első 

évben 

Tárgyévet 
követő 

második 
évben 

Tárgyévet 
követő 

harmadik és 
azt követő 
években 

KASZAPER KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 9 700 000 HUF Kezesség-, illetve 

garanciavállalás Hitel 2 1 0 10 434 290 0 0 1 

4.7. Komplex 
közösségi terek 

létrehozása, 
fejlesztése 

9 700 000 9 700 000 

KASZAPER KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 4 989 000 HUF Kezesség-, illetve 

garanciavállalás Hitel 2 1 0 5 367 667 0 0 2 
4.3. Kistelepülések 

sportlétesítményeinek 
fejlesztése, felújítása 

4 989 000 4 989 000 

KASZAPER KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 4 990 000 HUF Kezesség-, illetve 

garanciavállalás Hitel 2 1 0 5 367 743 0 0 3 
4.3. Kistelepülések 

sportlétesítményeinek 
fejlesztése, felújítása 

4 990 000 4 990 000 

PÁPA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 63 711 000 HUF Kezesség-, illetve 

garanciavállalás Hitel 2 1 0 63 711 000 0 0 - - - - 

PÉCS MEGYEI JOGÚ 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
3 500 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 3 1 0 1 650 735 097 1 466 186 230 1 281 742 803 - - - - 

PÉCS MEGYEI JOGÚ 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
800 000 000 HUF Kezesség-, illetve 

garanciavállalás Hitel 3 1 0 320 549 997 299 349 989 278 149 981 - - - - 

1. melléklet az 1987/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz
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SIKLÓS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 250 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 0 62 300 000 61 900 000 176 190 000 - - - - 

SIKLÓS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 0 CHF 

adósságmegújítás 
szerződés-

módosítással 

Hitel-
viszonyt 

megtestesítő 
értékpapír 

20 159,11 0 186 649 314 132 5 311 465 - - - - 

SZÁRLIGET KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 0 HUF 

adósságmegújítás 
szerződés-

módosítással 
Kölcsön 2 1 182 581 809 35 516 469 0 0 - - - - 

TAMÁSI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 0 HUF 

adósságmegújítás 
szerződés-

módosítással 
Hitel 2 1 3 816 000 16 732 995 0 0 - - - - 

TAMÁSI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 0 HUF 

adósságmegújítás 
szerződés-

módosítással 
Hitel 2 1 9 000 000 38 747 000 0 0 - - - - 

ÚJSZÁSZ VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 29 361 921 HUF adósságmegújítás Hitel 3 1 293 619 12 238 284 12 238 284 11 563 077 - - - - 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2013. évi 220. szám

 
88361

 

Önkormányzat neve 
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Fejlesztések adatai 
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Ügyletből eredő fizetési kötelezettség  
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint  

Fe
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or
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a 

Fejlesztés 
alcélja 

Fejlesztés bruttó 
forrásigénye 

Fejlesztési célhoz az 
ügylet mekkora értékkel 

járul hozzá 

Tárgyévi 
Tárgyévet 

követő első 
évben 

Tárgyévet követő 
második évben 

Tárgyévet követő 
harmadik és azt 
követő években 

BELVÁROS -
LIPÓTVÁROS 

BUDAPEST 
FŐVÁROS V. KER. 

ÖNKORMÁNYZATA 

0 CHF 
adósságmegújítás 

szerződés-
módosítással 

Hitel 3 244,21 716 370 2 267 039 2 266 389 0 - - - - 

SZENTENDRE 
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT 
1 330 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 10 1 13 000 000 106 074 905 185 575 392 1 484 603 125 - - - - 

TAMÁSI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 184 723 547 HUF 

szerződésmódosítás 
növekvő 

ügyletérték mellett 
Hitel 3 1 6 863 000 103 408 000 96 610 000 0 - - - - 

 

2. melléklet az 1987/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz



88362 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 220. szám 

A Kormány 1988/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a helyi önkormányzatok külön vizsgálattal érintett adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve 
garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulás megtagadásáról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (1)  bekezdése 
alapján, tekintettel az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló  
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletre a következő határozatot hozza:

A Kormány az 1. melléklet szerinti ügyletek megkötéséhez nem járul hozzá.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1988/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz
 

Önkormányzat neve 

Ügyletek adatai Fejlesztések adatai 

Értéke Deviza Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a 

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

 

D
ev

iz
a 

ár
fo

ly
am

a 
(F

t) 

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség  
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a 

Fejlesztés alcélja 
Fejlesztés 

bruttó 
forrásigénye 

Fejlesztési 
célhoz az 

ügylet 
mekkora 

értékkel járul 
hozzá Tárgyévi 

Tárgyévet 
követő első 

évben 

Tárgyévet 
követő 

második 
évben 

Tárgyévet 
követő 

harmadik és azt 
követő években 

AJKA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 632 190 940 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 26 496 000 173 468 000 163 129 000 426 488 940 - - - - 

HARKÁNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 48 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 4 1 1 100 000 19 780 000 18 340 000 16 800 000 - - - - 

HARKÁNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 57 400 000 HUF adósságmegújítás Hitel 4 1 0 22 453 000 21 043 000 19 734 000 - - - - 

HARKÁNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 5 056 966 CHF 

szerződés-
módosítás – 

növekvő 
ügyletérték 

mellett 

Hitelviszonyt 
megtestesítő 
értékpapír 

15 243,75 362 933 618 041 599 311 5 610 594 - - - - 

HARKÁNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 170 000 000 HUF 

Kezesség-, 
illetve 

garanciavállalás 
Hitel 2 1 1 773 000 175 093 000 0 0 - - - - 

LŐRINCI VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 66 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 6 1 0 17 834 800 16 912 054 42 206 642 - - - - 

MEZŐHEGYES 
VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT 
39 373 972 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 2 168 700 10 274 794 10 274 794 28 255 689 - - - - 
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SÜMEG VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 75 142 659 HUF adósságmegújítás Hitel 5 1 1 680 000 20 408 000 19 208 000 50 565 659 - - - - 

SZEGED MEGYEI 
JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT 
950 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 6 1 0 70 300 000 252 391 250 874 665 000 - - - - 

SZEGED MEGYEI 
JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT 
2 922 000 000 HUF adósságmegújítás Hitel 6 1 0 187 008 000 749 273 850 2 640 611 400 - - - - 

SZEGED MEGYEI 
JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT 
2 988 354 EUR adósságmegújítás Hitel 6 298 0 173 324 760 760 2 695 493 - - - - 

SZEGED MEGYEI 
JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT 
220 000 000 HUF 

Kezesség-, 
illetve 

garanciavállalás 
Hitel 2 1 220 000 000 0 0 0 - - - - 

SZEGED MEGYEI 
JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT 
450 000 000 HUF 

Kezesség-, 
illetve 

garanciavállalás 
Hitel 2 1 450 000 000 0 0 0 - - - - 

SZEGED MEGYEI 
JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT 
300 000 000 HUF 

Kezesség-, 
illetve 

garanciavállalás 
Hitel 2 1 0 300 000 000 0 0 - - - - 

TAHITÓTFALU 
KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
127 000 000 HUF fejlesztés Hitel 15 1 0 5 138 275 14 975 412 155 207 795 1 

2.1. Közoktatási 
intézmények 

műszaki 
felújítása és 

rekonstrukciója 

143 000 000 127 000 000 
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A Kormány 1989/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozásának támogatásáról

A Kormány egyetért a  jelenleg kritikusan rendezetlen állapotban lévő magyar légiközlekedés-történeti hagyatékok 
összehangolásával és az  iparági szereplőkkel szorosan együttműködve a  Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren egy 
XXI. századi elvárásoknak megfelelő repülőmúzeum és légiközlekedési látogatóközpont (a  továbbiakban: látogatóközpont) 
létrehozásával. Ennek megfelelően a Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 21.  § (6)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva a  látogatóközpont megvalósítása érdekében 95,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 25. Magyar 
légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolási és visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2014. június 30.

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  pont szerinti támogatás felhasználásának és elszámolásának 
feltételeiről kössön támogatási szerződést a  Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Kvtv. 76/A. §-a szerinti az előzetes egyetértésre – a nemzeti fejlesztési 
miniszter által – benyújtott kérelmet soron kívül bírálja el.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1989/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok
345062 25 Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások 95,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -95,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTEL A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok
345062 25 Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása 95,0

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. n. év II. n. év III. n. év IV.n. év
   Fejezet    1 példány   időarányos
   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL 95,0 95,0
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

Millió forintban, egy tizedessel

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű     

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű     

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű     
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A Kormány 1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2013. évi kompenzációjához 
nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi 
kompenzációjának elszámolása keretében
a) a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 

1.  melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére 643 222 ezer forint egyszeri átcsoportosítását,

b) a Kvtv. 1.  melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím,  
2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím javára visszarendezésként 4 680 237 ezer forint 
egyszeri átcsoportosítását

rendeli el az 1. melléklet szerint.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter,
 érintett fejezeteket irányító szervek vezetői
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA x/

Költségvetési év: 2013.

ezer forintban

Államház-
háztartási Fejezet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Előir. 
csop.

Kie-
melt Fejezet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím Előir.csop.

KIADÁSOK
Módosítás Visszarendezés

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám szám előir.
szám

név név név csop.név név név
Kiemeltelőirányzatneve

( + / - ) ( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

I I. ORSZÁGGYŰLÉS
000099 1 Országgyűlés Hivatala
000110 1 Országgyűlés hivatali szervei

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -601
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -161

246345 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -489
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -132

264956 5 Közbeszerzési Hatóság
019161 1 Közbeszerzési Hatóság

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -82
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -21

332162 21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
303202 1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -136
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -37

334184 22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
262290 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 97 0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 0

341095 23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
015020 1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -670
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -181

II II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -17
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -4

III III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
000385 1 Alkotmánybíróság

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -214
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -58

IV IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
303191 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -110
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -30

V V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
000462 1 Állami Számvevőszék

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -1 227
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -330

VI VI. BÍRÓSÁGOK
209126 1 Bíróságok

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -26 116
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -7 049

333639 2 Kúria
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -928
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -251

A módosítás jogcíme

1. melléklet az 1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz
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VIII VIII. ÜGYÉSZSÉG
026338 1 Ügyészségek

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -6 073
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -1 640

X X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
000505 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 484 0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 131 0

000989 2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -30
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -8

001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -15 287
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -4 128

015558 8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 618 -285 619
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 795 -77 117

004855 9 Kutatóintézetek
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -2 215
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -597

260256 12 Balassi Intézet
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -1 414
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -382

294213 15 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -2 413
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -651

304191 17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -8 456
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -2 283

XI XI. MINISZTERELNÖKSÉG
294502 1 Miniszterelnökség

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -356
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -96

000659 2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -2 627
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -710

338262 4 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -382
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -103

223614 6 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
004888 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -165
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -45

297513 9 Nemzeti Külgazdasági Hivatal
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -304
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -82

XII XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -2 497
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -674
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004262 2 Szakigazgatási intézmények
004273 1 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -2 334
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -630

004327 3 Földmérési és Távérzékelési Intézet
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -478
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -129

004338 4 Állami Ménesgazdaság
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -755
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -203

212087 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -394
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -107

004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 43 832 -8 570
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 830 -2 455

004404 7 Közművelődési intézmények
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 36 -149
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 -41

004415 8 Agrárkutató intézetek
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 248 -6 456
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67 -1 743

295802 10 Génmegőrzési Intézmények
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -570
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -155

006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -2 509
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -677

276201 13 Nemzeti Környezetügyi Intézet
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -774
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -208

271134 14 Nemzeti park igazgatóságok
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 913 -2 275
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 246 -615

271112 15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 543 -4 161
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 147 -1 118

294313 17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -224
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -60

304135 18 Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 43 0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 0

304124 19 Agrárgazdasági Kutató Intézet
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -119
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -32

XIII. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
015976 1 Honvédelmi Minisztérium
002587  1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -481
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -131
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198279 2 Egyéb HM szervezetek
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -4 697
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -1 269

198291 2 Magyar Honvédség
206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 111 0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 571 0

206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 110 517 0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 849 0

198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 664 0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 988 0

002718 6 MH Honvédkórház
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 989 0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 281 0

342606 7 Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 358 0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 367 0

XIV XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -262
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -71

019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -134
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -37

294479 4 Terrorelhárítási Központ
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 460 0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 124 0

003737 5 Büntetés-végrehajtás
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 40 904 -3 044
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 044 -822

332184 6 BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -246
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -66

001580 7 Rendőrség
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 58 211 -234 616
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 718 -63 343

000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -2 395
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -647

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -988
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -268

235006 10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -62
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -17

001711 12 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 090 -59 001
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 293 -15 928
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001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 -6 583
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 -1 778

236630 15 Nemzetközi Oktatási Központ
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -198
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -54

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 5 953 -7 443
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 607 -2 009

XV XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -458
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -124

251912 2 Nemzeti Innovációs Hivatal
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -270
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -73

226055 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -437
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -117

013389 4 Nemzeti Munkaügyi Hivatal
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -1 217
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -329

237287 8 Magyar Államkincstár
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -2 367
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -639

006453 14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -469
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -127

294780 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -135
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -36

XVI XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
295935 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -91 399
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -24 678

295946 2 Bűnügyi Főigazgatóság
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -9 355
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -2 526

295979 3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -1 192
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -322

XVII XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -266
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -72

252134 3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -28
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -8

275101 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -1 318
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -356
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275112 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -2 727
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -736

265334 10 Közlekedésbiztonsági Szervezet
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -38
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -10

000516 12 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -2 071
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -560

010597 14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -2 574
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -692

XVIII XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -746
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -201

004118 2 Külképviseletek igazgatása
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 043 0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 282 0

270856 3 Magyar Külügyi Intézet
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -86
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -23

XIX XIX. UNIÓSFEJLESZTÉSEK
247834 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 350 0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94 0

XX XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -836
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -226

334473 2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
002983 1 Állami szociális intézetek

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 603 -3 734
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 703 -1 007

003012 2 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -16 365
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -4 415

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 11 365 -248 397
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 046 -67 078

272734 4 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -3 590
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -969

258745 5 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -1 766
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -476

016357 4 Egyéb kulturális intézmények
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 113 -2 725
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 -741

227942 5 Egyetemek, főiskolák
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 101 460 -412 227
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 018 -112 506
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226901 6 Egyéb oktatási intézmények
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 579 0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 156 0

247101 7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -302
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -83

333773 8 Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -1 269
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -343

004624 9 Türr István Képző és Kutató Intézet
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -3 198
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -863

002972 10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -544
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -147

331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 100 587 -464 453
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 446 -120 183

218672 11 Közgyűjtemények
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 528 -20 913
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 227 -5 645

218605 12 Művészeti intézmények
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -10 962
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 -2 933

258612 13 Sportintézmények
298224 2 Nemzeti Sportközpontok

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -3 952
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -1 067

002994 14 Országos Mentőszolgálat
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -178 144
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -47 532

002950 16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 822 -1 357
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 031 -366

233507 17 Országos Vérellátó Szolgálat
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -6 540
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -1 718

334484 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -1 406 963
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -386 062

338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -1 056
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -285

005412 20  Fejezeti kezelésű előirányzatok
198619 4 Közoktatási feladatok támogatása
286023 1 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2013. évi kompenzációja

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 1 246 -17 878

XXX XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
007065 1 GazdaságiVersenyhivatal igazgatása

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 149 0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41 0
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XXXI XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
007087 1 Központi Statisztikai Hivatal

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -1 006
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -272

007119 4 KSH Könyvtár
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -362
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -98

007120 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -106
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -28

XXXIII XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
006826 1 MTA Titkársága
006837 1 MTA Igazgatása

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -1 418
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -384

006893 5 MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -970
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -263

011307 6 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -104
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -28

333206 2 MTA Könyvtára
006860 1 MTA Könyvtára

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -873
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -241

303113 3 Kutatóközpontok, kutatóintézetek
303124 1 MTA Kutatóintézetek

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -35 657
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -9 283

329873 4 MTA Támogatott Kutatóhelyek
006925 1 MTA Támogatott Kutatóhelyek

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 0 -3 544
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -957

270345 5 MTA Létesítménygazdálkodási Központ
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -1 934
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -522

006936 6 MTA Jóléti intézmények
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 0 -1 341
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 -363

032564 7 OTKA Iroda
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 85 0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 0

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
209148 35  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
209159 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
286034 1 2013. évi kompenzáció 0 -2 391
222662 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása
286045 2 2013. évi kompenzáció 0 -7 765

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
001360 24 Céltartalékok

329928 2 -643 222 4 680 237

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államház-
háztartási Fejezet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Előir. 
csop.

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím Előir.csop.

BEVÉTELEK
Módosítás Visszarendezés A módosítás következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám szám előir.
szám

név név név csop.név név név
Kiemeltelőirányzatneve

( + / - ) ( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítás jogcíme

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja
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Államház-
háztartási Fejezet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Előir. 
csop.

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím Előir.csop.

TÁMOGATÁS
Módosítás Visszarendezés A módosítás következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám szám előir.
szám

név név név csop.név név név
Kiemeltelőirányzatneve

( + / - ) ( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

I I. ORSZÁGGYŰLÉS
000099 1 Országgyűlés Hivatala
000110 1 Országgyűlés hivatali szervei 0 -762
246345 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 0 -621
264956 5 Közbeszerzési Hatóság
019161 1 Közbeszerzési Hatóság 0 -103
332162 21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
303202 1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 0 -173
334184 22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
262290 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság 123 0
341095 23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
015020 1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 0 -851

II II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 0 -21

III III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
000385 1 Alkotmánybíróság 0 -272

IV IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
303191 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 0 -140

V V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
000462 1 Állami Számvevőszék 0 -1 557

VI VI. BÍRÓSÁGOK
209126 1 Bíróságok 0 -33 165
333639 2 Kúria 0 -1 179

VIII VIII. ÜGYÉSZSÉG
026338 1 Ügyészségek 0 -7 713

X X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
000505 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 615 0
000989 2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 0 -38
001766 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 0 -19 415
015558 8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 8 413 -362 736
004855 9 Kutatóintézetek 0 -2 812
260256 12 Balassi Intézet 0 -1 796
294213 15 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 0 -3 064
304191 17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 0 -10 739

XI XI. MINISZTERELNÖKSÉG
294502 1 Miniszterelnökség 0 -452
000659 2 Információs Hivatal 0 -3 337
338262 4 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 0 -485
223614 6 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
004888 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 0 -210
297513 9 Nemzeti Külgazdasági Hivatal 0 -386

XII XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 0 -3 171
004262 2 Szakigazgatási intézmények
004273 1 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 0 -2 964
004327 3 Földmérési és Távérzékelési Intézet 0 -607
004338 4 Állami Ménesgazdaság 0 -958
212087 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 0 -501
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 55 662 -11 025
004404 7 Közművelődési intézmények 46 -190
004415 8 Agrárkutató intézetek 315 -8 199
295802 10 Génmegőrzési Intézmények 0 -725
006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 0 -3 186
276201 13 Nemzeti Környezetügyi Intézet 0 -982
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 1 159 -2 890

A módosítás jogcíme
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271112 15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 690 -5 279
294313 17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 0 -284
304135 18 Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 55 0
304124 19 Agrárgazdasági Kutató Intézet 0 -151

XIII. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
015976 1 Honvédelmi Minisztérium
002587  1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 0 -612
198279 2 Egyéb HM szervezetek 0 -5 966
198291 2 Magyar Honvédség
206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 2 682 0
206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 140 366 0
198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 4 652 0
002718 6 MH Honvédkórház 1 270 0
342606 7 Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1 725 0

XIV XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 0 -333
019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 0 -171
294479 4 Terrorelhárítási Központ 584 0
003737 5 Büntetés-végrehajtás 51 948 -3 866
332184 6 BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 0 -312
001580 7 Rendőrség 73 929 -297 959
000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 0 -3 042
019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 0 -1 256
235006 10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 0 -79
001711 12 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1 383 -74 929
001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 7 -8 361
236630 15 Nemzetközi Oktatási Központ 0 -252
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 7 560 -9 452

XV XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 0 -582
251912 2 Nemzeti Innovációs Hivatal 0 -343
226055 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 0 -554
013389 4 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 0 -1 546
237287 8 Magyar Államkincstár 0 -3 006
006453 14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 0 -596
294780 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 0 -171

XVI XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
295935 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 0 -116 077
295946 2 Bűnügyi Főigazgatóság 0 -11 881
295979 3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 0 -1 514

XVII XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 0 -338
252134 3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 0 -36
275101 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 0 -1 674
275112 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 0 -3 463
265334 10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 0 -48
000516 12 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 0 -2 631
010597 14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 0 -3 266

XVIII XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 0 -947
004118 2 Külképviseletek igazgatása 1 325 0
270856 3 Magyar Külügyi Intézet 0 -109

XIX XIX. UNIÓSFEJLESZTÉSEK
247834 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 444 0

XX XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 0 -1 062
334473 2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
002983 1 Állami szociális intézetek 3 306 -4 741
003012 2 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 0 -20 780
334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 14 411 -315 475
272734 4 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 0 -4 559
258745 5 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 0 -2 242
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 143 -3 466
227942 5 Egyetemek, főiskolák 129 478 -524 733
226901 6 Egyéb oktatási intézmények 735 0
247101 7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 0 -385
333773 8 Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények 0 -1 612
004624 9 Türr István Képző és Kutató Intézet 0 -4 061
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002972 10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 0 -691
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 128 033 -584 636
218672 11 Közgyűjtemények 5 755 -26 558
218605 12 Művészeti intézmények 11 -13 895
258612 13 Sportintézmények
298224 2 Nemzeti Sportközpontok 0 -5 019
002994 14 Országos Mentőszolgálat 0 -225 676
002950 16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek 4 853 -1 723
233507 17 Országos Vérellátó Szolgálat 0 -8 258
334484 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei 0 -1 793 025
338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 0 -1 341
005412 20  Fejezeti kezelésű előirányzatok
198619 4 Közoktatási feladatok támogatása
286023 1 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2013. évi kompenzációja 1 246 -17 878

XXX XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
007065 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 190 0

XXXI XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
007087 1 Központi Statisztikai Hivatal 0 -1 278
007119 4 KSH Könyvtár 0 -460
007120 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 0 -134

XXXIII XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
006826 1 MTA Titkársága
006837 1 MTA Igazgatása 0 -1 802
006893 5 MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága 0 -1 233
011307 6 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 0 -132
333206 2 MTA Könyvtára
006860 1 MTA Könyvtára 0 -1 114
303113 3 Kutatóközpontok, kutatóintézetek
303124 1 MTA Kutatóintézetek 0 -44 940
329873 4 MTA Támogatott Kutatóhelyek
006925 1 MTA Támogatott Kutatóhelyek 0 -4 501
270345 5 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 0 -2 456
006936 6 MTA Jóléti intézmények 0 -1 704
032564 7 OTKA Iroda 108 0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
    Foglalkoztatottak létszáma(fő)-időszakra
    Foglalkoztatottak létszáma(fő)-időszakra

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás+/-) I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Fejezet    1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítmény arányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb ........ azonnal  -4 037 015
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen:

-4 037 015
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A Kormány 1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

elrendeli a  Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztése érdekében  
1500,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 
2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 22. Tokaj-Hegyalja 
borvidék településeinek fejlesztési támogatása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Programmal 
összhangban, az  érintett 27 település önkormányzatával történt egyeztetést követően készítsen előterjesztést 
a Kormány számára az érintett önkormányzatok részére nyújtandó támogatás elosztásával kapcsolatos javaslatáról,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2014. január 30.

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2015. és 2016. évi 
központi költségvetési törvények előkészítése során gondoskodjanak a  tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó 
települések fejlesztéséhez szükséges források tervezéséről.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2015. és 2016. évi központi költségvetési törvények előkészítésével egyidejűleg

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet 1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
XI. Miniszterelnökség

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2013.
 Millió forintban, egy tizedessel! 

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  
002334 2 Helyi önkormányzatok által felhazsnálható központosított előirányzatok   -1 500,0

XI. Miniszterelnökség 
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1 Célelőirányzatok
345340 22 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások 1 500,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jellegű   Millió forintban, egy tizedessel ! 

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jellegű      Millió forintban, egy tizedessel ! 
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. TÁMOGATÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Célelőirányzatok
345340 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása 1 500,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jellegű     

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
   Fejezet    1 példány   időarányos
   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL 1 500,0 1 500,0
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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A Kormány 1992/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatával kapcsolatos fejlesztés finanszírozása érdekében 
a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az  Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatával kapcsolatos fejlesztés finanszírozása érdekében 25  733  ezer 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi 
CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Vidékfejlesztési 
Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, 
főiskolák cím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1992/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások -3 500
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -945
3 Dologi kiadások -21 288

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, Főiskolák

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 500
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 945
3 Dologi kiadások 21 288

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása -25 733

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák 25 733

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra fő
ezer forintban

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 25 733 25 733
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)   a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1993/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
kormánytisztviselő tartós külszolgálatának ellátása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium  
és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
egy kormánytisztviselő tartós külszolgálatának ellátása érdekében 17 780 ezer forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 
1. melléklet XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
 külügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1993/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XVIII. Külügyminisztérium

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások -14 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -3 780

XVIII. Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 780

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása -17 780

XVIII. Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása 17 780

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra fő
ezer forintban

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 17 780 17 780
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)   a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány
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A Kormány 1994/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a Belügyminisztérium, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Külügyminisztérium fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva:
a) a Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 

1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 10. Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ cím terhére, 
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 2. Információs Hivatal cím javára 263 ezer forint 1. melléklet 
szerinti;

b) a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVI. Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal fejezet, 2. Bűnügyi Főigazgatóság cím javára 1448 ezer forint 2. melléklet szerinti;

c) a Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 8.  Alkotmányvédelmi Hivatal cím terhére, a  Kvtv. 
1.  melléklet XVIII.  Külügyminisztérium fejezet, 1.  Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára 
32 415 ezer forint 3. melléklet szerinti

egyszeri átcsoportosítását rendeli el.
Felelős: belügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
külügyminiszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1994/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
XI. Miniszterelnökség

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. K I A D Á S O K A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

XIV. Belügyminisztérium
235006 10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások -207

2
-56

XI. Miniszterelnökség
000659 2 Információs Hivatal

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 207

2
56

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
XIV. Belügyminisztérium

235006 10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ -263
XI. Miniszterelnökség

000659 2 Információs Hivatal 263

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb : azonnal 263
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Összesen

263

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma
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2. melléklet az 1994/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. K I A D Á S O K A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

XIV. Belügyminisztérium
001580 7 Rendőrség

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások -1 140

2
-308

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
295946 2 Bűnügyi Főigazgatóság

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 140

2
308

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség -1 448
XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

295946 2 Bűnügyi Főigazgatóság 1 448

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb : azonnal 1 448
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Összesen

1 448

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó
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3. melléklet az 1994/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külügyminisztérium

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. K I A D Á S O K A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

XIV. Belügyminisztérium
000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások -25 700

2
-6 715

XVIII. Külügyminisztérium
004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 25 700

2
6 715

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
XIV. Belügyminisztérium

000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal -32 415
XVIII. Külügyminisztérium

004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 32 415

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb : azonnal 32 415
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Összesen

32 415

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó
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A Kormány 1995/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek között  
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások érdekében történő 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az MH 
Egészségügyi Központ részére a  2013. évre vonatkozóan, az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel 
összefüggő állami támogatások biztosítása céljából 19 497 ezer forint átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 7. Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal cím, 1. Működési 
költségvetés előirányzat terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 6. MH Honvédkórház cím, 
1. Működési költségvetés előirányzat javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 honvédelmi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1995/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

 

1. melléklet a .../2013. (... . ... .) Korm. határozathoz 
 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
XIII. Honvédelmi Minisztérium 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
 a Kormány hatáskörében  

Költségvetési év: 2013. 
ezer forintban 

ÁHT 
egyedi 

azonosító 

Fejezet 
szám 

Cím 
szám 

Alcím 
szám 

Jog- 
cím 

csop. 
szám 

Jog- 
cím 

szám 

Előir. 
csoport 
száma 

Kiemelt 
előir. 
szám 

Fejezet 
név 

Cím 
név 

Alcím 
név 

Jog- 
cím 

csop. 
név 

Jog- 
cím 
név 

Előir. 
csop. 
név 

K I A D Á S O K  A módosítás jogcíme  Módosítás  
 (+/-)  

A módosítás 
következő 

évre  
áthúzódó 

hatása 

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma 

        
Kiemelt előirányzat  

neve 
        
         

           
 XX.       Emberi Erőforrások Minisztériuma                 

247101  7       Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal             
      1       Működési költségvetés             
       1       Személyi juttatások         -15 392    
       2       Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 
        -4 105    

 XIII.       Honvédelmi Minisztérium                
002718  6       MH Honvédkórház             

      1       Működési költségvetés             
       1       Személyi juttatások         15 392    
       2       Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 
        4 105    

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jellegű               
ezer forintban 

ÁHT. 
egyedi  

azonosító 

Fejezet 
szám 

Cím 
szám 

Alcím 
szám 

Jog- 
cím 

csop. 
szám 

Jog- 
cím 

szám 

Előir. 
csoport 
száma 

Kiemelt 
előir. 
szám 

Fejezet 
név 

Cím 
név 

Alcím 
név 

Jog- 
cím 

csop. 
név 

Jog- 
cím 
név 

Előir. 
csop. 
név 

B E V É T E L A módosítás jogcíme  Módosítás  
 (+/-)  

A módosítás 
következő 

évre  
áthúzódó 

hatása 

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma 

          
      Kiemelt előirányzat 

neve 
         

                     
                         

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű               
ezer forintban 

ÁHT. 
egyedi  

azonosító 

Fejezet 
szám 

Cím 
szám 

Alcím 
szám 

Jog- 
cím 

csop. 
szám 

Jog- 
cím 

szám 

Előir. 
csoport 
száma 

Kiemelt 
előir. 
szám 

Fejezet 
név 

Cím 
név 

Alcím 
név 

Jog- 
cím 

csop. 
név 

Jog- 
cím 
név 

Előir. 
csop. 
név 

T Á M O G A T Á S  A módosítás jogcíme  Módosítás  
 (+/-)  

A módosítás 
következő 

évre  
áthúzódó 

hatása 

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma 

          
      Kiemelt előirányzat 

neve 
         

                     
                         

 XX.       Emberi Erőforrások Minisztériuma                 
247101  7       Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal          -19 497    

 XIII.       Honvédelmi Minisztérium                
002718  6       MH Honvédkórház         19 497    

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)   a költségvetési évben egyszeri jellegű               
        Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra fő               

ezer forintban 
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen         I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év 

Fejezet   1 példány   időarányos                 
Állami Számvevőszék  1 példány   teljesítményarányos                
Magyar Államkincstár   1 példány   egyéb: azonnal   19 497            19 497  
Nemzetgazdasági Minisztérium  2 példány                     
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. 
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A Kormány 1996/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
költségvetési fejezetek közötti átcsoportosításról

 1. A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 13. Kulturális célú fejlesztések jogcímcsoport létrehozását.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2.  A Kormány az Áht. 33. § (1) bekezdése alapján 7050,0 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el 
a Kvtv. 1. melléklet, XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb 
feladatok alcím, 13. Kulturális célú fejlesztések jogcímcsoport, valamint 100,0  millió forint 1.  melléklet szerinti 
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása jogcímcsoport, 2. Gazdasági 
társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása jogcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím,
a) Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás, 1. A  Nemzeti Eszközkezelő 

által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások jogcím előirányzatának terhére 5363,0 millió 
forint;

b) 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás, 1. Az  MNV Zrt. ingatlan-
beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím előirányzatának terhére 400,0 millió forint;

c) 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 5. Volt szovjet ingatlanok kármentesítése jogcímcsoport terhére 100,0 
millió forint;

d) 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 7. Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása jogcímcsoport 
terhére 100,0 millió forint;

e) 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím, 2. Ingatlanok fenntartásával járó kiadások jogcímcsoport, 
1. Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás jogcím terhére 380,0 millió forint;

f ) 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím, 2. Ingatlanok fenntartásával járó kiadások jogcímcsoport, 
2. Ingatlanok őrzése jogcím terhére 127,0 millió forint;

g) 3. Az  államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások alcím, 5. Az  állam tulajdonosi 
felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása jogcímcsoport terhére 200,0 millió 
forint;

h) 4. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 7. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységével kapcsolatos 
egyéb kiadások jogcímcsoport terhére 480,0 millió forint

összegben.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1996/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Fejezet száma és megnevezése 

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA  
a Kormány hatáskörében

 Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel

Államház-
háztartási Feje-zet Cím Alcím Jogcím Jog-cím

Előir. 
csop.

Ki-emelt 
előir. Feje-zet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Előir. 
csop. Ki-emelt 

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
Módosítás

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoport
szám

szám szám szám név név név csoport 
név

név név előir. név

 Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) évre áthúzódó 
hatása

jogszabály/ határozat száma

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok 
345717 13 Kulturális célú fejlesztések 7 050,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

295202 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása jogcím 100,0

XLIII Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

329628 1 -5 363,0

329639 2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai -400,0
278601 5 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése -100,0
303280 7 Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása -100,0

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 
2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

278412 1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás -380,0
278423 2 Ingatlanok őrzése -127,0

3 Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások 
278501 5 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása -200,0

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
334251 7 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások -480,0

Millió forintban, egy tizedessel
Államház-
háztartási Feje-zet Cím Alcím Jogcím Jog-cím

Előir. 
csop.

Ki-emelt 
előir. Feje-zet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Előir. 
csop. Ki-emelt T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoport
szám

szám szám szám név név név csoport 
név

név név előir. név  Kiemelt előirányzat neve ( + / - ) évre áthúzódó 
hatása

jogszabály/ határozat száma

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok 
345717 13 Kulturális célú fejlesztések 7 050,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
295202 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása jogcím 100,0

      Az előirányzatmódosítás érvényessége:           a) a költségvetési évben egyszeri jellegű        

Az adatlap 3 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. né. II. né. III. né. IV. né.
Fejezetet irányító szerv  1 példány   időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   teljesítményarányos
Nemzetgazdasági Minisztérium 1 példány   egyéb: … azonnal 7 150,0 7150,0

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások
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A Kormány 1997/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
az A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális közhasznú tevékenységének támogatása érdekében 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az  A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (1052 Budapest, Régiposta utca 7–9., Cg. 01-09-922494) kulturális közhasznú 
tevékenységének támogatásához 50,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész 
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
13. Művészeti tevékenységek alcím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása jogcímcsoport javára, 
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint.

Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1997/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Művészeti tevékenységek
271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 50,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -50,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Művészeti tevékenységek
271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 50,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

Millió forintban, egy tizedessel
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 50,0 50,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Foglalkoztatottak létszáma:
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A Kormány 1998/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a badacsonytomaji Szent István-kápolna megépítésének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a  badacsonytomaji Szent István-kápolna megépítésének támogatása érdekében 10,0 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.  törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
igazgatása cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú 
programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1998/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások -10,0
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások 10,0

millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása -10,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 10,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 10,0                                             10,0        
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

millió forintban, egy tizedessel
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A Kormány 1999/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a Budapest-Fasori Református Egyházközség temploma orgonája megépítésének támogatása érdekében 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a  Budapest-Fasori Református Egyházközség temploma orgonája megépítésének támogatása érdekében 
9,7  millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi 
közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1999/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások -9,7
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások 9,7

millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása -9,7

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 9,7

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 9,7                                               9,7          
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

millió forintban, egy tizedessel
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A Kormány 2000/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
az informatikai és hírközlési közszolgáltatások ellátásához szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  elektronikus útdíjrendszer kialakításához kapcsolódó, a  rendszer biztonságos 

üzemeltethetőségét biztosító beruházások, hálózati kommunikációs infrastruktúra kialakítása, valamint 
a  bírságbevételek kezelését ellátó központ kialakítása érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1348/2013. (VI. 19.) Korm. határozat 1.  pontja alapján az  elektronikus útdíj rendszer 
hírközlési hálózati elemeinek a  kormányzati célú hálózatokhoz illesztése, az  útdíjrendszer biztonságos, hosszú 
távú üzemeltethetősége feltételeinek megteremtése, valamint a  korszerű fizetési módok biztosítása érdekében 
átcsoportosított forrásból fel nem használt 1238,0 millió forint az  informatikai és hírközlési közszolgáltatások  
2013. évi működési finanszírozására kerüljön felhasználásra;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  
1148,0 millió forint 1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 34. Infokommunikációs ágazati programok és 
kormányzati informatikai rendszerek alcím, 1. Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció jogcímcsoport 
javára a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami 
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 8. Elektronikus útdíjrendszer kiépítése 
jogcímcsoport terhére.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2000/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2
1 Felhalmozási jellegű kiadások

338462 8 Elektronikus útdíjrendszer kiépítése -1 148,0

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati iformatikai rendszerek
302768 1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1 148,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati iformatikai rendszerek
302768 1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 1 148,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 148,0 1 148,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
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A Kormány 2001/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
Szentjakabfa Község Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

a) elrendeli a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a  35. Szentjakabfa Község 
Önkormányzatának támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) elrendeli Szentjakabfa Község Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében 6,0 millió forint 
egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A  helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 35. Szentjakabfa Község Önkormányzatának támogatása cím javára az  1.  melléklet 
szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  Kvtv. helyi önkormányzatok támogatásait tartalmazó költségvetési 
fejezetéből Szentjakabfa Község Önkormányzatának támogatása érdekében nyújtandó támogatás felhasználásának 
és elszámolásának feltételeiről támogatási megállapodást köt Szentjakabfa Község Önkormányzatával,

 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  támogatást utólagos, legkésőbb 2014. december 31-éig történő 
elszámolási kötelezettséggel folyósítsa Szentjakabfa Község Önkormányzata számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2001/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel ! 

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  
345828 35 Szentjakabfa Község Önkormányzatának támogatása 6,0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  
018450 3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai -6,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű     

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. n. év II. n. év III. n. év IV.n. év
   Fejezet    1 példány   időarányos
   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL 6,0 6,0
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Millió forintban, egy tizedessel ! 
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A Kormány 2002/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
egyes önkormányzati feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten 
belüli előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

elrendeli a  geszti Tisza kripta megközelítését szolgáló önkormányzati tulajdonú út kiépítésének támogatásához 
kapcsolódóan 2,9 millió forint egyszeri átcsoportosítását a  Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről 
szóló 2012.  évi CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 
22. Geszt Község Önkormányzata feladatainak támogatása cím javára, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. egyetért azzal, hogy

a) a geszti Tisza kripta megközelítését szolgáló önkormányzati tulajdonú út kiépítése érdekében a  IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1582/2013. (VIII. 28.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 1. pont b) alpontja alapján a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 22. Geszt Község Önkormányzata feladatainak támogatása cím javára átcsoportosított 
35 millió forint támogatási összeg maradványa a geszti József Attila utca felújítására kerüljön felhasználásra,

b) a belügyminiszter a  H. 2.  pontjára figyelemmel Geszt Község Önkormányzatával megkötött megállapodást 
az a) pontnak megfelelően módosítsa,

c) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 1. pont szerint támogatást legkésőbb 2014. december 31-ig történő 
elszámolási kötelezettséggel folyósítsa Geszt Község Önkormányzata számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2002/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel ! 

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  
342595 22 Geszt Község Önkormányzata feladatainak támogatása 2,9

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  
018450 3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai -2,9

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű     

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. n. év II. n. év III. n. év IV.n. év
   Fejezet    1 példány   időarányos
   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL 2,9 2,9
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Millió forintban, egy tizedessel ! 
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A Kormány 2003/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

A Kormány
 1.  megállapítja a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet szerint,
 2.  visszavonja a  Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 

1544/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2003/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz
1. melléklet az …/2013. (…) Korm. határozathoz 

	   	  

I. A Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása

1. A Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS

2011 2012 2013 Összesen

              Tartalék:    -     (Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 Összesen*

215,25 48,37 49,34 57,71 370,67

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

1.5.

Az ország és a 
régióközpontok 
nemzetközi közúti 
elérhetőségének 
javítása kiemelt 
projektek

38,63 49,35 57,71

A biztonságos elérhetőség 
javítása a globális és a regionális 
versenyképesség növelése, illetve 
a társadalmi-gazdasági és a 
területi kohézió erősítése. Az 
ország nemzetközi 
elérhetőségének javításában 
elsődleges szempont az Europai 
Unió országai közötti kapcsolatot 
szorosabbá fűző TEN-T folyosók 
közúti elemeinek fejlesztése, a 
gyorsforgalmi utak hálozatának 
kiépítése.

NFM

Prioritás 38,63 49,35 57,71

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS

2012 2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek NIF ÁFA nélkül

Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete (Mrd Ft)*

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

A prioritás keretében történő útfejlesztések legfontosabb célja a biztonságos elérhetőség javítása, a globális és regionális versenyképesség növelése, illetve a társadalmi-
gazdasági és a területi kohézió erősítése. Az ország nemzetközi elérhetőségének javításában elsődleges szempont az Európai Unió országai közötti kapcsolatot szorosabbá 
fűző TEN folyosók közúti elemeinek fejlesztése, a gyorsforgalmi utak hálózatának kiépítése. 2011-13-ban a KÖZOP fejlesztések nagyobb hangsúlyt fektetnek a határon 
átnyúló illetve határok közötti úthálózat fejlesztésére, beleértve a TEN útvonalakra ráhordó alsóbb rendű utak  komplex kapcsolódásának fejlesztését. További célként jelenik 
meg a balesetek számának csökkentése. 

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 
feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

* Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás 22,2 Mrd Ft

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Konstrukció 
neve

A konstrukció célja

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter

Tartalék támogatási konstrukciók 
indikatív kerete

(Mrd Ft) A konstrukció célja

Konstrukció 
kódja

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében 
feladatkörrel rendelkező további miniszter
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I. A Prioritás bemutatása - 2. prioritás - Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása

1. A Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS

2011 2012 2013 Összesen

              Tartalék:    -     (Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 Összesen*

306,07 3,88 168,34 136,18 614,47

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

2.5.

Az ország és a 
régióközpontok 
nemzetközi vasúti és 
vízi úti 
elérhetőségének 
javítása kiemelt 
projektek

1,81 168,34 136,18

A cél a biztonságos elérhetőség 
javítása a globális es a regionális 
versenyképesség növelése, illetve a 
társadalmi-gazdasági es a területi 
kohézió erősítése. A vasúti 
törzshálózaton belüli fejlesztések 
elsősorban a TEN-T hálózathoz tartozó 
szakaszokra koncentrálnak, melyeket 
komplex módon, a kapcsolódó 
informatikai, telematikai, biztonsági 
fejlesztések egészítenek ki. A vízi út 
fejlesztése tekintetében a Duna 
hajózhatóság előkészítése a cél.

 NFM

Prioritás 1,81 168,34 136,18

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS

2012 2013
A konstrukció szakmai tartalma tekintetében 
feladatkörrel rendelkező további miniszter

*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

Konstrukció 
neve

Tartalék támogatási konstrukciók 
A konstrukció célja

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszter

Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

* Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás  28,66 Mrd Ft

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete (Mrd Ft)*

A konstrukció célja

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A vasúti törzshálózaton belüli fejlesztések elsősorban a TEN-T hálózathoz tartozó szakaszokra koncentrálnak, melyeket komplex módon, a kapcsolódó informatikai, 
telematikai, biztonsági fejlesztések egészítenek ki. A vasúti fejlesztések célja olyan működő- és versenyképes vasúti közlekedés megteremtése, amely az alapvető utazási 
igényeket (sebesség, gyakoriság, pontosság, utazási komfort, biztonság) európai színvonalon képes kiszolgálni. További cél a villamosított vonalak hosszának és 
arányának növelése, és ennek eredményeképpen az elérhetőség javulása.  2011-13-ban fókuszban áll a meglévő vasúti állomásépület (felvételi épület) fejlesztése, 
szolgáltatás színvonalának növelése. A Duna hajózhatóságát célzó konstrukciók - a projekt előkészítést és megvalósítást érintő - jelentős része a következő 
közlekedésfejlesztési programban valósul meg.

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter
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I. A Prioritás bemutatása - 3. prioritás - Térségi elérhetőség javítása

1. A Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS

2011 2012 2013 Összesen

              Tartalék:    -     (Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 Összesen*
218,90 62,72 151,72 242,13 675,47

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

3.2. Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése 

8,27 0,00 0,00

Közúthálózat közlekedés-
biztonságának javítása, az 
országos kerékpárút-hálózat 
hálózatként történő 
működésének elősegítése.

NFM

3.5.
Térségi elérhetőség 
javítása Kiemelt 
projektek

53,25 151,72 242,13

A gyorsforgalmi hálózathoz való 
kapcsolódás és a régiók 
térségeit összekötő főutak 
fejlesztése, a régiók főútjainak 
kapacitásnövelése, műszaki 
állapotának és közlekedés-
biztonsági helyzetének 
magasabb szolgáltatási szintre 
emelése.

NFM

Prioritás 61,52 151,72 242,13

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS

2012 2013

Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel rendelkező 
további miniszter

A konstrukció célja

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Konstrukció neve

A régiók gazdaságilag és társadalmilag jelentős szerepet játszó nagyvárosainak TEN-T gyorsforgalmi úthálózatra csatlakoztató közúti kapcsolatainak fejlesztése a régiók 
egymás közötti és a gyorsforgalmi úthálózat elérhetőségét biztosító kapcsolatainak hatékonyabb kihasználása érdekében. A térségi elérhetőséget meghatározza a régió 
főútjainak kapacitása, műszaki állapota, ezért a100 kN tengelyterhelésre kiépített útszakaszokat képessé kell tenni a 115 kN terhelésű jármű-forgalom lebonyolítására. 
2011-13-ban további célként jelenik meg a közúti balesetek számának csökkentése. 

A konstrukció célja

* Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás 215,29  Mrd Ft

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Konstrukció 
neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete (Mrd Ft)*

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében 
feladatkörrel rendelkező további miniszter

Tartalék támogatási konstrukciók 
indikatív kerete

(Mrd Ft)

A konstrukció 
szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

Konstrukció 
kódja
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I. A Prioritás bemutatása - 4. prioritás - Közlekedési módok összekapcsolása,  
gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése Közlekedés Operatív Program

Akcióterv 2011-2013
1. A Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS

2011 2012 2013 Összesen

              Tartalék:    -     (Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 Összesen*
28,47 0,77 0,15 17,78 47,17

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

4.1.

Közlekedési módok 
összekapcsolása, 
gazdasági központok 
intermodalitásának és 
közlekedési 
infrastruktúrá-jának 
fejlesztése

0,77 0,00 5,00

Intermodális és regionális logisztikai 
központok, ipari parkok (ipari területek), 
kikötők és repülőterek külső 
infrastruktúrájának fejlesztését célzó 
beruházások támogatása.

NFM

4.5.

Közlekedési módok 
összekapcsolása, 
gazdasági központok 
intermodalitásának és 
közlekedési 
infrastruktúrájának 
fejlesztése kiemelt 
projektek

0,00 0,15 12,78

A KözOP keretében a jelen prioritáson belül 
megvalósítandó intermodális 
közlekedésfejlesztési projektek támogatása 
annak érdekében, hogy a KözOP 
közlekedésfejlesztési projektjei megfelelő 
előkészítettség és a megvalósítási 
kockázatok minimalizálása mellett 
valósulhassanak meg.

 NFM

Prioritás 0,77 0,15 17,78

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS

2012 2013

* Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás 0,11 Mrd Ft

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az országos és regionális közlekedés intermodalitásának fokozása, az intelligens közlekedés-szervezés infrastruktúrájának megteremtése, és ennek révén a 
gazdaságos és - ahol lehet - környezetbarát elérhetőség javítása. A prioritásban megvalósuló fejlesztések elősegítik a közlekedési módok közötti váltást, logisztikai központok jobb 
bekapcsolása a fő közlekedési (közút, vasút, légi és vízi közlekedés) hálózatba. A fejlesztések jellege: összekötő/csatlakozó vasúti pályák, útcsatlakozások építése, fejlesztése, 
kikötői külső infrastruktúra-építés illetve fejlesztés.

Konstrukció 
neve

A konstrukció szakmai 
tartalma tekintetében 

feladatkörrel 
rendelkező további 

miniszter

Tartalék támogatási konstrukciók 
indikatív kerete

(Mrd Ft) A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében 
feladatkörrel rendelkező további miniszter

A konstrukció 
szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete (Mrd Ft)*

A konstrukció célja

*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek
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I.  A Prioritás bemutatása - 5. prioritás - Városi és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát fejlesztések
Közlekedés Operatív Program

Akcióterv 2011-2013
1. A Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS

2011 2012 2013 Összesen

              Tartalék:    -     (Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 Összesen*

397,61 22,71 74,25 31,18 525,75

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

5.5.

Városi és elővárosi 
közösségi közlekedés, 
környezetbarát 
fejlesztések kiemelt 
projektek

22,40 74,25 31,18

A cél a közösségi 
közlekedés fejlesztése, 
hatékonyságának, 
szolgáltatási színvonalának 
emelése, előnyben 
részesítése az egyéni 
közlekedéssel szemben, 
továbbá a környezetbarát 
közlekedési módok 
támogatása.

NFM

Prioritás 22,40 74,25 31,18

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS

2012 2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése, a közlekedésbiztonsági kockázatok csökkentése 
érdekében jelentős fejlesztésekre kerül sor Budapesten, a vidéki nagyvárosokban és agglomerációikban. A fejlesztésekkel a közösségi közlekedés igény-
bevétele ösztönözhető, ami az előbbiek mellett a városi környezetterhelést (levegő és zajszennyezés) is csökkenti. Cél az egyéni közlekedéssel szemben 
valódi alternatívát nyújtó, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható közösségi közlekedés és környezetbarát közlekedési módok megteremtése.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete  (Mrd Ft)*

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

A konstrukció 
szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

Konstrukció 
kódja Konstrukció neve

* Ebből hazai többlet kötelezettségvállalás  62,12 Mrd Ft

Konstrukció 
neve

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

A konstrukció célja

Tartalék támogatási konstrukciók 
indikatív kerete

(Mrd Ft) A konstrukció célja
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter
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I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás - Technikai segítségnyújtás Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS

2011 2012 2013 Összesen

              Tartalék:    -     (Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010 2011 2012 2013 Összesen
16,67 0,00 2,56 0,27 19,50

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

6.1.1. OP végrehajtás 
támogatása 0,00 2,20 0,27

A Közreműködő Szervezetre 
delegált feladatok végrehajtása, 
különösen a projektek teljes körű 
és eredményes lebonyolítása; az 
OP végrehajtásához kapcsolódó 
tevékenységek támogatása.

 NFM

6.2.1. MB működtetése 0,00 0,00 0,00
A Monitoring Bizottsági ülések 
eredményes lebonyolítása, a 
partneri ellenőrzés biztosítása.

 NFM

6.2.2. IH szakértői 
támogatása 0,00 0,35 0,00 Az Irányító Hatóság feladatainak 

magas színvonalú ellátása.  NFM

Prioritás 0,00 2,55 0,27

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS

2012 2013

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős 

miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Konstrukció 
kódja

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft)*

Konstrukció 
neve

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Az alapokból lehetőség nyílik az Operatív Programok (OP) előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására. 
A központi intézmények kapacitásának biztosítása, a KSZ-ek kapacitásának biztosítása, a Monitoring Bizottsággal kapcsolatban felmerülő költségek, az OP szintű 
kommunikációs tevékenységek, az OP végrehajtását támogató műszaki monitoring, ellenőrzési feladatok, az éves megvalósítási jelentésekkel kapcsolatos tevékenységek, az 
OP végrehajtását érintő tanulmányok és elemzések készítése finanszírozhatók. A prioritásban kedvezményezett lehet (1) a KÖZOP IH, (2) az NFÜ szervezeti egységei, (3) a 
KÖZOP IH közreműködő szervezetei, (4) a KÖZOP céljait, illetve végrehajtását támogató feladatokat ellátó központi költségvetési szerv, 100% állami tulajdonú közhasznú 
gazdasági társaság.

Tartalék támogatási 
konstrukciók indikatív kerete

(Mrd Ft)
A konstrukció szakmai tartalma tekintetében 
feladatkörrel rendelkező további miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

A konstrukció célja

*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció céljaKonstrukció neve
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A Kormány 2004/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0013 azonosító számú („Biatorbágy–Tata vonalszakasz kiviteli terveinek és 
Támogatási Kérelmének készítése, valamint előkészítő területszerzése” című) projektjavaslat támogatásának 
jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0013 azonosító számú, „Biatorbágy–Tata vonalszakasz 

kiviteli terveinek és Támogatási Kérelmének készítése, valamint előkészítő területszerzése” című, egymilliárd forintot 
meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,

 2. hozzájárul az  1.  pontban meghatározott projekt támogatási szerződésének a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága általi megkötéséhez.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: a projekttel összefüggő, folyamatban lévő feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként 

a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést követően azonnal

  Orbán Viktor  s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2013. évi 220. szám

 
88413

1. melléklet a 2004/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatási 

összege (bruttó Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása (%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KÖZOP-2.5.0-09-
11-2013-0013

Biatorbágy–Tata 
vonalszakasz 
kiviteli terveinek 
és Támogatási 
Kérelmének 
készítése, valamint 
előkészítő 
területszerzése

Nemzeti 
Infrastruktúra 
Fejlesztő 
Zártkörűen 
Működő  
Részvény- 
társaság

2 028 758 000 100

A projekt a részletes 
kiviteli tervek 
elkészítését, 
valamint 
a kivitelezéshez 
szükséges forrás 
megszerzését célzó 
támogatási kérelem 
összeállítását 
és a megfelelő 
szervezetekkel 
történő 
jóváhagyatását, 
illetve a kivitelezési 
munkák 
közbeszerzési 
eljárásához 
szükséges 
ajánlatkérési 
dokumentációk 
elkészítését, továbbá 
a beruházással 
érintett 
magánterületek 
megvásárlását 
foglalja magában.

A projekt zárása a támogatási kérelem 
mellékleteként elkészülő megvalósíthatósági 
tanulmány közreműködő szervezet általi 
véleményezését és jóváhagyását követően 
történhet meg.
A kedvezményezettnek gondoskodnia 
kell a közreműködő szervezet 
észrevételeinek érdemi megválaszolásáról 
és a tanulmányban szükséges módosítások, 
kiegészítések elvégzéséről, illetve 
gondoskodnia kell arról, hogy az elkészülő 
kiviteli tervek a megvalósíthatósági 
tanulmánnyal összhangban legyenek.
Projektgazda folytasson egyeztetést minden 
olyan önkormányzattal, amelynek a területét 
érinti a projekt keretében megújuló 
vonalszakasz valamely állomása, illetve 
megállóhelye (Biatorbágy, Herceghalom, 
Bicske, Szárliget, Tatabánya, Vértesszőlős, 
Tata), hogy a területükön található 
állomásokat, illetve megállóhelyeket 
érintő fejlesztés (állomási előtér, parkolók, 
intermodális csomópontok, buszforduló 
stb.) előkészítését vagy megvalósítását 
tervezik-e. Projektgazda kössön 
együttműködési megállapodást azokkal 
az önkormányzatokkal, amelyek esetében 
vannak ilyen fejlesztések.
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A Kormány 2005/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0042 azonosító számú („M43 autópálya 43. sz. főúti lekötése Makó térségében, 
valamint a csatlakozó építmények kivitelezési munkáinak elvégzése” című) projektjavaslat akciótervi 
nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0042 azonosító számú, „M43 autópálya 43. sz. főúti 

lekötése Makó térségében, valamint a  csatlakozó építmények kivitelezési munkáinak elvégzése” című, egymilliárd 
forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot (a továbbiakban: projekt),

 2. elfogadja a projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
 3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok 

Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2005/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt 

támogatási 

összege (bruttó 

Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása (%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KÖZOP-3.5.0-09-
11-2013-0042

M43 autópálya 43. 
sz. főúti lekötése 
Makó térségében, 
valamint a csatlakozó 
építmények 
kivitelezési 
munkáinak elvégzése

Nemzeti 
Infrastruktúra 
Fejlesztő 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság

6,037 100

A beruházás a 34+600 
kilométerszelvényig elkészült M43 
autópályát köti össze a 43. számú 
főúttal, Makót északról és keletről 
elkerülve.
A projekt része
– a 4415. számú 
Hódmezővásárhely–Makó 
út mintegy 1,1 km hosszú 
korszerűsített szakasza,
– a korszerűsítés végénél 
megépített I. számú körforgalom, 
valamint
– az I. számú körforgalomból 
induló, új nyomvonalon 
megépített 4456. számú út 
mintegy 4,5 km hosszon 
a Hódmezővásárhely–Makó 
vasútvonal felett megépített 
híddal és a 4456. számú út végénél 
megépített II. számú körforgalom-
csatlakozással a 43. számú főúthoz 
Makó keleti külterületéhez.

A támogathatóság feltétele, 
hogy a projekt költség-haszon 
elemzését a projektgazda 
elkészíti, majd a közreműködő 
szervezet észrevételei alapján 
véglegesítésre és jóváhagyásra 
kerül.
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A Kormány 2006/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0002 azonosító számú [„338. sz. főút, Nyíregyháza, nyugati elkerülő út 
(M3 autópálya és 36. sz. főút között) megvalósítása” című] projekt támogatási összege növelésének 
jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0002 azonosító számú, „338. sz. főút, Nyíregyháza, nyugati elkerülő út (M3 

autópálya és 36. sz. főút között) megvalósítása” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt 
támogatási összegének növelését az 1. melléklet szerint,

 2.  hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési 
Operatív Programok Irányító Hatósága általi – módosításához.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2006/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító  

száma

Projekt  

megnevezése
Támogatást igénylő neve

Eredeti támogatási 

összeg

(bruttó Ft)

Projekt megnövelt 

támogatási összege

(bruttó Ft)

Támogatás 

intenzitása

(%)

Projekt rövid 

bemutatása
Támogathatóság feltételei

2.
KÖZOP–3.5.0-09-
11-2013-0002

338. sz. főút, 
Nyíregyháza, 
nyugati 
elkerülő út (M3 
autópálya és 36. 
sz. főút között) 
megvalósítása

Nemzeti 
Infrastruktúra 
Fejlesztő 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

5 912 373 901 11 170 875 897 100

A projekt 
a 338. számú 
Nyíregyháza 
nyugati elkerülő 
út építése I. és 
II. ütemének 
megvalósítását 
foglalja magában, 
amely 6,9 km, 
2x1 sávos főút 
kiépítését jelenti, 
biztonsági sávval 
és műtárgyakkal.

A projekt műszaki tartalma 
kerüljön kibővítésre 
a projekt II. ütemével, ennek 
megfelelően szükséges 
továbbá a támogatási 
szerződés összköltségének 
megemelése is.
A projekt támogatási 
összege a II. ütem 
közbeszerzésének 
eredményhirdetését 
követően kerüljön 
pontosításra.
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A Kormány 2007/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a KDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú („»ZooEvolúció« A Veszprémi Állatkert kiemelt és integrált 
vonzerő-, termék- és infrastruktúra fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről

A Kormány
 1. elfogadja az  1.  melléklet szerint a  KDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú, a  „»ZooEvolúció« A  Veszprémi 

Állatkert kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúra fejlesztése” című projektjavaslat kiemelt projektként 
történő nevesítését,

 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális 
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága általi megkötéséhez.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: a támogathatósági feltételek teljesítését követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2007/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Támogatást 

igénylő neve

Akciótervi 

nevesítés 

támogatási 

összege

(Ft)

Akciótervi 

nevesítés 

elszámolható 

közkiadás összege

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatósági feltételek

2.
KDOP-2.1.1/E-13- 
2013-0001

„ZooEvolúció”  
A Veszprémi 
Állatkert  
kiemelt és integrált  
vonzerő-, termék- 
és infrastruktúra 
fejlesztése

„Kittenberger 
Kálmán” 
Növény és 
Vadaspark 
Szolgáltató 
Kiemelten 
Közhasznú 
Nonprofit 
Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság

481 200 000 1 200 000 000

A projekt az állatkert új, a látogatók 
számára akadálymentesen is 
megközelíthető 6 db új létesítmény 
kialakítását tervezi (elefánt park, 
madárröpde, orrszarvúház és 
kifutó, a vizes élővilágot bemutató 
kifutó, látványkifutó), amelyek 
a meglévő épületek bővítésével, 
korszerűsítésével jönnének létre, 
összesen mintegy 21 ezer m2-en.
Mindezeken keresztül lehetővé 
válik a szolgáltatások bővítése, 
az ökoturisztikai és oktatási 
funkciók erősítése, valamint 
a szezonalitás csökkentése.
Az éves látogatószámnak 
a jelenlegi 241 ezer főről 
a fenntartási időszak végére 300 
ezer főre emelkedésével országos 
és nemzetközi jelentőségű 
turisztikai attrakció létrehozása 
a cél.

Az akciótervi nevesítést követően támogatási 
szerződés köthető a következő feltételekkel:
a) Szükséges felülvizsgálni és átdolgozni 
a látogatószámra tett vállalás és a projekten 
kívüli marketing elemek összefüggéseit, és 
részletesen bemutatni azon tevékenységeket, 
amelyekkel biztosítható a fejlesztés 
eredményeinek az országos és nemzetközi 
piacra való bevezetése.
b) Az interaktív tájékoztató rendszer 
(DiVit) informatikai hardver és szoftver 
eszközökre benyújtott alátámasztó árajánlat 
a piaci árat jelentősen – mintegy 30%-kal 
– meghaladja, így annak értéke 2,4 millió 
forinttal az eszköz és az immateriális javak 
soron csökkentésre, és a költségvetés 
tartalék sorára átcsoportosításra került, 
amely a projektmegvalósítás során csak 
a közreműködő szervezet előzetes írásbeli 
engedélyével használható fel az Általános 
Pályázati Útmutató C2.3. pontjában foglaltak 
betartásával.
c) Szükséges az első kifizetési igénylés 
benyújtásáig a kiemelt projekt felhívás C6.3. 
a8) pontjában kötelezően előírt integrált 
látogatómenedzsment szakmai tartalmának 
részletes kidolgozása.
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A Kormány 2008/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
az M0 útgyűrű déli szektorának részét képező Deák Ferenc híddal kapcsolatos egyes kérdésekről és Mohács 
város térségének fejlesztéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy megvalósíthatósági tanulmány készüljön Mohács város térségében új Duna-híd létesítéséről 

oly módon, hogy a  tanulmány elkészítése érdekében lefolytatott vizsgálat terjedjen ki a  budapesti Deák Ferenc 
híd (az M0 autóút déli szektorának Hárosi Duna-hídja) 1990. november 16-án fogalomba helyezett, az M0 útgyűrű 
szelvényezés szerinti bal pályáját magában foglaló hídszerkezete elemeinek újbóli felhasználására,

 2. hozzájárul, hogy az  1.  pont szerinti megvalósíthatósági tanulmányt Mohács Város Önkormányzata a  Közlekedés 
Operatív Program 5. prioritása terhére történő finanszírozással elkészítse azzal, hogy a  tanulmány elkészítéséhez 
legfeljebb bruttó 100 millió forint támogatás nyújtható,

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pontban foglaltakkal összefüggésben gondoskodjon a támogató 
levél kiadásáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2009/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

 1. A Kormány a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel keretében a
a) 2014. január 1. és 2014. december 31. között kibocsátott kártyákhoz 10 millió forint hitelösszegig 365 napra 

1 százalékpont kamattámogatást biztosít,
b) 2014. december 31-ig kibocsátott, maximum 25 millió forintos kártyák teljes kölcsönösszegére a  Garantiqa 

Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezességvállalás éves díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít 
azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. A Kormány a Széchenyi Kártya Program keretében 2014. január 1. és 2014. december 31. között megkötött
a) Széchenyi Forgóeszközhitel hitelszerződések teljes összegéhez az  adott ügylet futamidejének első három 

évére (1096 napra) évi 2 százalékpont kamattámogatást,
b) a  Széchenyi Beruházási Hitel, a  Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a  Széchenyi Támogatást Megelőlegező 

Hitel hitelszerződések teljes összegéhez az  adott ügylet futamidejének első három évére (1096 napra) évi 
5 százalékpont kamattámogatást,

valamint a  hitelekhez nyújtott készfizető kezességvállalás díjának 50%-áig terjedő támogatást biztosít azzal, hogy 
a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,75%-át.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. Az  1. és a  2.  pont szerinti kamattámogatás és kezességi díjtámogatás forrása az  éves költségvetési törvényben 
meghatározott Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat.
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 4. A  Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – ha a  3.  pontban meghatározott célelőirányzat 
forrásainak lekötöttsége eléri a 75%-ot – a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával vizsgálja meg a Konstrukciók 
támogatásának céljára, különösen maradványok visszahagyása útján történő forrásbiztosítás lehetőségét, és 
a  vizsgálat eredményének megfelelően tegyen javaslatot a  Kormány számára. A  nemzeti fejlesztési miniszter 
a  3.  pontban meghatározott célelőirányzat forrásai 75%-ának lekötöttségéről írásban értesíti a  nemzetgazdasági 
minisztert.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a források 75%-ának lekötését követő 30 napon belül
 5. Ez  a  határozat a  közzétételét követő napon lép hatályba azzal, hogy a  támogatási feltételekre vonatkozó 

rendelkezéseket a  2014. január 1-jét követően kibocsátott kártyákra és a  2014. január 1-jét követően megkötött 
hitelszerződésekre kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2010/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program keretösszegének megemeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja az  MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program (a  továbbiakban: Program) 

keretösszegének 150 milliárd forintra történő emelését, árfolyam-fedezeti kötelezettségvállalás mellett,
 2. egyetért azzal, hogy az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: 

MFB) által euróban meghatározott éven túli lejáratú hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan 
a  1111/2012. (IV. 12.) Korm. határozat 1.  pont a)  alpontjában meghatározott 100 milliárd forint mértékig vállalt 
árfolyam-fedezeti megállapodáson túl további 50 milliárd forint mértékig a nemzetgazdasági miniszter az MFB-vel 
árfolyam fedezeti megállapodást kössön a következő feltételekkel:
a) a  megállapodás a  Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény 40.  § 

(3) bekezdése szerinti keretet terheli,
b) az  1.  pont szerinti keretemeléssel érintett Program futamideje az  árfolyam fedezeti megállapodás 

szempontjából 17 év,
c) a  megállapodás e  kormányhatározat közzétételének napján a  Magyar Nemzeti Bank által közölt hivatalos 

forint/euró devizaösszegre vonatkozik,
 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2.  pont szerinti árfolyam fedezeti megállapodást a  megemelt 

keretösszeg vonatkozásában az MFB-vel megkösse.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2011/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló  
1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat módosításáról

A  Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1493/2012. (XI. 13.) 
Korm. határozat 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) jóváhagyja a  Bionikai Innovációs Központ létrehozását – a  Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról 
szóló 2003. évi XC. törvény 8.  § (5)  bekezdés b) és d)  pontja szerint – 5 milliárd forint összegű, a  Kutatási és 
Technológiai Innovációs Alapot terhelő vissza nem térítendő forráskerettel és kijelöli a Bionikai Innovációs Központ 
szervezetének, infrastruktúrájának létrehozására, létesítményének felépítésére a  Bionikai Innovációs Központ 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, valamint felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a feladatkörükben 
érintett miniszterek bevonásával hajtsa végre a szükséges operatív intézkedéseket;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. január 31.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2012/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.4.0-09-2010-0005 azonosító számú („8. sz. főút Székesfehérvár–Veszprém szakasz előkészítési 
feladatai” című) projekt vonatkozásában felmerült régészeti költségek finanszírozásáról

A Kormány
 1. megállapítja a  KÖZOP-3.4.0-09-2010-0005 azonosító számú, „8. sz. főút Székesfehérvár–Veszprém szakasz 

előkészítési feladatai” című projekt vonatkozásában felmerült, régészeti földmunkához kapcsolódó  
– a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/E. §-ban meghatározott összegen felüli – bruttó  
96 947 157 forint többletigényt,

 2. hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban meghatározott többletigény megfizetését a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. 
(XII. 20.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése alapján önként vállalja,

 3. egyetért azzal, hogy az  1.  pontban meghatározott költségek fedezetét a  projekt költségvetése a  Közlekedési 
Operatív Program forrásaiból, a  projekt Előkészítési Támogatási Szerződés „Építés előkészítés, régészet” sorából 
biztosítsa.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2013/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
KÖZOP-3.4.0-09-2010-0003 azonosító számú („85–86. sz. főutak Győr–Csorna–Szombathely szakasza” című) 
projekt vonatkozásában felmerült régészeti költségek finanszírozásáról

A Kormány
 1. megállapítja a KÖZOP-3.4.0-09-2010-0003 azonosító számú, „85–86. sz. főutak Győr–Csorna–Szombathely szakasza” 

című projekt vonatkozásában felmerült, régészeti földmunkához kapcsolódó – a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény 23/E. §-ban meghatározott összegen felüli – bruttó 287 776 276 forint többletigényt,

 2. hozzájárul ahhoz, hogy az  1.  pontban meghatározott többletigény megfizetését Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. 
(XII. 20.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése alapján önként vállalja,

 3. egyetért azzal, hogy az  1.  pontban meghatározott költségek fedezetét az  érintett projekt költségvetése 
a  Közlekedési Operatív Program forrásaiból, a  projekt Előkészítési Támogatási Szerződés „Építés előkészítés, 
régészet” sorából biztosítsa.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2014/2013. (XII. 29.)  Korm. határozata
a TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) 
Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése,  
országos egységes központi megoldások bevezetése”] című projekt akciótervi nevesítéséről  
és támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001 azonosító számú, „Nemzeti Egészségügyi Informatikai 

(e-Egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, 
országos egységes központi megoldások bevezetése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslatot,

 2. elfogadja 1. pont szerinti projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
 3. hozzájárul a  projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok 

Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2014/2013. (XII. 29.)  Korm. határozathoz

A B C D E F

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Akciótervi nevesítés 

elszámolható közkiadás 

összege (Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.

TIOP- 

2.3.1-13/1- 

2013-0001

Nemzeti Egészségügyi 

Informatikai  

(e-Egészségügy)  

Rendszer  

Központi, intézményközi 

adatáramlást biztosító 

informatikai rendszerek 

fejlesztése,  

országos egységes 

központi meg-oldások 

bevezetése

Gyógyszerészeti és 

Egészségügyi Minőség- és 

Szervezetfejlesztési Intézet

1 940 000 000

A fejlesztés célrendszere igazodik 

a kormányzat, az ágazatirányítás, valamint 

az operatív program magas szintű céljaihoz. 

Az Akciótervhez kapcsolódó általános cél 

a szolgáltatás-orientáltabb, magasabb 

minőségű és költséghatékonyabb 

ellátórendszer kialakítása és a területi 

egyenlőtlenségek mérséklése.  

A fejlesztés közvetlen célja olyan 

folyamatszabályozási és korszerű 

informatikai megoldások kidolgozása 

és megvalósítása, valamint innovatív 

adaptálása, melyek lehetővé teszik 

a kiemelt ágazati közfinanszírozott 

szolgáltató intézmények közötti, 

az ellátások szervezése és nyújtása 

érdekében történő szabad, de ellenőrzött, 

nemzeti standardokra alapuló adatáramlást, 

valamint az azonos célú, párhuzamos 

ellátások csökkentése.  

Ennek részeként megvalósul 

az előzményi betegadatok és információk 

közfinanszírozott ellátórendszeren belüli, 

az adatvédelmi normákat és szabályokat 

betartó hozzáférése, kiegészítve innovatív 

megoldásokkal.  

A korszerű adatkezelési technológiák 

felhasználása lehetővé teszi a betegek 

digitális önrendelkezésének a támogatását, 

és az ellátórendszer számára olyan 

adatkezelési folyamatok elektronizálását 

és automatizálását, mint a vényrendelés és 

a regiszterek adatgyűjtési rendszere.

A Támogatási Szerződés (a továbbiakban: TSZ) megkötésének a feltétele:  

1. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet  

(a továbbiakban: pályázó) módosítsa a Gantt diagrammot és a Megvalósíthatósági 

Tanulmány (a továbbiakban: MT) 3.2. pontjában található részletes cselekvési tervet úgy, 

hogy az előkészítési időszak és a megvalósítási fázis átfedések nélkül, egymást követően 

kerülenek meghatározásra.  

2. A pályázó emelje be a SWOT analízis „Erősségek” illetve „Lehetőségek” részébe 

a jelenleg már rendelkezésre álló vagy bővülő központi kormányzati informatikai 

megoldásokat, rendszereket, infrastruktúrát és kapacitást, illetve mutassa be az analízis 

során fellelt gyengeségek orvoslását.  

3. A pályázó mutassa be az MT „Hazai előzmények” részből a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium támogatásával, a pályázó által koordinált „béta” és „gamma” 

munkacsoportok tevékenysége által előállított azon eredménytermékeket, melyek 

a projekt szempontjából relevánsak, illetve szükségesek. „A hazai programok és fejlesztési 

környezet” részben a pályázó térjen ki a projekt kapcsolódására a Kutatási és Technológiai 

Innovációs Alap céljaihoz is. A pályázó mutassa be továbbá a projekt és az EKOP 2.2.1 

„Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (kormányzati felhő)” 

fejlesztés kapcsolatát.  

4. A pályázó mutassa be a lehatárolást a TÁMOP 6.2.7-13/1 keretében megvalósuló LATTE 

alkalmazásoktól.  

5. Egészítse ki a pályázó az MT 1.2.3. pontjában az általános és a speciális jogi környezet 

részét a konzorciumi tagokra (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati 

Informatikai Fejlesztési Ügynökség) vonatkozó jogszabályi háttérrel. 

6. Az MT a 3.1.0.  „A fejlesztés műszaki nézete” című rész esetében a pályázó a különböző 

projektek keretében megvalósítandó portálfejlesztések tekintetében nyilatkozzon azok 

összehangolásának módjáról.  

7. A TSZ megkötésének a feltétele, hogy a pályázó mutassa be, hogy a beruházási 

igények között hogyan oszlik meg az éles környezet és a teszt/fejlesztői környezet eszköz 

igényének aránya.  

8. A konzorcium egyik tagja vállalkozás, így az Útmutató előírásai alapján a D2. pontban 

előírt nyilatkozat a pályázati dokumentáció mellékletét képezi, azonban a csatolt 

nyilatkozat a következő pontok hiánya miatt nem felel meg a 2012/21/EU bizottsági 

határozatban rögzített elvárásoknak:  

a) az ellentételezés kiszámításának, ellenőrzésének és felülvizsgálatának paraméterei,  

b) a túlkompenzáció elkerülésére és visszafizettetésére hozott intézkedések,  

c) hivatkozás erre a határozatra. A szerződéskötés feltétele, hogy a pályázó nyújtson be 

olyan megállapodást, amely megfelel a 2012/21/EU bizottsági határozatban rögzített 

elvárásoknak.  

9. A pályázó mutassa be, hogy az MT 3.1.5. pontjában található kockázatkezelési tervben 

szereplő kockázatokat milyen módon kívánja kezelni.
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10. A pályázó hozza összhangba a Főpályázó szöveges indokolásában, az I. Projekt 

előkészítés költségei esetében az 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei elnevezésű 

költségsornál a szöveges rész és a költségvetésben szereplő adatokat.  

11. A TSZ megkötésének feltétele, hogy a pályázó támassza alá és mutassa be a Főpályázó 

szöveges indokolásában, az I. Projekt előkészítés költségei elnevezésű költségelemen, 

az 54. Bérköltség elnevezésű költségsoron a pénzügy területén a pénzügyi koordinátor 

és a pénzügyi előkészítési koordinátor, szakmai területen a szakmai asszisztens és 

a szakmai előkészítési asszisztens, valamint a projekt előkészítési koordinátorok és projekt 

előkészítési asszisztens alkalmazásának szükségességét, részletes feladatait. 

12. A Főpályázó szöveges indokolásában, az I. Projekt előkészítés költségei elnevezésű 

költségelemen a szakmai vezető és a szakmai koordinátor 10,5 havi bér- és járulék 

költsége került tervezésre, a GANTT diagramm szerint a projekt előkészítési szakasza 

2013. október – 2014. július hónapokban, összesen 10 hónapon keresztül tart. A TSZ 

megkötésének feltétele, hogy a pályázó hozza összhangba a két dokumentumot.  

13. A Főpályázó szöveges indokolásában, az I. Projekt előkészítés költségei elnevezésű 

költségelemen, az 561. szociális hozzájárulási adó költségei között az egyes sorok 

tekintetében a mennyiség nem egyezik meg az 54. Bérköltség tételeinél jelzett 

mennyiségekkel a kerekítések miatt. A mennyiségeket javítani szükséges a következő 

pozíciók esetében: Pénzügyi koordinátor, Szakmai vezető, Szakmai koordinátor, Projekt-

előkészítési koordinátor, Projekt előkészítési asszisztens.  

14. A Főpályázó szöveges indokolásában, az I. Projekt előkészítés költségei elnevezésű 

költségelemen, az 54. Bérköltség és az 561. Bérjárulékok költségei esetében az egyes 

pozícióknál a szöveges részben az egyes személyek tekintetében pontosítani szükséges, 

hogy munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében kerülnek foglalkoztatásra.  

15. A TSZ megkötésének feltétele, hogy a Főpályázó szöveges indokolásában,  

a II. Projektmenedzsment költségei elnevezésű költségelemen, az 52. Igénybe vett 

szolgáltatások költségei esetében a PM szoftver kerüljön áttervezésre az Iroda bérleti 

díjak sorról a Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei sorra, 

míg az Irodabérlet kerüljön áttervezésre az Iroda bérleti díjak sorra.  

16. A Főpályázó szöveges indokolásában, a II. Projektmenedzsment költségei elnevezésű 

költségelemen, az 54. Bérköltség esetében a projektmenedzser munkabérének szöveges 

indokolása ellentétes a költségvetésben szereplő adatokkal. A TSZ kötés feltétele 

a szöveges rész tisztázása.  

17. A Főpályázó szöveges indokolásában, a II. Projektmenedzsment költségei elnevezésű 

költségelemen, az 54. Bérköltség esetében a pénzügyi vezető heti 40 órában látja el 

feladatát, az MT 4.2.1.3.2. pontja szerint heti 20 órában. A TSZ megkötésének feltétele, 

hogy a pályázó hozza összhangba a két dokumentumot. Továbbá a pénzügyi vezető 

munkabérének szöveges indokolása is ellentétes a költségvetésben szerelő adatokkal és 

önmagával. A szöveges rész tisztázása is szükséges. 
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19. A TSZ megkötésének a feltétele, hogy a pályázó nyilatkozzon arról, hogy a PM 

szoftverrel kapcsolatosan a költségvetésben betervezett költség – összhangban 

az Útmutató előírásaival – szoftverfejlesztésre és nem szoftvervásárlásra vonatkozik.  

20. A pályázó három független árajánlattal támassza alá a Főpályázó szöveges 

indokolásában, a II. Projektmenedzsment költségei elnevezésű költségelemen,  

az 52. Igénybe vett szolgáltatások esetében az irodabérlet piaci áraknak való 

megfelelését, valamint mutassa be, hogy mekkora területű irodát kíván bérelni. 

Amennyiben az iroda alapterülete a 15 m2/főt meghaladja, kérjük a pályázó mutassa be 

és indokolja az iroda alapterületi nagyságának a szükségességét is.  

21. Az MT 4.2.1.3.2. pontja alapján a pályázó heti 40 órában projektasszisztenst 

foglalkoztat, a Főpályázó szöveges indokolásában, a II. Projektmenedzsment költségei 

elnevezésű költségelemen, az 54. Bérköltség esetében nem került projektasszisztens 

betervezésre. A pályázó hozza összhangba a két dokumentumot.  

22. Az MT értelmében a pályázó projektasszisztenst kíván alkalmazni, viszont 

a költségvetésben nem került kapcsolódó költség betervezésre. Kérjük, hogy a pályázó 

hozza összhangba a két dokumentumot.  

23. A Főpályázó szöveges indokolásában, a II. Projektmenedzsment költségei 

elnevezésű költségelemen, az 54. Bérköltség sorához tartozó szöveges indokolás szerint 

a számviteli munkatárs heti 20 órában látja el a feladatait, ennek ellenére a heti 40 órás 

munkaviszonyának megfelelő cafeteria elszámolása szerepel a költségvetésben  

az 551. soron. Feltétel a cafeteria juttatás összegét a 20 órás munkaviszonynak megfelelő 

összegre módosítása és a különbözet VI. Beruházás 113. Vagyoni értékű jogok elnevezésű 

költségsorra történő átcsoportosítása.  

24. A Főpályázó szöveges indokolásában, a Projekt szakmai megvalósítása elnevezésű 

költségelemen, az 54. Bérköltség sorához tartozó szöveges indokolás szerint az IT 

biztonsági szakértő és az infrastruktúra szakértő heti 20 órában látja el a feladatait, 

ennek ellenére a heti 40 órás munkaviszonyának megfelelő cafeteria elszámolása 

szerepel a költségvetésben az 551. soron. Kérjük a cafeteria juttatás összegét a 20 órás 

munkaviszonynak megfelelő összegre módosítani és a különbözetet a VI. Beruházás  

113. Vagyoni értékű jogok elnevezésű költségsorra átcsoportosítani.  

25. A Főpályázó szöveges indokolásában, a Projekt szakmai megvalósítása elnevezésű 

költségelemen, az 52. Rendezvényszervezés sorához nem tartozik szöveges indokolás. 

A TSZ megkötésének feltétele, hogy a költségvetés kerüljön ezen észrevétel mentén 

módosításra.  

26. A pályázó nyilatkozzon, hogy a szakmai koordinátor és a szakmai megvalósítók, 

az alprojektvezető asszisztens munka- vagy megbízási jogviszonyban végzik-e 

feladatukat, valamint amennyiben munkaviszonyban végzik, akkor heti hány órában, 

mekkora bruttó juttatást kapnak munkájukért.  

27. A Főpályázó szöveges indokolásában, az Egyéb szolgáltatások elnevezésű 

költségelemen, az 52. Nyilvánosság biztosításának költségeként betervezett összeghez 

nem tartozik részletesen kibontott szöveges indokolás. A költségvetés ezen tételéhez 

tartozó szöveges indokolást a pályázó egészítse ki és mutassa be tételesen a projekt 

végrehajtása során megvalósítandó egyes kommunikációs tevékenységek költségét.
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A Kormány 2015/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a KEOP-5.4.0/09-2010-0003 azonosító számú („Timpanon Kft. Kazincbarcika, Távvezetéki korszerűsítés 
a városi hőfogadó és a TP3 akna között” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség 
alóli egyedi mentesítésről

A Kormány
 1. megállapítja, hogy

a) a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság önkormányzati többségi befolyás 
alatt álló gazdasági társaság,

b) az a)  pontban meghatározott kedvezményezett a  KEOP-5.4.0/09-2010-0003 azonosító számú, „Timpanon 
Kft. Kazincbarcika, Távvezetéki korszerűsítés a  városi hőfogadó és a  TP3 akna között” című projektre 
(a továbbiakban: projekt) megítélt támogatást a nemzeti vagyon fejlesztésére fordítja,

 2. mentesíti az  1.  pont a)  alpontjában meghatározott kedvezményezettet a  projekt tekintetében a  2007–2013 
programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós 
Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése 
szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól,

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  projekt tekintetében a  2.  pont szerinti mentesítés 
érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2016/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú („Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című), 
valamint a KMOP 3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú („Várkertbazár fejlesztése” című) projektek 
költségnövekményéről

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint

a) a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú, „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című projekt 
együttes elszámolható összköltségének bruttó 1 157 351 189 forinttal, valamint

b) a  KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú, „Várkert Bazár fejlesztése” című projekt támogatásának 
nettó 388 699 851 forinttal

történő növelését,
 2. felhívja

a) a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont a) alpontjában 
meghatározott projekt, valamint

b) a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pont b)  alpontjában 
meghatározott projekt

tekintetében, egymással együttműködve, végezzék el a projektek költségnövekményei európai uniós támogatásra 
történő elszámolhatóságának vizsgálatát,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. március 31.
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 3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, 
hogy végezzék el az  1.  pontban meghatározott projektek az  Európai Unió felé elszámolható költségei közötti 
lehatárolást,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. március 31.

 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy ha a 2. pontban meghatározottak szerint elvégzett vizsgálat 
alapján az  Európai Unió felé el nem számolható költségek merülnek fel, azok fedezetét Magyarország központi 
költségvetésének Uniós fejlesztések fejezete terhére biztosítsa,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2014. március 31.

 5. hozzájárul ahhoz, hogy
a) az 1. pont a) alpontjában meghatározott projekt tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter,
b) az 1. pont b) alpontjában meghatározott projekt tekintetében a nemzetgazdasági miniszter
a támogatási szerződések módosításához szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: az a) alpont tekintetében: nemzeti fejlesztési miniszter
 a b) alpont tekintetében: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2016/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Támogatási 

szerződés 

aláírásának dátuma

Projekt támogatási 

intenzitása 

(%)

Projekt  

finanszírozásának 

módja

Beruházási költség 

növekménye

Eredeti támogatási 

összeg 

(Ft) 

(85% EU + 15% 

hazai)

Módosított 

támogatási összeg 

(Ft) 

(85% EU + 15% 

hazai)

2.
KÖZOP- 
5.5.0-09-11-2011- 
0027

Budai Vár 
és környéke 
közlekedés 
fejlesztése

Budapest I. kerület 
Budavári Önkormányzat

2012. 02. 22. 100 Bruttó 1 157 351 189 9 214 892 192 10 372 243 381

3.
KMOP- 
3.1.1/E-12-k-2012- 
0001

Várkert Bazár 
fejlesztése

Várgondnokság 
Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

2012. 10. 12 100 Nettó 388 699 851 6 711 300 149 7 100 000 000
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A Kormány  2017/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a DAOP-3.2.1/A-09-2009-0003 azonosító számú („Forgalomirányítás, utastájékoztatás és 
értékesítésfejlesztés a Dél-alföldi régió Volán társaságainál” című) projekttel összefüggésben 
biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

A Kormány
 1. megállapítja, hogy

a) a  Tisza Volán Közlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciumvezető 
kedvezményezett és a  Kunság Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
a  Bács Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a  Körös Volán 
Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciumi partnerek a Magyar Állam többségi 
befolyása alatt álló gazdasági társaságok,

b) az a)  pontban meghatározott kedvezményezett és konzorciumi partnerek a  DAOP-3.2.1/A-09-2009-0003 
azonosító számú, „Forgalomirányítás, utastájékoztatás és értékesítésfejlesztés a  Dél-alföldi régió Volán 
társaságainál” című projektre (a  továbbiakban: projekt) megítélt támogatást a nemzeti vagyon fejlesztésére 
fordítják,

 2. mentesíti az  1.  pont a)  alpontjában meghatározott kedvezményezettet és konzorciumi partnereit az  1.  pont 
b)  alpontjában meghatározott projekt tekintetében a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól,

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  projekt tekintetében a  2.  pont szerinti mentesítés 
érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2018/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a gazdaságfejlesztési célokat szolgáló operatív programok esetében az integrált területi beruházás eszköz 
alkalmazásának módjáról, valamint az eszköz használatához szükséges feltételekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  2014–2020 között rendelkezésre álló európai uniós támogatási források hatékony 

és eredményes felhasználásának biztosítása érdekben szükség van olyan területileg integrált fejlesztések 
megvalósításra, amelyet egy, de akár több operatív program legalább két prioritási tengelye finanszíroz,

 2. egyetért azzal, hogy a funkcionális területegységek esetében az integrált területi beruházás eszköz alkalmazásának 
mérlegeléséhez szükséges, hogy a  térség területi lehatárolása megtörténjen, valamint fejlesztési stratégiával és 
a feladat végrehajtására képes intézményrendszerrel rendelkezzen,

 3. támogatja, hogy a  területileg integrált fejlesztések megvalósítása során az  uniós kohéziós rendelettervezetek 
jelenlegi tartalma alapján az  integrált területi beruházás eszköz a  gazdaságfejlesztési célokat szolgáló operatív 
programok esetében az alábbi területtípusok és tématerületek esetében kerüljön alkalmazásra:
a) a funkcionális területegységek közül kísérleti jelleggel a  Balaton Kiemelt Üdülőkörzet esetében 

gazdaságfejlesztési céllal, lehetőség szerint több operatív program forrását integrálva,
b) a kevésbé fejlett régiókban található megyei jogú városok esetében fenntartható városfejlesztés céllal, 

lehetőség szerint több operatív program forrását integrálva,
c) a kevésbé fejlett régiókban található megyék esetében gazdaságfejlesztési céllal, a megye teljes területére, 

lehetőség szerint több operatív program forrását integrálva,
d) a fejlettebb régiókategóriába tartozó Közép-Magyarországi Régióban Budapest főváros és Pest megye 

esetében,
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 4. felhívja az  egyes operatív programok tervezéséért felelős minisztereket, hogy az  operatív programok 
célrendszerével és támogatási lehetőségeivel, valamint az  európai uniós előírásokkal összhangban határozzák 
meg az egyes prioritás tengelyek vonatkozásában a 3. pontban megjelölt területtípusok esetében készülő integrált 
területi beruházás eszközökhöz rendelkezésre bocsátható források nagyságát, valamint e  források tervezésével 
kapcsolatos feltételeket,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 vidékfejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. január 10.

 5. felhívja az  egyes operatív programok tervezéséért felelős minisztereket, hogy vizsgálják meg és összesítsék 
a  tervezett ágazati fejlesztések területi megvalósulását a  megyék és megyei jogú városok szintjén, és első 
alkalommal 2014. január 10-ig tájékoztassák erről a nemzetgazdasági minisztert,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 vidékfejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

 6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Európai Unió 2014–2020 
közötti költségvetési időszakában az  integrált területi beruházás eszköz alkalmazásának sikeres előkészítése 
érdekében az  érintett miniszterek bevonásával dolgozzák ki az  integrált területi beruházás eszköz eredményes 
alkalmazásához szükséges végrehajtási, intézményi és eljárásrendi kereteket és azok kialakításának módját.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 nemzetgazdasági miniszter
 érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2019/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0008 azonosító számú („A közösségi közlekedés fejlesztése a gyöngyösi és 
hevesi kistérségekben” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi 
mentesítéséről

A Kormány
 1. megállapítja, hogy

a) a  Mátra Volán Autóbusz-közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság a  Magyar Állam többségi 
befolyása alatt álló gazdasági társaság,

b) az a) pontban meghatározott kedvezményezett az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0008 azonosító számú, „A közösségi 
közlekedés fejlesztése a  gyöngyösi és hevesi kistérségekben” című projektre (a  továbbiakban: projekt) 
megítélt támogatást a nemzeti vagyon fejlesztésére fordítja,

 2.  mentesíti az  1.  pont a)  alpontjában meghatározott kedvezményezettet a  projekt tekintetében a  2007–2013 
programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós 
Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése 
szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól,
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 3.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  projekt tekintetében a  2.  pont szerinti mentesítés 
érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2020/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0045 azonosító számú („Balesetveszélyes csomópontok átépítése” című) 
projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0045 azonosító számú, „Balesetveszélyes csomópontok 

átépítése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot (a továbbiakban: projekt),
 2. elfogadja a projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
 3. hozzájárul a  projekt támogatási szerződésének a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok 

Irányító Hatósága általi megkötéséhez.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 2020/2013. (XII. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Projekt 

azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Előkészítési 

támogatási 

szerződés 

támogatási 

összege 

(bruttó Ft)

Kivitelezési 

projektjavaslat-

csomag 

támogatási 

igénye 

(bruttó Ft)

Megnövelt 

támogatási 

összeg 

(bruttó Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

(%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.

KÖZOP- 

3.5.0-09-11- 

2013-0045

Balesetveszélyes 

csomópontok 

átépítése

Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

49 491 900 2 950 474 131 2 999 966 031 100

A projektjavaslat-csomag elemei:               

1. K006.11. – 6. és 65. számú főutak 

körforgalmi csomópontjának építése,                    

2. K035.04. – 35. és 3323. számú utak 

csomópontjának átépítése,                   

3. K041.11. – 41. számú főút 6+150–7+084 

kilométerszelvényei közötti szakaszának és 

a 41. számú főút 4101. számú összekötő út 

csomópontjának átépítése                  

4. K041.12. – a 41. számú főút, 

a 4103. számú összekötő út 

és a 49317. számú vasútállomáshoz vezető út 

kereszteződésében körforgalmú csomópont 

létesítése,                   

5. K041.13. – a 41. számú főút 

és a 4117. számú összekötő út 

Vásárosnaményban található 

kereszteződésében körforgalmú csomópont 

létesítése,                 

6. K491.06. – a 491. számú út 

27+171 kilométerszelvényében (Kölcse 

belterületén) található csomópont átépítése 

és települési kapuzat építése.

Az előkészítési és 

kivitelezési projekt 

kerüljön összevonásra 

és egy támogatási 

szerződés keretében 

kerüljön megvalósításra 

a KÖZOP-3.5.0-09-11-

2013-0007 azonosító szám 

megtartása mellett.                        

A kiírásra kerülő 

közbeszerzések 

diszpozíciójának 

véglegesítésébe 

a közreműködő szervezetet 

is be kell vonni, javaslatait 

figyelembe kell venni.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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	A Kormány 1984/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Zágrábi Magyar Intézet alapítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1615/2012. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1985/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1599/2012. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1986/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a litéri szennyvíztisztító közmű korszerűsítése érdekében szükséges forrásfelhasználás jóváhagyásáról

	A Kormány 1987/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2013. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

	A Kormány 1988/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a helyi önkormányzatok külön vizsgálattal érintett adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulás megtagadásáról

	A Kormány 1989/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozásának támogatásáról

	A Kormány 1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2013. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről

	A Kormány 1992/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatával kapcsolatos fejlesztés finanszírozása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1993/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	kormánytisztviselő tartós külszolgálatának ellátása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium 
és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1994/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Belügyminisztérium, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1995/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek között 
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1996/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	költségvetési fejezetek közötti átcsoportosításról

	A Kormány 1997/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	az A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális közhasznú tevékenységének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1998/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a badacsonytomaji Szent István-kápolna megépítésének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1999/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Budapest-Fasori Református Egyházközség temploma orgonája megépítésének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 2000/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	az informatikai és hírközlési közszolgáltatások ellátásához szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 2001/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	Szentjakabfa Község Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 2002/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	egyes önkormányzati feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 2003/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

	A Kormány 2004/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0013 azonosító számú („Biatorbágy–Tata vonalszakasz kiviteli terveinek és Támogatási Kérelmének készítése, valamint előkészítő területszerzése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 2005/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0042 azonosító számú („M43 autópálya 43. sz. főúti lekötése Makó térségében, valamint a csatlakozó építmények kivitelezési munkáinak elvégzése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 2006/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0002 azonosító számú [„338. sz. főút, Nyíregyháza, nyugati elkerülő út (M3 autópálya és 36. sz. főút között) megvalósítása” című] projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

	A Kormány 2007/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a KDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú („»ZooEvolúció« A Veszprémi Állatkert kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúra fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről

	A Kormány 2008/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	az M0 útgyűrű déli szektorának részét képező Deák Ferenc híddal kapcsolatos egyes kérdésekről és Mohács város térségének fejlesztéséről

	A Kormány 2009/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

	A Kormány 2010/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program keretösszegének megemeléséről

	A Kormány 2011/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 
1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 2012/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a KÖZOP-3.4.0-09-2010-0005 azonosító számú („8. sz. főút Székesfehérvár–Veszprém szakasz előkészítési feladatai” című) projekt vonatkozásában felmerült régészeti költségek finanszírozásáról

	A Kormány 2013/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	KÖZOP-3.4.0-09-2010-0003 azonosító számú („85–86. sz. főutak Győr–Csorna–Szombathely szakasza” című) projekt vonatkozásában felmerült régészeti költségek finanszírozásáról

	A Kormány 2014/2013. (XII. 29.)  Korm. határozata
	a TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, 
országos egységes központi megoldások bevezetése”] című projekt a

	A Kormány 2015/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a KEOP-5.4.0/09-2010-0003 azonosító számú („Timpanon Kft. Kazincbarcika, Távvezetéki korszerűsítés a városi hőfogadó és a TP3 akna között” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

	A Kormány 2016/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú („Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című), valamint a KMOP 3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú („Várkertbazár fejlesztése” című) projektek költségnövekményéről

	A Kormány  2017/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a DAOP-3.2.1/A-09-2009-0003 azonosító számú („Forgalomirányítás, utastájékoztatás és értékesítésfejlesztés a Dél-alföldi régió Volán társaságainál” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

	A Kormány 2018/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a gazdaságfejlesztési célokat szolgáló operatív programok esetében az integrált területi beruházás eszköz alkalmazásának módjáról, valamint az eszköz használatához szükséges feltételekről

	A Kormány 2019/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0008 azonosító számú („A közösségi közlekedés fejlesztése a gyöngyösi és hevesi kistérségekben” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

	A Kormány 2020/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
	a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0045 azonosító számú („Balesetveszélyes csomópontok átépítése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
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