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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelete
a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával 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) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és
24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § 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. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a dél-pesti utánpótlás-nevelési
centrum beruházási program keretében a Budapest XIX. kerület közigazgatási területén fekvő, 169171/1 helyrajzi
számú ingatlan területen megvalósuló beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági
ügyeket.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró
hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra 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.

2. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig 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 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

3. §		
Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházással összefüggésben
a)
építésügyi hatósági ügyekben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
4. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházáslebonyolítója és építési
műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházáslebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f ), j) és k) pontjában foglalt feladatokon túlmenően – az építésügyi
szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve
tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével,
ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

3058

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 31. szám

1. melléklet a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelethez
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges
hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási
szervek

1.

2.

A

B

Beruházás

Beruházás

megnevezése

azonosítója

A dél-pesti
utánpótlásnevelési
centrum

C

D

E

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások

általános építésügyi
Budapest
hatósági engedélyezési
XIX. kerület,
eljárások
169171/1
helyrajzi számú
ingatlan

Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros
Kormányhivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

3.

környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség

Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

4.

útügyi hatósági
engedélyezési eljárások

Budapest Főváros
Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

5.

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

Budapest Főváros
Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

6.

vízjogi hatósági eljárások

Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Hatóság

Országos Vízügyi Hatóság

7.

hírközlési hatósági
eljárások

Nemzeti Média- és
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Hivatala Hírközlési Hatóság elnöke

8.

földvédelmi, telekalakítási,
földmérési, ingatlannyilvántartási hatósági
eljárások

Budapesti 1. Számú
Földhivatal

9.

talajvédelmi hatósági
eljárások

Nemzeti ÉlelmiszerláncPest Megyei
Kormányhivatal Növény- és biztonsági
Talajvédelmi Igazgatósága Hivatal

10.

beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi eljárásai

Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

11.

tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

nincs

Budapest Főváros
Kormányhivatalának
Földhivatala
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12.

jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások

Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

13.

azon beépített tűzoltó
berendezések létesítésével
és használatbavételi
ügyeivel kapcsolatos
eljárások, amelyek
tervezése, kivitelezése
jogszabályban, nemzeti
szabványban nem
szabályozott

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

nincs

2. melléklet a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelethez
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges
hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok
A
1.

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

B
Elsőfokú szakhatóság

C
Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatalának
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3.

környezetvédelem és
természetvédelem

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

4.

vízügy

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság

Országos Vízügyi Hatóság

5.

közlekedés: közút

Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

6.

rendészet: az egyéb országos közutak, XIX. Kerületi Rendőrkapitányság
a helyi közutak és a közforgalom elől el
nem zárt magánutak esetén

Budapesti Rendőr-főkapitányság

7.

tűzvédelem

Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

8.

katasztrófavédelem

Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

földművelésügy: talajvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal Növényés Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

10.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnöke

11.

műszaki biztonság

Budapest Főváros Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

12.

egészségügy

Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

13.

műemlékvédelem és régészet

Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatalának
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
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A Kormány 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelete
a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával 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) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § 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. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a pécsi Nemzeti Kosárlabda
Akadémia beruházási program keretében a Pécs közigazgatási területén fekvő, 23998/2 és 23998/5 helyrajzi számú
területen megvalósuló beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró
hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra 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.

2. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig 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 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

3. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházáslebonyolítója és építési
műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházáslebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f ), j) és k) pontjában foglalt feladatokon túlmenően – az építésügyi
szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve
tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével,
ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás
megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához
hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

1.

A

B

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

C

D

E

A beruházás

Első fokon eljáró

Másodfokon eljáró

megvalósításával

hatóság

hatóság

kapcsolatos
engedélyezési eljárások

általános
építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások

Pécsi Járási Hivatal
Járási Építésügyi
és Örökségvédelmi
Hivatala

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

3.

környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások

Dél-Dunántúli
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Felügyelőség

Országos
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

4.

útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

5.

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

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Pécsi Mérésügyi és
Műszaki Biztonsági
Hatósága

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal

6.

vízjogi hatósági
eljárások

Dél-Dunántúli
Vízügyi Hatóság

Országos Vízügyi
Hatóság

7.

hírközlési hatósági
eljárások

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke

8.

földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlannyilvántartási
hatósági eljárások

Pécsi Járási Hivatal
Járási Földhivatala

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

2.

Pécsi Nemzeti
Kosárlabda
Akadémia
beruházási
program

Pécs 23998/2 és
Pécs 23998/5
helyrajzi számú
terület
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Nemzeti
Élelmiszerbiztonsági Hivatal

9.

talajvédelmi
hatósági eljárások

Baranya Megyei
Kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatósága

10.

beépített
tűzjelző, tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai

BelügyBaranya Megyei
Katasztrófavédelmi minisztérium
Országos
Igazgatóság
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

11.

tűzvédelmi
hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

12.

jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások

BelügyBaranya Megyei
Katasztrófavédelmi minisztérium
Országos
Igazgatóság
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

13.

azon beépített
tűzoltó
berendezések
létesítésével és
használatbavételi
ügyeivel
kapcsolatos
eljárások, amelyek
tervezése,
kivitelezése
jogszabályban,
nemzeti
szabványban nem
szabályozott

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

nincs

nincs
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2. melléklet az 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás
megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel
rendelkező szakhatóságok

1.

A

B

C

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Pécsi Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

Baranya Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

3.

környezetvédelem és
természetvédelem

Dél-Dunántúli Környezetvédelmi
és Természetvédelmi
Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi
és Természetvédelmi
Főfelügyelőség

4.

közlekedés: közút

Baranya Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

5.

vízügy

Dél-Dunántúli Vízügyi Hatóság

Országos Vízügyi Hatóság

6.

rendészet: gyorsforgalmi utak
esetén

Országos Rendőr-főkapitányság

rendészetért felelős miniszter

7.

rendészet: az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és
a közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén

Pécsi Rendőrkapitányság

Baranya Megyei
Rendőr-főkapitányság

8.

tűzvédelem

Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

9.

katasztrófavédelem

Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

10.

talajvédelem

Baranya Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszer-biztonsági
Hivatal

11.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

12.

műszaki biztonság
Pécsi Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Hatósága

Baranya Megyei Kormányhivatal

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

13.

egészségügy

Baranya Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

14.

örökségvédelem

Pécsi Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

Baranya Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

15.

régészet

Pécsi Járási Hivatal Járási
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
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A Kormány 51/2014. (II. 28.) Korm. rendelete
a WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar
Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
24/A. §-a alapján a WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1102 Budapest,
Füzér u. 27/b.; cégjegyzékszám: 01-09-917631) többségi üzletrészének a Miniszterelnökség által – a Magyar Állam
nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megbízása és meghatalmazása alapján – a Magyar Állam
javára történő megvásárlását közérdekből – különös tekintettel arra, hogy az állam fejlesztéspolitikai céljainak
megvalósítása kizárólag ezen feladatok ellátásához nélkülözhetetlen informatikai rendszerek folyamatos és
zavartalan működőképességének biztosításával érhető el – nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 15/2014. (II. 28.) BM rendelete
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat
ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak egészségi alkalmasságáról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterének egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
(a továbbiakban: Iasz.) 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott igazságügyi alkalmazottakra (a továbbiakban:
igazságügyi alkalmazott) terjed ki az egészségi követelmények meghatározása és az alkalmasság elbírálása
tekintetében.
2. §		
E rendelet alkalmazásában alapellátó orvos az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi
állományának gyógyító-megelőző és foglalkozás-egészségügyi alapellátására foglalkoztatott orvos.

2. Az egészségi alkalmassági vizsgálat szabályai
3. §

(1) A munkaköri követelmények érvényre juttatása érdekében az igazságügyi alkalmazott munkaköri alkalmasságát
igazságügyi alkalmazotti jogviszony létesítését megelőzően és annak fennállása alatt rendszeresen vizsgálni és
véleményezni kell (a továbbiakban együtt: alkalmassági vizsgálat).
(2) Az ágazati egészségügyi szakmai szerv a szakmai és módszertani előírások figyelembevételével biztosítja
az egységes szakmai elvek, módszerek és kritériumok szakmai protokoll szerinti érvényre juttatását, ellátja
az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység szakmai irányítását és felügyeletét.
(3) A 2. § szerinti orvos az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálatokkal kapcsolatos tevékenysége során a foglalkozásegészségügyi szolgálatról szóló jogszabályban meghatározottak szerint foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást
nyújtó orvosnak minősül.
(4) Alkalmassági vizsgálatot kell végezni:
a)
igazságügyi alkalmazotti állományba történő kinevezést megelőzően;
b)
próbaidő lejártát megelőzően;
c)
más munkakörbe történő kinevezést megelőzően;
d)
fegyveres és rendvédelmi szervek közötti áthelyezést megelőzően;
e)
igazságügyi alkalmazotti jogviszony fennállása alatt időszakosan;
f)
igazságügyi alkalmazotti jogviszony fennállása alatt jogszabályban meghatározott ok bekövetkezése esetén
soron kívül.
(5) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szerv
(a továbbiakban: a rendőrség szakértői szerve) igazságügyi alkalmazotti állományába felvételre jelentkező, illetve
állományába tartozó személy munkaköri alkalmassági vizsgálatát
a)
első fokon a leendő munkavégzési hely, illetve a munkavégzés helye szerint illetékes alapellátó orvos,
b)
másodfokon az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet irányító miniszter által kijelölt
orvos
végzi.
(6) Alkalmassági vizsgálat kizárólag olyan személynél végezhető, aki írásban nyilatkozik, hogy nem áll fenn nála általa
ismert betegség, vagy a vizsgálat eredményét hátrányosan befolyásoló egészségi állapot.
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4. §

(1) A vizsgálatok során el kell bírálni, hogy az érintett személy:
a)
egészségi szempontból a meghatározott követelményrendszer szerint alkalmas-e a betöltendő munkakör
ellátására, illetve foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében,
b)
a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétele nem
befolyásolja-e egészségi állapotát kedvezőtlenül,
c)
szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres foglalkozás-egészségügyi
ellenőrzést igényel,
d)
esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása, illetőleg a szakma elsajátítása és
gyakorlása során nem idéz-e elő baleseti veszélyt.
(2) Az egészségi alkalmasság elbírálását végző orvos e tevékenységében jogszabályban és szakmai előírásban foglaltak
kivételével nem korlátozható és nem befolyásolható.
(3) Az alkalmassági vizsgálatot végző az alkalmasság minősítését megküldi a vizsgálatot kérő személyügyi szerv
részére. Az alkalmassági vizsgálat során keletkezett orvosi leleteket a vizsgálatot végző alapellátó orvos őrzi meg.
Az igazságügyi alkalmazottak körében bekövetkezett személyi változásokról a személyügyi szerv folyamatosan
tájékoztatja az alapellátó orvost. A kinevezésre kerülő igazságügyi alkalmazottaknak az alapellátó orvos
egészségügyi törzskönyvet állít ki. Munkahely változása esetén az alapellátó orvos gondoskodik az egészségügyi
dokumentáció zárt borítékban új illetékes alapellátó orvoshoz történő eljuttatásáról. A továbbított zárt boríték
felbontására, illetve az abban lévő adatok kezelésére csak az alapellátó orvos jogosult.
(4) Az alkalmassági vizsgálatot végző kizárólag saját maga által elvégzett vizsgálat, a minősítés megalapozottsága
érdekében végeztetett kiegészítő vizsgálatok és a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján hozhat
döntést az alkalmassági minősítésről.
(5) Az alkalmassági vizsgálatot végző az általa megállapított minősítésről, „Egészségileg ideiglenesen alkalmatlan
……-ig” vagy „Egészségileg alkalmatlan” minősítés esetén annak pontos okáról, valamint a jogorvoslati lehetőségről
dokumentált módon köteles tájékoztatni a vizsgált személyt, és a vizsgálat befejezésekor a minősítést tartalmazó
döntést részére átadni.
(6) Az alkalmassági vizsgálatot végző az „Egészségileg alkalmatlan”-nak véleményezett személyt betegsége esetén
vizsgálatra vagy gyógykezelésre a háziorvosához, illetve területileg illetékes szakellátó helyre utalja.

5. §

(1) Az alkalmassági vizsgálatot az orvostudomány aktuális állásának megfelelően kell végezni.
(2) Az alkalmassági vizsgálatnak ki kell terjednie:
a)
a testsúly, testmagasság, testtömeg index (BMI index) mérésére és a testarányok vizsgálatára,
b)
a bőr és látható nyálkahártyák, fogazat, garatképletek, a keringési, légzési, hasi szervek, az idegrendszer,
érzékszervek, valamint az ízületek, az izomzat és a csontrendszer vizsgálatára,
c)
az esetleg fennálló testi és szellemi fogyatékosságok megállapítására,
d)
az általános belgyógyászati vizsgálatok mellett orvosszakmailag indokolt mértékű ideggyógyászati, fül-orrgégészeti, bőrgyógyászati, fogászati, szemészeti (nyers látásélesség, színlátás) vizsgálatra,
e)
a vérnyomás, pulzus vizsgálatára, EKG-val végzett vizsgálatra,
f)
hallásvizsgálatra szűrő audiométerrel,
g)
vércukorszint vizsgálatára, általános vizeletvizsgálatra gyorsteszttel,
h)
az alkohol-, gyógyszer-, kábítószer-fogyasztás, valamint a függőség esetleges jeleinek megállapítására,
i)
a hozott vizsgálati leletek és orvosi dokumentációk értékelésére.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti egészségügyi dokumentáció és a vizsgált személy egészségi állapota orvosilag
indokolja, az alkalmasság megítéléséhez szükséges, célzott jellegű laboratóriumi vagy más kiegészítő diagnosztikai
vizsgálat, szakorvosi, illetve pszichológiai vizsgálat is elvégezhető.
(4) Ha az alapellátó orvos pszichológiai vizsgálatot tart szükségesnek, annak elvégzése az általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szerv illetékes pszichológusának a feladata.

6. §

(1) A vizsgálatra rendelt személynek az egészségi alkalmassági vizsgálat során be kell mutatnia:
a)
a vizsgálatot kérő személyügyi szerv által kiállított, a 1. melléklet szerinti alkalmassági vizsgálatra rendelő
lapot,
b)
a személyazonosságot igazoló igazolványt és a lakcímkártyát,
c)
a társadalombiztosítási igazolványt (TAJ számot tartalmazó igazolványt),
d)
a 2. melléklet szerinti, az alkalmassági vizsgálathoz szükséges kitöltött kérdőívet,
e)
az igazságügyi alkalmazotti állományba történő kinevezést megelőzően a vizsgálatra rendelt személy
választott háziorvosa által kitöltött 3. melléklet szerinti kérdőívet,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 31. szám

3067

f)
g)

az egészségi állapotára vonatkozó egészségügyi dokumentációt,
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozásegészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 18. § (3) és
(4) bekezdésben meghatározottak szerint az 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredményét, illetve
a megjelenésről szóló igazolást,
h)
az igazságügyi alkalmazotti állományba történő kinevezést megelőzően, valamint az időszakos alkalmassági
vizsgálatkor nők esetében egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati leletet,
i)
az időszakos alkalmassági vizsgálatkor nők esetében a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok
igazolásáról szóló jogszabályban meghatározott rendszerességgel elvégzett népegészségügyi célú, célzott
szűrővizsgálaton való részvételről szóló igazolást, valamint
j)
a védőoltási könyvet.
(2) A személyügyi szerv kitölti az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt nyomtatványt, amelyre rávezeti a munkakörre
vonatkozó adatokat.

3. Az egészségi alkalmassági minősítések
7. §

(1) Az egészségi alkalmassági vizsgálat alapján a minősítés lehet:
a)
„Egészségileg alkalmas”,
b)
„Egészségileg ideiglenesen alkalmatlan ……-ig”,
c)
„Egészségileg alkalmatlan”.
(2) „Egészségileg alkalmas” minősítést kell megállapítani, ha a vizsgált személy egészséges, vagy csak olyan szervi,
szervrendszeri-működési elváltozása van, amely az élettani tűréshatárokat nem haladja meg, illetve egészségi
állapota megfelelő kezeléssel tartósan egyensúlyban tartható, az elváltozás a munkavégzés teljesítésében nem
korlátozza.
(3) „Egészségileg ideiglenesen alkalmatlan ……-ig” minősítést kell megállapítani, ha a vizsgált személy
megbetegedésének, sérülésének gyógyulása 9 hónapon belül várható. A minősítésben megjelölt időtartam
lejártát követően az egészségi alkalmassági vizsgálatot ismételten el kell végezni, amelynek során „Egészségileg
ideiglenesen alkalmatlan ……-ig” minősítés nem állapítható meg.
(4) „Egészségileg alkalmatlan” minősítést kell megállapítani, ha a vizsgált személynek olyan mértékű vagy jellegű
egészségkárosodása van, amely véglegesen kizárja az igazságügyi alkalmazotti munkakörök betöltését.
(5) Az egészségi alkalmassági minősítés megállapításánál az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú
tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi
alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról
szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖP–PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: ER) 1. mellékletében a IV. alkalmassági
kategóriára meghatározott követelményeket kell figyelembe venni.
(6) Ha az ER.- ben meghatározott követelmények lehetővé teszik, egyéni elbírálást kell alkalmazni, amelynek során
figyelembe kell venni:
a)
a betegség súlyossági fokát és a vele járó funkcionális zavarokat,
b)
a kóros elváltozások gyógyulási hajlamát, a szervezet kompenzáló képességét, egy adott elváltozás
perspektíváját, későbbi következményeit, krónikussá válásának lehetőségét,
c)
az adott megbetegedés, elváltozás munkakör betöltését befolyásoló hatását,
d)
az egyén életkorát, aktuális munkakörének jellegét és sajátosságait, a megszerzett tapasztalatait,
képzettségét,
e)
a más munkakörben további egészségkárosodás vagy állapotromlás nélkül való foglalkoztatás lehetőségét.
(7) Az egészségi alkalmassági vizsgálatot a 4. melléklet szerinti adatlapon kell dokumentálni, amelyen rögzíteni kell
a minősítést, valamint ideiglenesen alkalmatlan, illetve alkalmatlan minősítés esetén a minősítést megalapozó
valamennyi betegség, fogyatékosság Betegségek Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: BNO), valamint
az ER. 1. melléklete szerinti kódszámát. A minősítést az 5. melléklet szerinti nyomtatványra kell rávezetni, amelyet
a személyi anyagban kell elhelyezni.
(8) A 3. § (4) bekezdés a) pont szerinti egészségi alkalmassági vizsgálat során hozott alkalmas minősítés hat hónapig,
próbaidő megállapítása esetén három hónapig, a 3. § (4) bekezdés b)–f ) pont alapján végzett alkalmassági vizsgálat
során hozott alkalmas minősítés 1 évig érvényes, kivéve, ha a vizsgálatot végző orvos ennél rövidebb időt határoz
meg a következő vizsgálat elvégzésére.
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4. Ismételt alkalmassági vizsgálat
8. §

(1) A 3. § (4) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági vizsgálatra történő ismételt jelentkezés esetén, ha az utolsó
„Egészségileg alkalmas” minősítés óta hat hónap már eltelt, amennyiben a jelentkezőnél nem állapítható meg olyan
ok, amely az alkalmasságát kizárná, az alkalmasságot korábban minősítő orvos az alkalmassági minősítést további
hat hónappal meghosszabbíthatja. Más esetekben az alkalmasság elbírálásához ismételt alkalmassági vizsgálat
szükséges.
(2) Ismételt alkalmassági vizsgálatra az előző alkalmassági vizsgálat során hozott „Egészségileg alkalmatlan” minősítést
követően legkorábban hat hónap elteltével lehet jelentkezni.
(3) Az ismételt alkalmassági vizsgálat során:
a)
az előző vizsgálat óta eltelt időtől függetlenül az 5. § (2) bekezdés a), b), d), e) és i) pontjában foglalt
vizsgálatokat minden esetben meg kell ismételni;
b)
meg kell ismételni azt a vizsgálatot, amelynek eredménye alapján az alkalmatlanságot megállapították,
és mindazon vizsgálatokat, amelyeknél az ismételt vizsgálat alkalmával valamely alkalmasságot kizáró ok
gyanúja felmerül;
c)
egy éven túli jelentkezés esetén a jelöltet új jelentkezőnek kell tekinteni, és valamennyi vizsgálatot el kell
végezni.

5. Egyes alkalmassági vizsgálatok
9. §

(1) Ha az alkalmassági vizsgálatra rendelt személy a vizsgálatakor az egészségi állapotára vonatkozó, a munkakörre
való alkalmasságát befolyásoló információkat nem közli, illetve valótlan adatokat szolgáltat, és ezek az állományba
történő felvételt követően a munkáltatói jogkört gyakorló vezető tudomására jutnak, abban az esetben a vezető
az érintett személy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatát köteles elrendelni.
(2) A próbaidő lejárta előtti egészségi alkalmassági vizsgálat során az alapellátó orvos a rendelkezésre álló
egészségügyi dokumentáció, a felvételi alkalmassági vizsgálat során keletkezett leletek és a próbaidő alatt
előfordult betegségek értékelése, saját és a szükséges kiegészítő vizsgálatok alapján minősíti az alkalmasságot.
A vizsgálatot – a jogorvoslat lehetőségét is figyelembe véve – úgy kell elvégezni, hogy a végleges döntést még
a próbaidő lejárta előtt meg lehessen hozni.
(3) Munkakör változása esetén abban az esetben kell egészségi alkalmassági vizsgálatot végezni, amennyiben
az új munkakör a korábbinál fokozottabb vagy más jellegű egészségi követelményeket támaszt a beosztást
betöltővel szemben. A vizsgálat elvégzésének elrendeléséről a személyügyi szerv az illetékes alapellátó orvossal és
a munkavédelmi szakemberrel történő egyeztetés alapján dönt.
(4) A fegyveres és rendvédelmi szervek közötti áthelyezést megelőző egészségi alkalmassági vizsgálatot a fogadó szerv
alapellátó orvosa végzi.
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott esetekben a személyügyi szerv gondoskodik arról, hogy az érintett személy
korábbi egészségügyi dokumentációja a vizsgálat végzésére illetékes alapellátó orvos a rendelkezésére álljon.

6. Időszakos alkalmassági vizsgálat
10. §

(1) Az igazságügyi alkalmazottnak 40 éves korig háromévente, 40–50 életév között kétévente, 50 év felett évente
időszakos munkaköri egészségi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie, amelynek keretében a betegségek korai
felismerését célzó szűrővizsgálatok is elvégzésére kerülnek.
(2) Az időszakos alkalmassági vizsgálaton való megjelenést a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles megkövetelni.
(3) Az igazságügyi alkalmazott az alkalmassági vizsgálaton a közvetlen vezetője által meghatározott helyen és időben
köteles megjelenni.
(4) Az egészségi alkalmassági vizsgálat végzése a munkavégzés helye szerint illetékes alapellátó orvos feladata.
(5) A vizsgálatot végző a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció, a saját és a kiegészítő vizsgálatok alapján
– figyelembe véve az ER.-ben meghatározott követelményeket – minősíti a vizsgált személy adott munkakörre
vonatkozó alkalmasságát.
(6) Aki az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton „Egészségileg ideiglenesen alkalmatlan ……-ig” vagy
„Egészségileg alkalmatlan” minősítést kapott, munkakörében nem foglalkoztatható. Ennek érvényesítéséről
a közvetlen munkahelyi vezető köteles haladéktalanul gondoskodni. Az ideiglenesen alkalmatlanná nyilvánított
személyt az alkalmasság végleges elbírálása érdekében az orvos által megjelölt időpontban újabb vizsgálatra kell
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küldeni. Ha van az érintett képzettségének megfelelő betöltetlen munkakör, az e munkakörre való alkalmasságot
a munkavégzés helye szerint illetékes alapellátó orvos véleményezi. „Egészségileg alkalmatlan” minősítés
esetén, amennyiben az érintett állapotának megfelelő betölthető munkakör egyáltalán nem biztosítható, vagy
az állapotának megfelelő más betöltetlen munkakörbe történő kinevezéséhez nem járul hozzá, vele szemben
a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint kell eljárni.

7. Soron kívüli alkalmassági vizsgálat
11. §

(1) Soron kívüli munkaköri egészségi alkalmassági vizsgálatot kell végezni:
a)
ha az igazságügyi alkalmazott egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően
alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására;
b)
heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő
munkabaleset előfordulását követően;
c)
a b) pont szerinti heveny foglalkozási megbetegedésen kívüli olyan rosszullét, betegség esetén, amely
feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, illetve 30 napos keresőképtelenséget követően, valamint
a külön jogszabály szerinti 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők hatásának kitett személyek esetén
a 10 napot meghaladó keresőképtelenséget követően;
d)
ha az igazságügyi alkalmazott előre nem várt esemény során expozíciót szenved;
e)
ha munkavégzés – nem egészségi ok miatt – 6 hónapot meghaladóan szünetel.
(2) Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet:
a)
a foglalkoztató szerv vezetője;
b)
a közvetlen munkahelyi vezető;
c)
az alapellátó orvos;
d)
a foglalkoztató szerv munkavédelmi szakembere;
e)
az igazságügyi alkalmazott.
(3) A vizsgálat kezdeményezését írásban kell megtenni, és a kezdeményezésben annak indokoltságát meg kell jelölni.
A kezdeményezés alapján a soron kívüli vizsgálatot a foglalkoztató szerv vezetője rendeli el.

8. Jogorvoslatra vonatkozó szabályok az alkalmassági vizsgálatok során
12. §

(1) Ha az alkalmassági vizsgálaton részt vevő személy nem ért egyet az egészségi alkalmasság minősítéséről hozott
döntéssel, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a másodfokú
alkalmassági vizsgálatot végző szervnek címezve az első fokú vizsgálatot végző szervnél kell benyújtani.
(2) Az első fokú alkalmassági vizsgálatot végző szerv a fellebbezést – az első fokú vizsgálat során keletkezett leletekkel,
az alkalmassági minősítést tartalmazó értesítéssel együtt – haladéktalanul megküldi a másodfokú vizsgálatot végző
szervnek.
(3) A fellebbezésről annak benyújtását követő 30 napon belül a másodfokon eljáró szerv érdemben dönt.
(4) A fellebbezés elbírálásában nem vehet részt az, aki az első fokon hozott döntés meghozatalában, illetve az annak
alapjául szolgáló vizsgálatban, illetve alkalmassági vizsgálatban részt vett.

9. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.
14. §		
Akinek az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatát a 2014. évre vonatkozóan – e rendelet hatályba lépése előtt
elvégezték – az annak eredményeként megállapított minősítését 2014. évben az alapellátó orvos az igazságügyi
alkalmazotti állományba történő kinevezés előtti alkalmassági vizsgálat során figyelembe veszi.
15. §		
Az igazságügyi alkalmazottak jogosultak az ER. szerinti egészségügyi alapellátás igénybevételére.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet a 15/2014. (II. 28.) BM rendelethez
Alkalmassági vizsgálatra rendelő lap adattartalma
1. A vizsgálatra küldő szerv megnevezése
2. A vizsgálatra rendelt személy:
1.1. neve (születési neve is)
1.2. születési helye, ideje (év, hó, nap)
1.3. anyja neve
1.4. lakóhelye
1.5. TAJ száma
1.6. jelenlegi munkaköre
1.7. tervezett munkaköre
3. Annak megjelölése, hogy a nevezett
3.1. a)
igazságügyi alkalmazotti állományba történő kinevezést megelőzően;
b)
próbaidő lejártát megelőzően;
c)
más munkakörbe történő kinevezést megelőzően;
d)
fegyveres és rendvédelmi szervek közötti áthelyezést megelőzően;
e)
igazságügyi alkalmazotti jogviszony fennállása alatt időszakosan;
f)
igazságügyi alkalmazotti jogviszony fennállása alatt soron kívül;
3.2. első fokú vagy másodfokú
egészségi alkalmassági vizsgálatának elvégzését kéri a vizsgálatra küldő szerv.
4. Annak megjelölése, hogy nevezett munkaköre rendszeresen, naponta legalább 4 órán keresztül képernyős eszköz
használatát követeli-e meg.
5. Keltezés
6. A vizsgálatot kérő aláírása, bélyegzőjének lenyomata

2. melléklet a 15/2014. (II. 28.) BM rendelethez
Alkalmassági kérdőív adattartalma
1. A vizsgálatra rendelt személy
1.1. neve (születési neve is)
1.2. születési helye, ideje (év, hó, nap)
1.3. anyja neve
1.4. lakóhelye
1.5. TAJ száma
1.6. foglalkozása
1.7. szakképzettsége
2. A vizsgálatra rendelt személy arra vonatkozó nyilatkozata, hogy kezelték-e, illetve kezelik-e (műtét is ideértendő)
a következő betegségekkel:
2.1. szív- és érrendszeri betegség
2.2. magas vérnyomás
2.3. allergia, szénanátha
2.4. tüdő- és mellhártyagyulladás, tüdőasztma
2.5. tüdőgümőkor (tbc)
2.6. mozgásszervi betegség
2.7. emésztőszervi betegség (gyomor, bél, fekélybetegség)
2.8. májbetegség
2.9. cukorbetegség
2.10. szem-, fülbetegség
2.11. idegrendszeri betegség
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3.

4.
5.
6.

7.
8.
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2.12. szédülés, eszméletvesztéssel járó rosszullét,
2.13. fertőző betegség (hepatitis B, hepatitis C)
2.14. nemi betegség
2.15. urológiai betegség
2.16. nőgyógyászati betegség
2.17. egyéb betegség
A vizsgálatra rendelt személy arra vonatkozó nyilatkozat, hogy
3.1. volt-e, van-e pszichológiai problémája vagy ideg-, pszichiátriai betegsége (epilepszia, pánikbetegség,
depresszió, szorongás, alkoholfüggőség, játékszenvedély, egyéb)
3.2. volt-e balesete (csonttörés, fej-, mellkasi, hasi, végtag sérülés) és mikor
3.3. volt-e eszméletvesztése, görcsrohama, ágybavizelése
3.4. volt-e, van-e beszédzavara, írási, olvasási vagy számolási problémája
3.5. volt-e öngyilkossági kísérlete (mikor, hogyan)
3.6. kezelték-e kórházban, rehabilitációs intézetben (mikor, miért)
3.7. kezelték-e ideggyógyászaton, pszichiátriai intézetben (mikor, miért)
3.8. szedett-e, illetve szed-e rendszeresen gyógyszert (mit, miért)
3.9. rendszeres orvosi kezelés alatt áll-e (mióta, miért)
3.10. fogyasztott-e kábítószert, drogot
3.11. fogyaszt-e alkoholt:
a)
soha
b)
alkalomszerűen
c)
naponta (mit, mennyit)
d)
hetente (mit, mennyit)
3.12. volt-e alkoholelvonó kezelésen (mikor)
3.13. van-e tériszonya
3.14. van-e félelme zárt helyen tartózkodástól
3.15. fél-e, illetve iszonyodik-e vértől, halottól, tűztől, víztől, egyébtől
3.16. van-e jogosítványa (milyen egészségi alkalmassági csoportra)
3.17. sportolt, illetve sportol-e rendszeresen (mit, milyen gyakran)
3.18. volt-e beteg az elmúlt egy évben (mikor, mi baja volt)
3.19. volt-e orvosszakértői vizsgálata (mikor, miért), megállapítottak-e egészségkárosodást (hány%)
Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a vizsgálatra rendelt személy tudomásul veszi, hogy az általa ismert betegsége
vagy egészségi elváltozása elhallgatása utólag is „Alkalmatlan” minősítést vonhat maga után.
Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a vizsgálatra rendelt személy kijelenti, hogy a KÉRDŐÍVET a valóságnak
megfelelően töltötte ki.
Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a vizsgálatra rendelt személy kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az egészségi
állapotával kapcsolatos adatokat az alkalmassági vizsgálatot végző szerv a vonatkozó jogszabályok betartásával
kezelje.
Keltezés
A vizsgálatra rendelt személy aláírása

3. melléklet a 15/2014. (II. 28.) BM rendelethez
A rendőrség szakértői szervének igazságügyi alkalmazotti állományába felvételre jelentkező, illetve
állományába tartozó személy választott háziorvosa által kitöltött kérdőív adattartalma
I.		 A rendőrség szakértői szervének igazságügyi alkalmazotti állományába felvételre jelentkező, illetve állományába
tartozó személy hozzájárulásának adattartalma az egészségi állapotával kapcsolatos adatai közléséhez
1. A felvételre jelentkező
1.1. neve (születési neve is)
1.2. születési helye, ideje (év, hó, nap)
1.3. anyja neve
1.4. lakcíme
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2. A felvételre jelentkező, illetve állományban lévő személy arra vonatkozó – a háziorvoshoz címzett – kérelme, hogy
az igazságügyi alkalmazotti jogviszony létesítése előtti, illetve a jogviszony fennállása alatt elrendelt egészségi
alkalmassági vizsgálathoz az egészségi állapotára vonatkozó adatokat a kérdőív kitöltésével közölni szíveskedjen.
3. A felvételre jelentkező, illetve állományban lévő személy hozzájárulása az egészségi állapotával kapcsolatos adatai
közléséhez.
4. Keltezés
5. A felvételre jelentkező aláírása
II.		 A háziorvos által kitöltött kérdőív adattartalma
1. A háziorvos arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a vizsgált személyt kezelték-e, illetve kezelik-e (műtét is ideértendő)
a következő betegségekkel:
1.1. szív- és érrendszeri betegség
1.2. magas vérnyomás
1.3. allergia, szénanátha
1.4. tüdő- és mellhártyagyulladás, tüdőasztma
1.5. tüdőgümőkor (tbc)
1.6. mozgásszervi betegség
1.7. emésztőszervi betegség (gyomor, bél, fekélybetegség)
1.8. májbetegség
1.9. cukorbetegség
1.10. szem-, fülbetegség
1.11. idegkimerültség
1.12. szédülés, eszméletvesztéssel járó rosszullét,
1.13. fertőző betegség (hepatitis B, hepatitis C)
1.14. nemi betegség
1.15. urológiai betegség
1.16. nőgyógyászati betegség
1.17. egyéb betegség
2. A háziorvos arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a vizsgált személy(-nek/-t)
2.1. volt-e, van-e pszichológiai problémája vagy ideg-, pszichiátriai betegsége (epilepszia, pánikbetegség,
depresszió, szorongás, alkoholfüggőség, játékszenvedély, egyéb)
2.2. volt-e balesete (csonttörés, fej-, mellkasi, hasi, végtag sérülés) és mikor
2.3. volt-e eszméletvesztése, görcsrohama, ágybavizelése
2.4. volt-e, van-e beszédzavara, írási, olvasási vagy számolási problémája
2.5. volt-e öngyilkossági kísérlete (mikor, hogyan)
2.6. kezelték-e kórházban, rehabilitációs intézetben (mikor, miért)
2.7. kezelték-e ideggyógyászaton, pszichiátriai intézetben (mikor, miért)
2.8. szedett-e, illetve szed-e rendszeresen gyógyszert (mit, miért)
2.9. rendszeres orvosi kezelés alatt áll-e (mióta, miért)
2.10. fogyasztott-e kábítószert, drogot
2.11. fogyaszt-e alkoholt, volt-e alkoholelvonó kezelésen (mikor)
2.12. volt-e beteg az elmúlt egy évben (egy évre visszamenőleg a betegállományban töltött napok száma, milyen
betegségek miatt)
2.13. volt-e orvosszakértői vizsgálata (mikor, miért), megállapítottak-e munkaképesség-csökkenést, illetve
egészségkárosodást (hány%)
2.14. egyéb közlendő, megjegyzés
2.15. a kérdőív kitöltésekor keresőképesnek véleményezi-e vagy keresőképtelennek.
3. Keltezés
4. A választott háziorvos aláírása, orvosi bélyegző és egészségügyi szolgáltató bélyegzőjének lenyomata
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4. melléklet a 15/2014. (II. 28.) BM rendelethez
Alkalmassági vizsgálat eredményének (orvosi dokumentációnak) adattartalma
1. A vizsgálat alá vont személy:
1.1. neve (születési neve is)
1.2. születési helye, ideje (év, hó, nap)
1.3. anyja neve
1.4. lakóhelye
1.5. TAJ száma
1.6. jelenlegi munkaköre
1.7. tervezett munkaköre
2. Sorszám
3. Annak megjelölése, hogy
3.1. a)
igazságügyi alkalmazotti állományba történő kinevezést megelőzően;
b)
próbaidő lejártát megelőzően;
c)
más munkakörbe történő kinevezést megelőzően;
d)
fegyveres és rendvédelmi szervek közötti áthelyezést megelőzően;
e)
igazságügyi alkalmazotti jogviszony fennállása alatt időszakosan;
f)
igazságügyi alkalmazotti jogviszony fennállása alatt soron kívül.
3.2. első fokú vagy másodfokú
egészségi alkalmassági vizsgálatot folytattak le.
4. Az alábbiakkal kapcsolatos vizsgálat eredményei, kórelváltozás, illetve betegség esetén a pontos diagnózis a BNO
kód és az ER. 1. mellékletben szereplő alkalmassági táblázat szerinti kódok megjelölésével:
4.1. ideggyógyászat, pszichiátria
4.2. sebészet, mozgásszervek, urológia
4.3. fül-orr-gégészet, audiológia
4.4. szemészet
4.5. bőrgyógyászat
4.6. nőgyógyászat
4.7. keringési rendszer (P, RR)
4.8. EKG
4.9. légzőrendszer
4.10. hasi szervek
4.11. fogazat
4.12. egyéb
4.13. Ts, Tm, BMI
4.14. has-körfogat, csípő-körfogat
4.15. légzésfunkció
4.16. röntgen
4.17. labor (vércukor, vizelet, egyéb)
5. Minősítés megjelölése:
„Egészségileg alkalmas”
„Egészségileg ideiglenesen alkalmatlan ……………………-ig”
„Egészségileg alkalmatlan”
6. Keltezés
7. A vizsgálatot végző orvos aláírása, bélyegzőjének lenyomata
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5. melléklet a 15/2014. (II. 28.) BM rendelethez
Alkalmasság minősítésének adattartalma
1. A vizsgálatra küldő szerv megnevezése
2. A vizsgálat alá vont személy:
2.1. neve (születési neve is)
2.2. születési helye, ideje (év, hó, nap)
2.3. anyja neve
2.4. lakóhelye
2.5. TAJ száma
2.6. jelenlegi munkaköre
2.7. tervezett munkaköre
3. Annak megjelölése, hogy első fokú vagy másodfokú minősítésről van szó.
4. Minősítés megjelölése
5. A minősítés keltezés
6. A vizsgálatot végző aláírása, bélyegzőjének lenyomata
7. A vizsgált személy arra vonatkozó nyilatkozata, hogy
7.1. a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást megkapta és
7.2. a minősítést tartalmazó döntést átvette.
8. A vizsgált személy nyilatkozatának keltezése
9. A vizsgált személy aláírása

A belügyminiszter 16/2014. (II. 28.) BM rendelete
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat
ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról, kedvezményekről
és támogatásokról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés a) pont
ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó
szervénél (a továbbiakban: rendőrség szakértői szerve) foglalkoztatott igazságügyi alkalmazott (a továbbiakban:
igazságügyi alkalmazott) e rendelet alapján
a)
fogászati ellátással,
b)
a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (IX. 3.)
EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 2. § d) pontjában meghatározott szemüveg (a továbbiakban:
képernyős szemüveg) készítésével, valamint
c)
a képernyős szemüveggel történő ellátásba nem tartozó látásjavító szemüveg, kontaktlencse (a továbbiakban:
látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse) készítésével
kapcsolatos költségtérítésre jogosult.
(2) Az igazságügyi alkalmazott a próbaidő tartama alatt nem jogosult az (1) bekezdésben meghatározott
költségtérítésre.
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2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
alapellátó orvos: a rendőrség szakértői szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak egészségügyi
alkalmasságáról szóló miniszteri rendelet szerinti alapellátó orvos,
2.
illetményalap: a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, a kormánytisztviselőkre
vonatkozó illetményalap.

2. Fogászati kezeléssel kapcsolatos költségtérítés
3. §

(1) Az igazságügyi alkalmazott e rendelet szerint akkor jogosult fogászati költségei megtérítésére, ha a fogászati ellátás
igénybevételét megelőző egy éven belül fogászati szűrővizsgálaton vett részt és erről igazolást kapott.
(2) Fogászati költségtérítésként a fogászati szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató által megállapított költség
75%-a, de évente összesen legfeljebb az illetményalap 150%-ának megfelelő összeg téríthető meg.

4. §

(1) Az igazságügyi alkalmazott fogászati költségeinek megtérítése iránti, 1. melléklet szerinti kérelmét a rendőrség
szakértői szervének munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél terjesztheti elő. A kérelemhez mellékelni kell
a fogászati szűrővizsgálaton való részvételről kiállított igazolást, a fogászati ellátást végző orvos igazolását
az elvégzett beavatkozásról, valamint a rendőrség szakértői szervének nevére és címére kiállított, az igazságügyi
alkalmazott nevével ellátott, a beavatkozás szerint részletezett számlát.
(2) A rendőrség szakértői szervének munkáltatói jogkört gyakorló vezetője az igazságügyi alkalmazott kérelme alapján,
a fogászati ellátást végző fogorvos igazolása és a részletes számla benyújtását követő 30 napon belül intézkedik
a kifizetésről.

3. Látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse, valamint képernyős szemüveg készítésével kapcsolatos
költségtérítés
5. §

(1) A látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse esetében évente összesen legfeljebb az illetményalap 30%-ának
megfelelő összeg téríthető meg.
(2) Az igazságügyi alkalmazott a látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse költségeinek megtérítése iránti, 1. melléklet
szerinti kérelmét a rendőrség szakértői szervének munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél terjesztheti elő.
A kérelemhez csatolni kell az alapellátó orvos igazolását a látásjavító szemüveg vagy kontaktlencse használat
indokoltságáról, valamint a szakértői szerv nevére és címére kiállított, az igazságügyi alkalmazott nevével ellátott
részletes számlát.
(3) A kifizetés tekintetében a 4. § (2) bekezdésének rendelkezései az irányadóak.

6. §

(1) Ha az alapellátó orvos által végzett látásvizsgálat eredményeként az igazságügyi alkalmazott részére képernyős
szemüveget kell biztosítani, az alapellátó orvos az EüM rendelet 1. számú melléklete szerinti beutalóval szemészeti
szakvizsgálatra utalja be az igazságügyi alkalmazottat.
(2) A szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott képernyős szemüveget az igazságügyi alkalmazott
készítteti el. A szemüvegkészítés költségeinek megtérítésére irányuló, 1. melléklet szerinti kérelemhez csatolni
kell a rendőrség szakértői szervének nevére és címére kiállított, az igazságügyi alkalmazott nevével ellátott,
a szemüveglencse és a keret árát külön-külön feltüntető részletes számlát, valamint az alapellátó orvos által
a képernyős szemüveg viselésének indokoltságáról szóló igazolást.
(3) Az igazságügyi alkalmazott a képernyős szemüveg költségeinek megtérítése iránti kérelmet a rendőrség szakértői
szervének munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjénél terjesztheti elő.
(4) A képernyős szemüveg esetében a szemüveglencse, a becsiszolás, a felületkezelés és az optikai szolgáltatások
teljes ára, valamint a keret árából az illetményalap 10%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb mindösszesen
az illetményalap 150%-ának megfelelő összeg téríthető meg. A költségtérítési igény legfeljebb kétévente
terjeszthető elő. A kifizetés tekintetében a 4. § (2) bekezdésének rendelkezései irányadóak.

7. §		
Ha az igazságügyi alkalmazott egyidejűleg készíttet látásjavító szemüveget és képernyős szemüveget is, és azt egy
szemüveglencsébe csiszoltan készítteti el, feltéve, hogy az alapellátó orvos mind a kettő szemüveg viselésének
indokoltságát igazolja, akkor az elkészíttetett szemüveg költségtérítésekor a képernyős szemüvegre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
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4. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.
9. §		
A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról,
valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.)
21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetnél 2014. március 1. napján igazságügyi alkalmazotti szolgálati
jogviszonyban továbbfoglalkoztatott, 2014. február 28. napján szállóférőhely használati jogosultsággal rendelkező
vagy bérleti, albérleti hozzájárulásban részesülő közalkalmazottak szállóférőhely használatai jogosultságát, bérleti,
albérleti hozzájárulását a foglalkoztatási jogviszony jellegének megváltozása nem érinti.”
10. §

(1) A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya kiterjed a belügyminiszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervekkel
(a továbbiakban: belügyi szerv) hivatásos szolgálati, közalkalmazotti, valamint igazságügyi alkalmazotti
jogviszonyban (a továbbiakban együtt: szolgálati jogviszony) álló személyekre (a továbbiakban együtt: dolgozó).”
(2) Az R2. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szolgálati jogviszonyként figyelembe vehető a belügyi szerveknél és azok jogelődjeinél eltöltött hivatásos
szolgálati jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban, köztisztviselői közszolgálati jogviszonyban,
közalkalmazotti jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban folyamatosan
eltöltött idő. A szolgálati jogviszony számításánál – a jogutódlás, átszervezés kivételével – figyelmen kívül kell
hagyni az e rendelet hatálya alá nem tartozó munkáltatónál hivatásos szolgálati jogviszonyban, kormánytisztviselői
jogviszonyban, köztisztviselői közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti
jogviszonyban vagy munkaviszonyban töltött időt. A szolgálati jogviszony időtartamának a megállapításakor
az illetékes személyügyi szerv által kiadott, a jogviszony keletkezését, időtartamát tanúsító okmány az irányadó.”
(3) Az R2. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hősi halottá, szolgálat halottjává nyilvánított hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, valamint
a munkavégzése során vagy annak következtében elhalálozott közalkalmazotti jogviszonyban álló, továbbá
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és az általános rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szerv halottjává nyilvánított, valamint
a munkavégzése során vagy annak következtében elhalálozott igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló
dolgozó részére nyújtott munkáltatói kölcsönből fennálló tartozást – amennyiben rendkívüli egyéni körülmények
indokolják – az özvegy, a túlélő élettárs, vagy az örökös (örökösök) javára a belügyminiszter elengedheti.”
(4) Az R2. a következő 33. §-sal egészül ki:
„33. § A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetnél 2014. március 1. napján igazságügyi alkalmazotti szolgálati
jogviszonyban továbbfoglalkoztatott, 2014. február 28. napján munkáltatói kölcsönnel rendelkező dolgozó
munkáltató által nyújtott meglévő munkáltatói kölcsönét és az arra vonatkozó támogatói megállapodását
a foglalkoztatási jogviszony jellegének megváltozása nem érinti.”

11. §		
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 29. §-sal
egészül ki:
„29. § A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetnél 2014. március 1. napján igazságügyi alkalmazotti szolgálati
jogviszonyban továbbfoglalkoztatott, 2014. február 28. napján bérleti szerződéssel rendelkező közalkalmazottak
bérleti jogviszonyát a foglalkoztatási jogviszony jellegének megváltozása nem érinti. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja
alapján beosztás betöltéséig, megbízatás fennmaradásáig szóló bérleti szerződések esetében a meghatározott
beosztásnak vagy megbízatásnak a jogviszony-váltásból következő megszűnése miatt a bérleti szerződés
megszüntetésének nincs helye, a bérleti szerződéseket 2014. április 1-ig úgy kell módosítani, hogy a bérleti
szerződésben meghatározott eredeti beosztás, megbízatás helyébe a 2014. március 1-jétől meghatározott beosztás,
megbízatás szerepeljen.”
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12. §

(1) Az R1. 2. § (1) bekezdésében a „hivatásos szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együtt:
szolgálati jogviszony)” szövegrész helyébe a „hivatásos szolgálati, közalkalmazotti vagy igazságügyi alkalmazotti
szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban együtt: szolgálati jogviszony)” szöveg lép.
(2) Az R2. 17. § (3) bekezdés h) pontjában a „245/D. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „75/B. § (4) bekezdése” szöveg
lép.
(3) Az R3. 3. § (4) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrészek helyébe a „közalkalmazotti,
igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyban” szöveg lép.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 16/2014. (II. 28.) BM rendelethez
KÉRELEM
szemüveg/fogászati kezelés árának megtérítése iránt
Név: ..............................................................................................................................................................................................................................
Hivatali egység: .......................................................................................................................................................................................................
Telefonszám: .............................................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jel: .....................................................................................................................................................................................................
A vonatkozó jogszabály és a mellékelt számla alapján kérem szemüvegem/kontaktlencsém/fogászati kezelésem
árának részbeni megtérítését.
Kijelentem, hogy tárgyévben fogászati/látásjavító
költségtérítésben:
a)
nem részesültem
b)
............. forint összegben részesültem.

szemüveg

vagy

kontaktlencse/képernyős

Melléklet: ....................... db
		
		
JAVASOLOM:
P. H.
.............................................
   vezető
Pénzügyi ellenjegyzés:
...........................................

.............................................................
aláírás

szemüveg
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A belügyminiszter 17/2014. (II. 28.) BM rendelete
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat
ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható szociális támogatásról
és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
igazgató: a rendőrség szakértői szervének vezetője;
2.
igényjogosult:
a)
a rendőrség szakértői szervével igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló személy, valamint
b)
a rá vonatkozó mértékben a személyi állomány tagjainak Polgári Törvénykönyvben meghatározott
közeli hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó), feltéve minden esetben, hogy
rendelkezik az e rendeletben meghatározott támogatás jogosultsági feltételeivel;
3.
a rendőrség szakértői szerve: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi
technikai feladatokat ellátó szerve;
4.
személyi állomány: a rendőrség szakértői szervével igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló személy;
5.
személyügyi szerv: a rendőrség szakértői szervénél működő személyügyi feladatokat ellátó munkaszervezet.
2. §

(1) A rendőrség szakértői szerve önálló költségvetési szervként az éves költségvetésében a szociális és kegyeleti
gondoskodás pénzügyi fedezetére külön keretet (a továbbiakban: szociális és kegyeleti keret) köteles képezni.
Ennek mértéke az éves rendszeres személyi juttatásainak legalább 0,3%-a, legfeljebb 0,5%-a.
(2) A rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szociális és kegyeleti támogatások fedezetére a központi
igazgatás cím költségvetésében kell fedezetet biztosítani.
(3) A rendőrség szakértői szervének pénzügyi és személyügyi szerve az éves költségvetés összeállítása során
együttesen gondoskodik a szociális és kegyeleti feladatok ellátásához szükséges források tervezéséről.
A költségvetés jóváhagyása után az elfogadott előirányzat alapján az elemi költségvetés tervezésénél kerül
megállapításra a szociális és kegyeleti kiadásokra rendelkezésre álló keret. Az igazgató az elfogadott keretről
tájékoztatja a szociális bizottságot.

2. Szociális bizottság
3. §

(1) A rendőrség szakértői szervénél a személyi állománnyal, valamint a közeli hozzátartozóikkal kapcsolatos szociális és
kegyeleti feladatok körültekintő végrehajtásának elősegítésére javaslattevő jogkörrel az igazgató mellett működő
szociális bizottságot kell létrehozni.
(2) Az igazgató a személyi állomány tagját, illetve a közeli hozzátartozóját érintő szociális támogatásról szóló
döntést csak a szociális bizottság véleményének kikérése után hozhat. A bizottság javaslatától eltérő döntését
az igazgatónak írásban indokolnia kell.

4. §

(1) A szociális bizottságot 9 fővel kell létrehozni és működtetni.
(2) A szociális bizottság tagjait saját hatáskörben az igazgató nevezi ki azzal, hogy legalább 1 fő a személyügyi szerv
állományának tagja.
(3) A szociális bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A titkári teendőket a szociális bizottságnak
a személyügyi szerv állományába tartozó tagja látja el.
(4) A szociális bizottság tagjai az igazgató által visszahívhatók. A szociális támogatásról szóló döntés meghozatalát
megelőző öt napon belül a szociális bizottság tagja csak kivételesen indokolt esetben hívható vissza.
A megüresedett helyek betöltésére a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.
(5) A szociális bizottság ügyrendjét a szakértői szerv sajátosságainak megfelelően az igazgató hagyja jóvá.
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3. Szociális gondoskodás
5. §

(1) A személyi állomány tagja, valamint közeli hozzátartozója a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján
pénzbeli támogatásban részesíthető. A rászorultság egyedileg, a tényleges szociális helyzet figyelembevételével
állapítható meg.
(2) A szociális és kegyeleti keret terhére a következő pénzbeli támogatások nyújthatók:
a)
szociális segély,
b)
születési segély,
c)
beiskolázási segély, valamint
d)
temetési segély.

6. §

(1) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítására, a személyi állomány, valamint a közeli
hozzátartozóik szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérésére, az igényjogosultság megállapítására és
elbírálására – a szociális bizottsággal együttműködve – az igazgató a személyügyi szerv útján intézkedik.
(2) A személyügyi szerv az (1) bekezdésben meghatározott feladatai keretében felvilágosítást ad a személyi állomány,
valamint a közeli hozzátartozóik részére a szociális ügyeik intézéséhez.

4. Szociális segély
7. §

(1) Szociális segélyben azt az igényjogosultat lehet részesíteni, akinek jövedelemcsökkenés vagy váratlan, nagyösszegű
kiadások miatt a megélhetése átmenetileg – önhibáján kívüli okból – veszélybe került.
(2) A szociális segély egyszeri, bruttó összegének folyósításáról
a)
a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, a kormánytisztviselőkre vonatkozó
illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) 150%-áig az igazgató,
b)
az illetménylap 150%-át meghaladóan, de az illetményalap 280%-át meg nem haladóan az országos
rendőrfőkapitány,
c)
az illetményalap 280%-át meghaladóan, de az illetményalap 400%-át meg nem haladóan a rendészetért
felelős miniszter a részére biztosított keret terhére
dönt.
(3) Kivételesen méltányolható esetben a rendészetért felelős miniszter az illetményalap legfeljebb 600%-ának
megfelelő összegű szociális segélyt adhat.
(4) Az ugyanazon személynek juttatott szociális segélyek éves bruttó összege nem haladhatja meg az illetményalap
600%-ának megfelelő összeget.

5. Születési segély
8. §

(1) Születési segélyben kell részesíteni a személyi állomány tagját, ha gyermeke született és annak ellátásáról,
neveléséről saját háztartásában gondoskodik.
(2) A születési segély összegét a személyi állomány tagjának szociális helyzetétől függően kell megállapítani úgy,
hogy a születési segély bruttó összege legalább az illetményalap fele, de nem haladhatja meg – gyermekenként –
az illetményalap 150%-ának megfelelő összeget.

6. Beiskolázási segély
9. §

(1) A személyi állomány tagja a tankötelezettség alapján oktatásban részt vevő, vagy középfokú köznevelési intézmény
nappali munkarend szerint tanuló, vele egy háztartásban élő gyermeke – ide értve a nevelt gyermeket is – után
beiskolázási segélyben részesíthető.
(2) A beiskolázási segély bruttó összege az illetményalap legalább 30%-a, de legfeljebb 50%-a.
(3) Beiskolázási segélyben kell részesíteni, ha az (1) bekezdésben írt feltételeknek megfelel
a)
a személyi állomány 3 vagy több gyermeket nevelő tagját,
b)
a személyi állomány fogyatékkal élő gyermeket, emelt összegű családi pótlékra jogosult, továbbá tartósan
beteg gyermeket nevelő tagját,
c)
a személyi állomány gyermekét egyedül nevelő tagját.
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7. Temetési segély
10. §

(1) Temetési segélyben részesíthető szociális helyzetének figyelembevételével a személyi állomány tagja a közeli
hozzátartozója vagy más olyan hozzátartozója halála esetén, akinek eltartására kötelezett volt, feltéve, hogy
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján nem részesült temetési segélyben.
(2) Temetési segélyben részesíthető a személyi állomány elhunyt tagjának, illetve igényjogosult hozzátartozójának
házastársa, élettársa, gyermeke, szülője, ezek hiányában más hozzátartozója is, ha a temetéssel járó kiadások
elsődlegesen rá hárulnak és az elhunyt e rendelet szerint nem került minősítésre.
(3) Csak különösen indokolt esetben folyósítható temetési segély akkor, ha a rendőrség szakértői szerve a temetés
költségeit legalább 50%-ban átvállalta.
(4) A temetési segély legkisebb összege az illetményalap 75%-a. A temetési segély folyósításáról
a)
az illetményalap 150%-áig az igazgató,
b)
az illetménylap 150%-át meghaladóan, de az illetményalap 280%-át meg nem haladóan az országos
rendőrfőkapitány
dönt.

8. A pénzbeli szociális támogatások közös szabályai
11. §

(1) A pénzbeli szociális támogatások odaítélésénél előnyben kell részesíteni
a)
azt, akinek rokkantságát, megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultságát foglalkozási
megbetegedés, vagy üzemi baleset miatt állapították meg, valamint
b)
a foglalkozási megbetegedésben vagy üzemi balesetben elhunyt személy hozzátartozóit.
(2) Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni az állomány azon tagját, valamint közeli hozzátartozóját, aki
a)
3 vagy több gyermeket nevel,
b)
fogyatékkal élő gyermeket nevel, vagy
c)
gyermeket egyedül nevel.
(3) A szociális támogatásokat terhelő közterheket a szociális és kegyeleti keretből kell fedezni.
(4) Szociális támogatásban csak az részesíthető, aki a szociális helyzete megítéléséhez és a fegyveres szervet terhelő
befizetések elszámolásához szükséges adatokat a valóságnak megfelelően rendelkezésre bocsátja és igazolja.

9. A kegyeleti gondoskodás
12. §

(1) Igazságügyi alkalmazotti jogviszonnyal összefüggőnek kell tekinteni azt a halálesetet, amely a személyi állomány
tagját
a)
a jogviszonnyal, valamint a munkakör ellátásával összefüggő kötelezettségeinek, feladatainak
munkavégzésének helyén vagy máshol történt munkavégzés közben, vagy
b)
a munkaköri feladatellátással összefüggő utazás közben, továbbá a munkavégzési helyre vagy onnan menet
érte, kivéve, ha a bekövetkezett haláleset nincs összefüggésben a munkaköri feladatok ellátásával.
(2) A rendőrség szakértői szerve állományából elhunyt személy az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv halottjává minősíthető, ha legalább 15 év tényleges igazságügyi alkalmazotti jogviszonya alatt feladatait
átlag feletti eredményességgel látta el, magatartása példamutató volt, és jelentősen hozzájárult a szakértői szerv
eredményes működéséhez.
(3) A (2) bekezdés szempontjából szolgálati jogviszonyként figyelembe vehető a rendőrség szakértői szervénél
és annak jogelődjénél eltöltött hivatásos szolgálati, kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti
jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban folyamatosan eltöltött idő.
(4) A rendőrség szakértői szerve állományából elhunyt személy a rendőrség szakértői szervének halottjává minősíthető,
ha szolgálati feladatait eredményesen hajtotta végre, de az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv halottjává minősítésének a (2) bekezdésben meghatározott valamely feltétel hiánya miatt nincs helye.
(5) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv halottja esetében – a hozzátartozók véleményének
figyelembevételével – a temetésen díszalegységet és zenekart lehet biztosítani. Az általános rendőrségi feladatok
ellátására létrehozott szerv halottja, illetve a rendőrség szakértői szervének halottja, továbbá az arra érdemes
nem minősített halott esetén a hozzátartozók egyetértése mellett az elhunyt ravatalához és sírhelyéhez díszőrség
biztosítható.
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13. §

(1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv halottjává minősítésre az országos rendőrfőkapitány
jogosult.
(2) A rendőrség szakértői szervének halottjává minősítésre az igazgató jogosult.

14. §

(1) A kegyeleti kiadásokra vonatkozó költségnormákat az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv halottjává minősített elhunyt esetében a kegyeleti
költségeket – a szolgáltató által kiállított, eredeti számla alapján – teljes összegben kell megtéríteni.
(3) A rendőrség szakértői szervének halottjává minősített elhunyt, illetve a nem minősített halott esetében a kegyeleti
költségeket a halottszállítás költségére, a sírhelyköltségre, valamint a szolgáltatási költségekre és a kellékekre
vonatkozó korlátozások figyelembe vételével – a szolgáltató által kiállított eredeti számla alapján – legfeljebb
50%-ban lehet megtéríteni.

10. Záró rendelkezések
15. §		
Ez a rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba.
16. §		
Aki e rendelet hatálybalépésekor szociális vagy kegyeleti gondoskodásban részesül, arra a 2014. március 1-jét
megelőzően megállapítottak szerint továbbra is jogosult.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 17/2014. (II. 28.) BM rendelethez
I. Kegyeleti kiadásként elszámolható költségnormák
1. Halottszállítás költsége: a temetőn kívüli helyi és helyközi szállítás számlával igazolt összege. E szállítási költség
– a temetőn belüli szállítást kivéve – nem terheli a 3. pont szerinti szolgáltatási költségeket.
2. Sírhelyköltség:
a)
A sírhely (urnasírhely, urnafülke) költségeit a ténylegesen felmerült, számlával igazolt, legfeljebb azonban
az illetményalap kétszeresének megfelelő összeg képezi.
b)
Templomban vagy kápolnában elhelyezett urnasírhely (urnakripta) esetén a számla szerinti összeg, legfeljebb
azonban az illetményalap kétszeresének megfelelő összeg.
c)
Kettős sírhely (többes urnasírhely) váltása esetén az 1 sírhelyre eső, de legfeljebb az a) alpont szerint
maximált összeg.
3. Szolgáltatási költségek és kellékek: számlával igazolt, legfeljebb azonban az illetményalap négyszeresének
megfelelő összeg.

II. A kegyeleti költségnormát nem terhelő kiadások
1. Koszorú költségek:
a)
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv halottjává minősített elhunyt temetésén 2 db
koszorú;
b)
a szakértői szerv halottja és nem minősített elhunyt temetésén 1 db koszorú.
2. Gyászközlemény költsége: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv halottja temetése esetén
a sajtóban történő közzétételének számla szerinti összege.
3. Testületi tiszteletadás költségei (ideértve a szakértői szerv temetéssel összefüggő utazási költségeit).
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Az emberi erőforrások minisztere 13/2014. (II. 28.) EMMI rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet
módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontja alapján meghatározott
feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, korábban megítélt
támogatások esetében a támogatás az e rendelet alapján nyújtható támogatással együttesen sem haladhatja meg
a vonatkozó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást, vagy
legmagasabb támogatási összeget.”
2. §		
Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Csekély összegű (de minimis) támogatás – az 5. §-ban foglalt esetet kivéve – az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december
18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet)
alapján nyújtható.
(2) A csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem
lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű támogatásokról szóló
bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.
(3) A kedvezményezettnek a csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdésében
meghatározott nyilatkozata szerinti, továbbá az e rendelet alapján számára odaítélt csekély összegű támogatások
bruttó támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg a csekély összegű támogatásokról szóló
bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.”
3. §		
Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Közszolgáltatás ellentételezése céljából támogatás 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 (a továbbiakban:
csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet) és 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) alapján nyújtható.”
4. §		
Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet alapján nem lehet
kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról
szóló bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.”
5. §		
Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kedvezményezettnek a csekély összegű közszolgáltatási támogatásokról szóló bizottsági rendelet
3. cikk (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozata szerinti, továbbá az e rendelet alapján számára odaítélt
támogatások bruttó támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg a csekély összegű
támogatásokról szóló bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.”
6. §		
Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A feladatmutató alapján fajlagos támogatási összegek alkalmazásával megállapított, továbbá az 1. mellékletben
a 66., a 135–138., a 143., a 145–146., és a 149–150. sorszám alatt meghatározott előirányzatokból nyújtott
költségvetési támogatás kivételével a költségvetési támogatás minimum 3%-át érintően, de minden
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100 millió forint feletti kötelezettségvállalás esetében a támogató – a felhasználási időszakban vagy az elszámolás
benyújtását követően, de legkésőbb az elszámolás elfogadását követő hat hónapon belül – a helyszínen is ellenőrzi
a költségvetési támogatás felhasználását.”
7. §		
Az R. 23. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
8. §		
Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

3084

1. melléklet a 13/2014. (II. 28.) EMMI rendelethez
„1. melléklet a 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelethez
1. melléklet a 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelethez
A

B

C

Sorszám

Áhtazonosító

A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése

1.

256145

2.

3.

244234

343328

E

F

G

H

I

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

Támogatásban részesíthetők köre

20/1/4/2 Vári rekonstrukciók
(Szent György tér, Mátyástemplom)

A Mátyás templom idei költségvetése a 2012-ben módosított Vállalkozói
Szerződés értelmében a rekonstrukció műszaki tartalmának befejezéséhez
szükséges; továbbá az eddig el nem készült műszaki specifikációk megvalósulására
szolgál.
(közterület-foglalási díjak, felvonulási terület áttelepítése (önkormányzati
előírás),behajtási engedély díjnövekedése (anyagszállítás, munkagépek); őrzés;
mérnökiroda működtetése; organizációs költségek; látogatói útvonalak (ideiglenes
állványozás és járófelületek);
restauráláshoz szükséges falszárítás biztosítása; Burkolási munkák: - kerámia padló
burkolat (cc.1000 m2); Király kapu restaurálása; Belső felületképzések: díszítőfestés (teljes felület: 11 000 m2);falképek (teljes felület: 600 m2) (restaurátori
munka); Restaurálandó műtárgyak: fémműtárgyak 42 típus, fa műtárgyak 48 típus,
oltárok és táblaképek 24 db, falképek 24 db, kerámia műtárgyak 16 típus, textil
(koronázási zászlók); beléptető rendszer kiépítése; a pénztárépület és a templom
összeköttetésének kiépítése).

Szerződésben meghatározott
megrendelő/megbízó
(Tulajdonos: Budavári Nagyboldogasszony
Főplébánia
Tervező: Magyar Nemzeti Múzeum (Nemzeti
Örökség Központ) (korábban: Kulturális
Örökségvédelmi
Szakszolgálat,
Állami
Műemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ)
Kivitelező: Reneszánsz Zrt - Magyar Építő Zrt
konzorcium Mátyás Templom Mérnöki Iroda
Szakmai lebonyolító és műszaki ellenőr:
FŐBER Zrt. – ÉPBER Zrt.)
központi költségvetési szerv (EMMI igazgatása)

egyedi döntéssel

20/2/2 Nem állami felsőoktatási
intézmények támogatása

Az előirányzat biztosítja az egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási
intézmények, valamint a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok
feladatmutatóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott költségvetési
támogatását, valamint az intézmények részére speciális feladatokhoz nyújtandó
támogatás összegét.
Az előirányzat tartalmazza az egyes, más fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási
intézmények költségvetési támogatását is.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási
intézmények,
valamint
a
felsőoktatási
intézményekhez nem tartozó diákotthonok, más
fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási
intézmény, Magyar Államkincstár

egyedi döntéssel

Az előirányzat biztosít forrást a nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy,
vallási tevékenységet végző szervezet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti
fenntartó részére, az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai
szakszolgálati intézményben, vagy gyermekvédelmi intézményben pedagógusmunkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatottak után a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított
átlagbér alapú támogatáshoz.
Szintén az előirányzat terhére kerül biztosításra a nemzetiségi önkormányzat vagy
az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményre és
pedagógiai szakszolgálati intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a
bevett egyház részére a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított
működési támogatás.
Az előirányzat ezen túlmenően a 2012. évet megelőzően megkötött közoktatási
megállapodások, valamint az ezt követően megkötött, illetve kötendő köznevelési
szerződések alapján a nem állami fenntartású köznevelési intézményeket megillető
támogatásokra, valamint azok igénylésének és feltételeinek megállapításával,
továbbá folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos kiadásokra
nyújt fedezetet.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

köznevelési közfeladatokat ellátó nem állami
köznevelési intézmények fenntartói, köznevelési
feladatot ellátó egyházak, köznevelési feladatot
ellátó
intézményt
fenntartó
nemzetiségi
önkormányzatok, valamint a nyelvoktató
kisebbségi intézményt fenntartó országos
nemzetiségi önkormányzatok, Oktatási Hivatal,
EMMI igazgatása, köznevelési közfeladatot
ellátó intézményt fenntartó egyház és belső
egyházi jogi személy, közalapítvány, civil
szervezet,
országos,
területi,
települési
nemzetiségi
önkormányzat,
(nonprofit)
gazdasági társaság, és a köznevelési feladatot
alaptevékenységként
végző,
a
személyi
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá
tartozó egyéni vállalkozó, Magyar Államkincstár

Az Nkt. 35.§-a és 35/A §-a értelmében a kötelező erkölcstan helyett választható
hit- és erkölcstan oktatás 2013. szeptemberétől a köznevelés rendszerének szerves
része, az az erkölcstan óra alternatívája az állami fenntartású iskolákban az 1.
évfolyamtól a 8. évfolyamig. A törvény értelmében a hit- és erkölcstanoktatást az
Országgyűlés által elismert egyházak szervezik, tartalmát az egyházak határozzák
meg, és ők alkalmazzák a hittanoktatót is. Az előirányzat az ehhez a feladathoz
szükséges államilag garantált finanszírozást biztosítja. Az Nkt. 35/B.§-a alapján a
hit- és erkölcstanoktatás tartalmát az egyházak határozzák meg, így az ahhoz
alkalmazásra kerülő tankönyvet is. Az Nkt. 46. § (5) bekezdése kimondja, hogy
minden 1-8. évfolyamos tanulót megillet az ingyenes tankönyvellátás azzal, hogy
ezt első alkalommal – az Nkt. 97. § (22) bekezdése alapján – a 2013/2014.
tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő
rendszerben kell biztosítani.

bevett egyház, egyházi jogi személy

20/2/3 Közoktatási célú
humánszolgáltatás és kiegészítő
támogatás

20/2/4 Hit-és erkölcstan oktatás
és tankönyvtámogatás

előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: A Magyar Államkincstár
Fővárosi és Megyei Igazgatóságainak
adatszolgáltatásai, elsőfokú
határozatai, valamint igénylései
alapján. Továbbá az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által
hozott másodfokú határozatok
alapján, bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: A Magyar Államkincstár
Budapesti és Megyei
Igazgatóságainak adatszolgáltatásai,
elsőfokú határozatai, valamint
igénylései alapján. Továbbá az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
által hozott másodfokú határozatok
alapján.

1. oldal / összesen: 29
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A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése
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302891

6.

297424

D

E

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

Támogatásban részesíthetők köre

Az előirányzat fedezetet biztosít a 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet 28. §-a
értelmében a felsőoktatási mentorprogram lebonyolításához. Támogatást biztosít
olyan speciális feladatok támogatására, amelyek a feladatmutatóhoz rendelt
fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott támogatás által fedezni kívánt célok
megvalósulását segítik elő, valamint olyan speciális feladatok támogatására is,
amelyek a felsőoktatási intézmények keretében nem valósíthatók. meg. Fedezetet
biztosít olyan testületek, szervezetek, egyesületek támogatására, amelyek segítik a
felsőoktatási szakterület munkáját. Az előirányzat támogatást nyújt a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben előírt feladatainak
végrehajtásához.
Az előirányzat támogatást nyújt felsőoktatási szakmai elemzések készítéséhez,
felsőoktatási információs rendszerek és nyilvántartások működési költségéhez,
kapcsolódó adatintegrációs tevékenységek ellátásához, valamint a TÁMOP 4.1.3
lezárult kiemelt projekt fenntartási kötelezettségeiből fakadó működési és
licencköltségek, pályakövetéséhez szükséges adatfelmérő, adatnyilvántartó és
adatintegrációs rendszerek összekapcsolásához, működtetéséhez, fejlesztéséhez,
szakmai kiadmányok készítéséhez.
Az előirányzat a felsőoktatási intézményekre, szakkollégiumokban folyó magas
színvonalú, a tudásalapú elitképzést kiemelt feladatként kezelő tehetséggondozási
tevékenység fenntartásához való állami hozzájárulás; szakmai programok, kisebb
infrastrukturális beruházások, informatikai fejlesztések, egyéb működési kiadások
támogatásához nyújt fedezetet, valamint az Országos Tudományos Diákköri
Tanács részére a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
lebonyolításához biztosít támogatást.

központi költségvetési szerv, államháztartáson
kívüli szervezetek, országos szakértői testület,
jogi személynek minősülő egyéb szervezet,
közhasznú egyesület, jogi személy, EMMI
igazgatása

20/3/2 Lakitelek Népfőiskola
támogatása

A támogatás egyrészt a főiskola napi működési költségéhez, másrészt a Kárpátmedencei népfőiskolai programok finanszírozásához járul hozzá.

civil szervezet

20/3/3 Kiválósági támogatások

Minősített intézmények esetében:
oktatás: az emberi erőforrások mennyiségének és képzettségi szintjének növelése;
független kutatás-fejlesztés: a tudás és a megértés előmozdítása, ideértve az
együttműködésen alapuló kutatás-fejlesztést, beleértve a kutatóhelyek fenntartását,
működtetését;
a kutatási eredmények terjesztése;
a technológiaátadásra irányuló tevékenységek, amennyiben e tevékenységek belső
természetűek és a belőlük származó összes bevételt az érintett kutatóhelyek
elsődleges tevékenységeibe fektetik be ismét;
az oktatói és kutató kiválóság elismerése és javadalmazása;
nemzetközi kapcsolatépítést és államközi megállapodás alapján külföldi hallgatók
fogadását szolgáló szervezetfejlesztés.

központi költségvetési szerv, államháztartáson
kívüli szervezetek

A Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról szóló 1103/2013. (III. 7.)
Korm. határozat alapján az állami felsőoktatási intézmények működőképességének
és konszolidációjának biztosítása.

állami felsőoktatási intézmények

20/3/1 Felsőoktatás speciális
feladatai

F

G

H

I

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
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részletekben történő kifizetéssel
7.

8.

338539

340639

20/3/4 Felsőoktatási
Struktúraátalakítási Alap

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: a támogatási szerződések
megkötésére a Nemzetgazdasági
Minisztérium szakértőivel történt
egyeztetés alapján kerül sor.

9.

222903

20/3/26 Felsőoktatás kiegészítő
támogatása

A képzési szerkezet változásához, a többciklusú képzés felmenő rendszerű
bevezetéséhez igazodik a finanszírozási rendszer. A hagyományos és az új típusú
képzés párhuzamos egymás mellettisége miatt szükséges, hogy az eltérő, felmenő
rendszerű és kifutó képzések feladataira, a szükséges kompenzációkra, valamint
egyes speciális feladatokra forrást biztosítson az előirányzat. Fedezetet nyújt
továbbá olyan speciális feladatok támogatására is, amelyek a feladatmutatóhoz
rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott támogatás által fedezni kívánt
célok megvalósulását segítik elő.

EMMI
igazgatása,
közreműködő szervezetek

feladatellátásban

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
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10.

255712

20/3/33 Felsőoktatási
információs rendszerek
működtetése, EISZ koordináció

Felsőoktatási információs rendszerek működtetése, EISZ koordináció;
Hazai és határon túli felsőoktatási intézmények tekintetében felsőoktatás-szervezési
feladatokhoz és a hallgatók felméréséhez és pályakövetéséhez szükséges
adatfelmérő, adatnyilvántartó és adatintegrációs rendszerek összekapcsolása,
működtetése, fejlesztése az alábbi részletezésben:
10.1. Diplomás Pályakövető Rendszer központi modelljének fenntartása, bővítése,
központi és intézményi adattár és adatintegráció valamint nemzetközi
adatfelvételekkel biztosítása, kommunikációja, kapcsolódó tagsági díjak
rendezése. A felsőoktatási intézmények központi módszertani támogatásának
biztosítása;
10.2. Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer informatikai üzemeltetéshez
szükséges peremfeltételek biztosítása, adatfolyamatainak felügyelete és az
intézményi VIR-ek adatfogadásának biztosítása;
10.3. Felsőoktatási nyilvántartási és statisztikai adatbázisok kialakítása, fejlesztése,
adatbázisokból elemzések készítése az ágazat részére.
10.4. Felsőoktatási nyilvántartási rendszerekkel és hallgatói szerződésekkel
valamint állami ösztöndíjakkal és részösztöndíjakkal kapcsolatos ügyintézés
lebonyolítása;
10.5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott
intézményfejlesztési tervek elkészítéséhez illetve intézményi szerkezet
felülvizsgálatához szükséges adatszolgáltatás, adatelemzés és szakmai
támogatás biztosítása;
10.6. Felsőoktatás fejlesztésével kapcsolatos helyzetelemző tanulmányok,
szakcikkek készítése és publikálása;
10.7. Felsőoktatási Információs Rendszer illetve kapcsolódó intézményi rendszerek
jogszabálykövetéssel összefüggő adatbázis üzemeltetői feladatainak ellátása;
10.8. Ágazati felsőoktatási nyilvántartásokkal kapcsolatos jogszabály előkészítési
háttértámogatás biztosítása.

nonprofit
gazdasági
költségvetési szerv

20/4/1 Országos Kisebbségi
Önkormányzatok 2013. évi
kompenzációja

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató
intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII.
28.) Korm. rendelet, valamint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2013. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás.

országos nemzetiségi önkormányzatok

11.

286023

D
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

E
Támogatásban részesíthetők köre

társaság,

központi

F

G

H

I

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−

−

−

−

−

−

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
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A
Sorszám

egyösszegű kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
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12.

255656

20/4/4 Közoktatás speciális
feladatainak támogatása

D

E

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

Támogatásban részesíthetők köre

Az előirányzat fedezetet nyújt a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek
támogatására. Az előirányzat biztosítja továbbá a közoktatás, köznevelés-fejlesztési
tevékenységekhez kapcsolódó kutatási és tájékoztatási feladatok, valamint a
közoktatás, köznevelés-fejlesztést érintő egyes nemzetközi feladatok
finanszírozásának forrását, a diagnosztikus mérés, mérés-értékelés szakmai
fejlesztését is.
Az előirányzat hozzájárulást biztosít a közoktatás-fejlesztési stratégia
megvalósítása keretében:
12.1. az egészségfejlesztési és a drogprevenciós feladatok ellátásához, a
környezettudatos nevelés programjaihoz;
12.2. a közoktatás-fejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok
megvalósításához;
12.3. a hazai és nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon való részvételhez és
felkészüléshez (Bolyai János Matematikai Társulat, Magyar Biológiatanárok
Országos Egyesülete, Magyar Kémikusok Egyesülete);
12.4. a Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny, valamint az iskolai sporttal
kapcsolatos feladatokhoz.
A nemzetiségi köznevelés tartalmi fejlesztésével kapcsolatos feladatok: a források
függvényében a nemzetiségi oktatás megújuló részletes követelményei alapján a
nemzetiségek oktatásához kapcsolódó alapdokumentumok (részletes fejlesztési
feladatok, érettségi vizsgakövetelmények és vizsgaleírások, stb.) kidolgozása.
A kétoldalú egyezményekben a nemzetiségi oktatás azon feladatai szerepelnek,
amelyeket elsősorban az alacsony lélekszám és a szórvány miatt az egyes
nemzetiségek „önerőből” megoldani nem tudnak. A keretből az alábbi feladatok
ellátásáról kell gondoskodni: óvónők, tanítók és tanárok nyelvi módszertani
továbbképzése az anyaországban, vagy hazai tanfolyamokon anyaországi
szakemberek közreműködésével; anyaországi anyanyelvi programok az iskolás
korosztálynak; vendégtanárok fogadása; anyaországi tankönyvek behozatala;
kiküldetéssel kapcsolatos költségek.
A nemzetiségi autonómia megvalósulását jelenti az oktatás terén, hogy az országos
nemzetiségi önkormányzatok köznevelési intézményeket tarthatnak fenn. Az Nkt.
alapján gondoskodni kell a nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelést és
oktatást, diákotthoni nevelést segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatások országos
megszervezéséről.
2005
szeptemberében
pályázati
rendszerben
indult
az
Útravaló
Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet szerint működő, öt
elemből álló ösztöndíjprogram, amely a hátrányos helyzetű diákok támogatására,
valamint a természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására jött
létre. A program során a mentori feladatokat ellátó tanár, valamint a mentorált diák
is ösztöndíjban részesül. A közoktatási szakterület által megvalósítandó feladat az
ösztöndíjprogram öt alprogramja közül az Út a tudományhoz alprogram
támogatása.
A köznevelési ágazat speciális feladatai a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
meghatározott ágazati irányítási, működtetési és fejlesztési feladatok
megvalósításához kacsolódnak. Az oktatásért felelős miniszter az ágazati irányítási
jog és feladatkörében számos program működtetéséért felelős, melyek között
nemzetközi együttműködések megvalósítása is szükséges. A felsoroltaknak
megfelelő elemzések, programfejlesztések, tanügyi, közoktatás-igazgatási
koncepciók kidolgozásának támogatása, a köznevelés részét képező speciális
programok, így két tanítási nyelvű, nemzetiségi, sajátos nevelési igényű tanulók
irányelveinek, egyéb kerettanterveknek a kidolgozása, kidolgoztatása, nevelésioktatási programok kifejlesztésének támogatása, a környezeti neveléssel,
egészségneveléssel kapcsolatos programok támogatása.

gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek,
alapítványok,
közalapítványok,
közhasznú
szervezetek, költségvetési szervek, helyi- és
nemzetiségi
önkormányzatok,
országos
nemzetiségi
önkormányzatok,
nemzetiségi
pedagógiai intézetek, köznevelési intézmények
és fenntartóik, Oktatási Hivatal, Fővárosi és
Megyei Kormányhivatalok, Oktatáskutató és
Fejlesztő
Intézet,
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő, Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal, EMMI igazgatása, Magyarországi
Németek Általános Művelődési Központja,
köznevelési- és felsőoktatási intézmények,
intézményfenntartók, Budapesti Goethe Intézet,
egyházi
jogi
személy,
magánszemély
(amennyiben a pályázó az elnyert támogatás
összegéből ösztöndíjra fordítható összeget is
igényel).

G

H

I

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

2013. december 31.

−

igénybe vehető

pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
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282178

14.

15.

17.

18.

296891

338495

207221

340506
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−
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igénybe vehető
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−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
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A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

Támogatásban részesíthetők köre

Az előirányzat biztosítja a Nemzeti Tehetség Program finanszírozását, a tehetségek
segítésére használt támogatások hatékonyabb felhasználását. Az előirányzat
felhasználásával biztosítható a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének és
szintjének megfelelő folyamatos segítse annak kibontakoztatásában, a tehetség
hasznosulásának támogatása.
A Nemzeti Tehetség Program szervesen illeszkedik a köz- és felsőoktatás
megújítását célzó törekvésekhez, az egyének személyiségét, tanulási sajátosságait
is figyelembe vevő oktatás elterjesztéséhez. A tehetségek segítése és fejlesztése az
életpálya helyes irányba terelését, az életpálya sikerességének segítését, az
innováció és kreativitás ösztönzését és elterjedését, a gazdasági növekedést, a
magasabb versenyképességet, az esélyegyenlőtlenségek csökkentését, a magasabb
társadalmi mobilitást, a hátrányos helyzet leküzdését és a társadalom kohézióját
egyaránt szolgálják. A Nemzeti Tehetség Programnak a foglalkoztatási stratégiában
példa- és értékteremtő szerepe van.
Jogszabályi háttér:
126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a
Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről;
152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program
finanszírozásáról;
1373/2011. (XI.8.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának
2011–2012. évi cselekvési programjáról;
1490/2013. (VII. 29.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program
végrehajtásának 2013-2014. évi cselekvési programjáról.

központi költségvetési szervek, alapítványok,
közalapítványok,
közhasznú
társaságok,
társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok,
Oktatási Hivatal, Fővárosi és Megyei
Kormányhivatalok, Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő,
Balassi Intézet

pályázati úton

Az Nkt. 77. § (2) bekezdés e) pontja alapján az oktatásért felelős miniszter
felügyeli a KIR működését. Az Oktatási Hivatal adatkezelőként és hatóságként
működteti a KIR-t, amelyet jogszabályi felhatalmazás alapján kizárólagos joggal az
Educatio Nkft. -től vásárolt szolgáltatás keretében üzemeltetet.
A KIR a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.
(VIII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésben felsorolt rendszerekből épül fel.
Állandó igény van a KIR-ben tárolt adatokra, a jogszabálykövetésre, a
változtatásokra való azonnali reagálásra, emiatt is szükséges az önálló soron való
megjelenítés. A KIR működésének forrását továbbra is az adatkezelőnek (Oktatási
Hivatal) kell biztosítania. A fejlesztői és üzemeltetői feladatokat jogszabály alapján
az Educatio Nonprofit Kft. látja el. Az oktatásért felelős miniszter felel a jogszerű
működésért, határozza meg a fejlesztési irányokat és egyúttal biztosítani köteles a
fejlesztésekhez szükséges forrást.
A legtöbb alrendszerből hiányzik az elektronikus adatközlési mód, amellyel
csökkenthető az intézményi költség, lerövidülne az adatfeldolgozás ideje.
A fejlesztések mögött az előző években, továbbá az új köznevelési törvényből és
egyéb kormányzati fejlesztésekből következő kötelezettségek állnak, nevezetesen:
az OSAP rendszer teljes körű felülvizsgálata után, az új intézménytörzsben és új
személyi nyilvántartásban tárolt adatok átemeléséhez új rendszert kell létrehozni,
a pénzügyi modult aktualizálni szükséges acélból, hogy a működtető költségei
megjelenjenek a programban,
egyes programokhoz éves aggregátor készül, amelyet elsődlegesen a minisztérium,
és bejelentkezett hatóságok, szervek használnak.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
Oktatási Hivatal

egyedi döntéssel

Az előirányzat lehetőséget teremt arra, hogy a működő és forráshiányos nevelésioktatási intézmények fenntartási és működtetési költségeihez szerződés megkötése
útján hozzájárulást adjon a minisztérium.

Nevelési-oktatási
fenntartóik

Az állami és nem állami fenntartású általános iskolákban, gimnáziumokban,
szakközépiskolákban, szakiskolákban a köznevelési és szakképzési feladat-ellátás
támogatásához, a további központi adatszolgáltatáshoz (KIR, OSAP), a
diákigazolvány online igényléséhez, valamint a szülői tájékoztatás online
kiszolgálásához szükséges iskola irányítási és ügyviteli szoftverek (IAR)
fejlesztéséhez vagy felhasználási jogainak beszerzéséhez, illetve az ezek
működtetésével összefüggő kiadásokhoz történő hozzájárulás.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

20/4/9 Nem önkormányzati
fenntartású közoktatási
intézmények központi
előirányzata

Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző Szakiskola és Szakközépiskola (OM
azonosító: 101746) működésének támogatásához történő hozzájárulás.

Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző
Szakiskola és Szakközépiskola

egyedi döntéssel

20/4/10 Közoktatással
összefüggő állami közérdekű
feladatok

Állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott közoktatással összefüggő
állami közérdekű feladatok biztosítása.

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

egyedi döntéssel

20/4/5 Nemzeti Tehetség
Program

20/4/6 Közoktatási Információs
Rendszer (KIR) fejlesztése

20/4/7 Kisiskolák támogatása

20/4/8 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok
támogatása

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

intézmények,

valamint

egyedi döntéssel
részletekben történő kifizetéssel
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
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20/4/11 Kislétszámú hit- és
erkölcstan oktatás kiegészítő
támogatása

Az előirányzat forrást biztosít a bevett egyház részére az állami iskolában általa
szervezett hit- és erkölcstanoktatásra tekintettel a központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott támogatáshoz. A kislétszámú (8 fő alatti) csoportokban
szervezhető hit- és erkölcstan oktatáshoz az oktatásért felelős miniszter ezen
előirányzat terhére további támogatást nyújthat.

bevett egyház

F

G

H

I
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A kijelölt kezelő szerv neve
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egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

20.

263301

20/5/15 „Útravaló” ösztöndíj
program

Az előirányzat forrást biztosít az öt elemből álló Útravaló ösztöndíjprogramhoz. A
program a hátrányos helyzetű diákok támogatására, valamint a
természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására jött létre. A
program során a mentori feladatokat ellátó tanár, valamint a mentorált diák is
ösztöndíjban részesül.
Az ösztöndíjprogram alprogramjai:
1. Út a középiskolába program,
2. Út az érettségihez program,
3. Út a szakmához program,
4. Út a felsőoktatásba program,
5. Út a tudományhoz program.

központi költségvetési szerv, más fejezethez
tartozó költségvetési intézmények

pályázati úton

−

−

igénybe vehető

21.

295002

20/5/18/1 Határon túli oktatási
feladatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat a következő ösztöndíjazási, felsőoktatási és
közoktatási feladatok, programok ellátásához nyújt fedezetet, illetve biztosít
hozzájárulást:
21.1. Nem magyar állampolgárságú, magyar nemzetiségű magyarországi és
szülőföldi felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hallgató, diákok és
oktatók támogatása, tanulmányaik/tevékenységük biztosítása;
21.2. Alap-, egységes (osztatlan) és mester-, illetve a posztgraduális (kutatói,
PhD/DLA), valamint a részképzésben vagy költségtérítéses képzésben
résztvevő hallgatók ösztöndíjazása, rendszeres tanulmányi támogatások
biztosítása;
21.3. a Balassi Intézet által fenntartott szakkollégiumi képzéshez, szülőföldi
szakkollégiumok működtetéséhez, képzési feladatok ellátásához
hozzájárulás;
21.4. szakkollégiumi ösztöndíjak biztosítása;
21.5. határon túli magyar köz- és felsőoktatáshoz kapcsolódó tudományos-kutatói
tevékenység támogatása;
21.6. határon túli fiatal oktatói ösztöndíjak biztosítása, mellyel a tárca elő kívánja
segíteni a határon túli magyar felsőoktatásban a fiatal, tudományos
fokozattal rendelkező, ún. minősített oktatók számának növelését. Ez
felerősíti a szülőföldi felsőoktatásban magyar nyelven, vagy részben
magyar nyelven oktatott szakok mennyiségi növekedését, illetve hozzájárul
a határon túli magyar felsőoktatás minőségének emeléséhez;
21.7. magyarországi felsőoktatási előkészítő képzés támogatása;
21.8. határon túli magyar diákok kollégiumi elszállásolásának támogatása;
21.9. határon túli magyar diák- és hallgatói szervezetek tevékenységének
támogatása, fejlesztése;
21.10. a határon túli magyar felsőoktatással kapcsolatos tájékoztató,
tehetséggondozó tevékenységet végző szervezetek működésének és
programjainak támogatása;
21.11. a magyarországi pedagógus-továbbképzések biztosítása;
21.12. a határon túli magyar közoktatás szakmai szervezeteinek és
intézményrendszerének fenntartása, fejlesztése;
21.13. az adott ország továbbképzési rendszerébe illeszkedő, illetve a hiánypótló
szülőföldi évközi pedagógus-továbbképzések és a szülőföldi nyári
akadémiák támogatása;
21.14. a határon túli magyar, illetve a régiók közötti közös tankönyvírás
elősegítése, fejlesztése, a tankönyves műhelyek munkájának, a
tankönyvírás, segédanyagok írásának és szerkesztésének, internetes
módszertani folyóirat megjelentetésének támogatása;

civil szervezet,
közalapítvány, központi
költségvetési szerv, köztestület, egyház,
vallásfelekezet, ,belső egyházi jogi személy,
helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, jogi személyiségű társulás,
többcélú
kistérségi
társulás,
egyéni
vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, határon túli természetes személy,
határon túli egyesület, szervezet, intézmény,
külföldi személy vagy külföldi szervezet,
határon
túli
és
magyarországi
köz-és
felsőoktatási intézmények, határon túli egyházak
és intézményeik, Balassi Intézet, EMMI
igazgatása

pályázati úton

−

−

igénybe vehető

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

az előirányzat egy
részére kiírt
pályázatok
esetében a
lebonyolító a
Balassi Intézet

3089
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20/5/18/1

21.15. a magyar anyanyelvű közoktatásban tanuló diákok számára szervezett
szülőföldi és nemzetközi szaktárgyi elméleti és gyakorlati tanulmányi
versenyeken való részvétel, illetve a közoktatás minőségi javítását célzó
egyéb programok támogatása;
21.16. a nyugati szórvány anyanyelv- és identitás megőrzésére, fejlesztésére
vonatkozó projektek, így a pedagógusok, oktatók továbbképzésének,
oktatási segédanyagok és tankönyvek készítésének, mobilitási
programoknak a biztosítása;
21.17. a magyarországi speciális iskolákban tanuló fogyatékos határon túli diákok
ösztöndíjának biztosítása;
21.18. az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelőd minisztériumai, valamint a
szomszédos államok között megkötött nemzetközi kétoldalú munkatervek
nemzetiségi fejezetének értelmében ellátandó szakmai tevékenység
biztosítása; a mobilitást, összetartozást erősítő Testvériskola Programban
(határon túli diákok magyarországi és Magyarország kivételével más
határon túli régióba, illetve saját régiójuk szórványban, illetve tömbben levő
iskoláikba történő utazása) részt vevő intézmények kirándulási költségeinek
támogatása;
21.19. egyéb mobilitást, nemzeti összetartozást elősegítő programok, kirándulások
költségeihez hozzájárulás;
21.20. a tanórán kívüli, a tehetséggondozással is kapcsolatos olyan oktatási
programok, amelyek a határon túli magyar tantervnek nem részei, viszont
meglétük elengedhetetlenül fontos az önazonosság-tudat megerősítéséhez, a
magyarsági szellemi értékeinek megismertetéséhez, megszerettetéséhez;
21.21. a szomszédos államokban élő magyar kisebbséggel kapcsolatos kutatásokat
folytató magyarországi és határon túli szervezetek programjainak
támogatása;
21.22. a Magyarországon lebonyolításra kerülő határon túli magyar anyanyelvű
szakmai tábor költségeinek támogatása, illetve a szülőföldön megrendezésre
kerülő tematikus szaktáborok, valamint a magyarországi és nemzetközi
tanulmányi struktúrába integráló szülőföldi és anyaországi tanulmányi
versenyek térítéséhez történő hozzájárulás;
21.23. a szórványban folyó oktatási tevékenység támogatásával a teljes kárpátmedencei szórványvidékek központjaiban és területein zajló anyanyelvi
tanítás, valamint lehetőség szerint a moldvai csángó vidékről közoktatási
képzésre jelentkezett és kiválasztott tanulók bentlakási és járulékos
költségeinek fedezése;
21.24. a határon túli meghívott szakemberek szállásköltségei;
21.25. magyarországi felsőoktatási intézmények székhelyen kívüli képzéséhez
történő (működési, fejlesztési célú) hozzájárulás;
21.26. határon túli felsőoktatási intézmények, illetve a hozzájuk köthető,
tevékenységüket segítő szervezetek működési és fejlesztési költségeihez
hozzájárulás;
21.27. határon túli felsőoktatás intézményeken magyarországi vendégtanárok
fogadása;
21.28. határon túli vonatkozású egyéb magyarországi programok, rendezvények
támogatása;
21.29. határon túli oktatási és kulturális területen tevékenykedő magyarországi és
határon túli szervezetek programjainak, működésének, fejlesztésének
támogatása.

20/5/18/2 Határon túli kulturális
feladatok támogatása

A határokon túl élő magyar nemzeti közösségeknek nyújtott támogatások
elsősorban az anyanyelvi kultúra és önazonosságtudat megőrzését, ápolását és
fejlesztését szolgálják, továbbá a magyar-magyar kulturális kapcsolatok
elmélyítését és élénkítését, illetve az egyes területeknek a magyar nemzeti
kultúrába való beépülését is segítik. Ezzel összhangban ez az előirányzat képezi az
előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 21. § (1) bekezdés f) pontja
alapján meghirdetendő, a határon túli előadó-művészeti szervezetek (színházak és
táncegyüttesek) szakmai programmegvalósításának támogatási keretösszegét, a
határon túli kulturális örökség ápolását, megóvását, védelmét, továbbá a Kárpátmedencei magyar közösségi művelődési feltétel-és eszközrendszerének fejlesztését,
a közösségi kohézió erősítését, a magyar kultúrában való megmaradás ösztönzését,
az e tevékenységben felelős Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal
tevékenységének támogatását.

E
Támogatásban részesíthetők köre

határon túli, létesítő okiratuk szerint előadóművészeti szervezetek, továbbá határon túli
kulturális
szervezetek,
intézmények,
egyesületek, alapítványok, civil szervezetek és
természetes
személyek,
hazai
kulturális
szervezetek
és
intézmények,
amelyek
tevékenységi körében a határon túli magyarság
kulturális tevékenységének támogatását célzó
feladatok és programok szerepelnek.
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A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

Támogatásban részesíthetők köre

A program célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a
magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának, valamint a
szakmai tapasztalatszerzés elősegítése. A pályázati úton nyújtott támogatások célja
magyarországi diákok és kísérőik határon túli területekre történő
osztálykirándulásainak, valamint külhoni diákok és kísérőik Magyarországra
történő utazásának költségeihez, a projektek megvalósításához történő
hozzájárulás, amely elősegíti a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek
bővülését, valamint a magyar-magyar kapcsolatokat már fiatalkorban erősíti. Az
előirányzat pályázati projektekre, valamint más, a program céljainak
megvalósulását elősegítő feladatok támogatására valamint a kapcsolódó központi
események és feladatok finanszírozására fordítható.

költségvetési szerv, állami, egyházi és
alapítványi közoktatási intézmények, egyesület,
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Magyar
Államkincstár

Az előirányzat a szociális és családügyi rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási
tevékenységek, a bentlakást nyújtó szociális és gyermekvédelmi intézmények
részére korszerű felszerelések, eszközök beszerzését finanszírozza.
Fedezetet biztosít az Idősbarát Önkormányzati díj, a Sport – Társ idősügyi program
és a Művészeti Pályázati Program pályázatok nyerteseinek díjazására, idősügyi
rendezvények lebonyolítására.
Biztosítja a Magyar Ifjúsági Konferencia megrendezését, a Magyar Ifjúsági
Konferencia Állandó Bizottságának működtetését, valamint a határon túli ifjúsági
feladatok koordinálásával összefüggő támogatásokat.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil
szervezet,
közalapítvány,
központi
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső
egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
egyesülés, állami vállalat, helyi önkormányzat,
helyi önkormányzati költségvetési szerv,
nemzetiségi
önkormányzat,
nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv, egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, határon túli
személy, határon túli szervezet, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő egyéb
szervezet, jogi személyiségű társulás, többcélú
kistérségi társulás, Magyar Államkincstár

A határon túli magyar ifjúsági szervezetek részére működésük elősegítésére,
pályázati programokban való részvételükhöz szükséges feltételek biztosításához
kíván az előirányzat támogatást nyújtani.

határon túli ifjúsági szervezetek

20/6 Nemzetközi szociális
ifjúsági tagdíjak és
hozzájárulások

Hazánk nemzetközi szervezetekben betöltött tagságával kapcsolatos tagdíjak,
hozzájárulások finanszírozása., amelynek keretében történik az UNICEF, az
Európai Ifjúsági Kártya Részegyezmény és az Európai Ifjúsági Alap éves
hozzájárulásának biztosítása.

nemzetközi szervezetek, EMMI igazgatása

20/8/1 Nemzetközi kétoldalú
oktatási és képzési programok

Kétoldalú
oktatási
csereprogramok,
nyelvoktatás
fejlesztését
célzó
együttműködések a köz-és felsőoktatási tapasztalatcseréket lehetővé tevő
nemzetközi konferenciák, rendezvények, találkozók támogatása. Nemzetközi
oktatási képzési módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítése. Anyanyelvi
vendégtanár programok támogatása. Kétoldalú együttműködés keretén belül a
fentiekben részletezett programok megvalósítását szolgáló projektek
megvalósítására a Magyar – Francia Ifjúsági Alapítvány, az Osztrák – Magyar
Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány, a Magyar-Amerikai
Fulbright Alapítvány, a British Council Hungary stb. részére az alapító okiratokban
meghatározott feladatok támogatása. Külföldi egyetemeken vendégtanári
álláshelyek biztosításához hozzájárulás.
A Nemzeti Együttműködés Programja kimondja, hogy hazánkat meghatározó
tényezővé kell tenni a közép-európai együttműködésben.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

alapítvány, közalapítvány, civil szervezet,
központi költségvetési szerv, köztestüket,
gazdasági társaság, európai részvénytársaság,
egyesülés, európai gazdásági egyesülés, az
európai területi együttműködési csoportosulás,
állami vállalat, állami gazdálkodó szerv,
szövetkezet,
európai
szövetkezet,
helyi
önkormányzat,
helyi
önkormányzati
költségvetési szerv, jogi személyiségű társulás,
egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, határon túli szervezet, külföldi személy
vagy külföldi szervezet, jogszabály által jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, köz-, és
felsőoktatási intézmény, EMMI igazgatása,
Magyar Államkincstár

egyedi döntéssel

Nemzetközi, európai uniós tagságból következő oktatási és képzési programok
koordinálása. Az EU Erasmus+ programja, Európa a polgárokért, Europass,
Bologna tanácsadó hálózat, Alumni for Europe, Kutatás és Fejlesztés és
esélyegyenlőségi feladatok, CEEPUS (közép európai felsőoktatási csereprogram),
az EU oktatási szakpolitikáihoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, szakmai
projektek koordinálása.
Idegennyelv-oktatás fejlesztését célzó kiadványok,
rendezvények, konferenciák, idegen nyelvű kulturális programok támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

Tempus Közalapítvány, Magyar Államkincstár

egyedi döntéssel

Hozzájárulás a stuttgarti Akademie Schloss Solitude és a budapesti József Attila
Kör Irodalmi Egyesület közötti irodalmi ösztöndíjas csereprogram
megvalósításához, amely német írók budapesti és fiatal magyar művészek
rendszeres stuttgarti tartózkodását, alkotómunkáját teszi lehetővé.

egyesület,
alapítvány,
közalapítvány

20/5/19 Szociális ágazati
fejlesztések, szolgáltatások és
programok támogatása

20/5/23 Határon túli ifjúsági
szervezetek támogatása

pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
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részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

26.

27.

28.

29.

296480

302913

302924

295035

20/8/2 Európai Uniós és
nemzetközi oktatási és képzési
programok

20/8/5/2 Kétoldalú kulturális
munkatervi feladatok

egyedi döntéssel
egyéb: az Európa Tanács által küldött
fizetési értesítők alapján

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

civil

társaság,

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

3091
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−

−

−

−

−

−

szerződés szerint (NFÜ előleg,
illetve az elszámolás után
érkező uniós támogatás után 20
nappal)

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

2013. december 31.

−

−

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

Támogatásban részesíthetők köre

Az előirányzat nyújt fedezetet a nemzetközi kulturális szerződésekből fakadó
feladatok ellátására, a nemzetközi kulturális megjelenések megvalósítására,
valamint a nemzetközi kulturális egyezményekben vállalt kötelezettségek
teljesítésére. Az előirányzat forrást biztosít a két- és többoldalú kulturális
szakdiplomáciai feladatok megvalósítására, azon belül is a delegációk küldésével
és fogadásával kapcsolatos kiadásokra. Részben a nemzetközi egyezményekben
vállalt kötelezettségek teljesítésére, részben az egyezményekben nem szereplő, de a
korábbi években megkezdett és jó tapasztalatokkal rendelkező programok
folytatására is fedezetet nyújt, ezzel is erősítve a magyar kultúra sokszínűségének
bemutatását külföldön.

központi költségvetési szerv, köztestület, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
országos
nemzetiségi
önkormányzati
költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, civil
társaság, közalapítvány, egyházi jogi személy,
(nonprofit)
gazdasági
társaság,
egyéni
vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak
nem minősülő természetes személy, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő egyéb
szervezet

egyedi döntéssel

Az előirányzat biztosítja a tagállamként való működés teljesítéséhez és az uniós
döntéshozatalban való részvételhez kapcsolódó költségek fedezetét.
Az EU kulturális együttműködéseiben való részvétel keretében az európai
jelentőségű, nemzetközi együttműködésben megvalósuló kulturális programok
megvalósítását támogató Kultúra Programban való hazai részvétel biztosítása. A
program hazai végrehajtásának koordinálása a Hungarofest Nonprofit Kft.
KultúrPont Iroda feladata, amelyhez a tárca támogatást nyújt.

(nonprofit) gazdasági társaság

egyedi döntéssel

Az előirányzat az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programok
előkészítési, megvalósítási folyamatához biztosít visszatérítendő támogatást az
uniós forrás (előleg) beérkezéséig.

közalapítvány, központi költségvetési szerv,
gazdasági társaság, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet,
civil szervezet

egyedi döntéssel

Az „art” besorolású mozik működésének támogatása valamint az „art” minősítésű
filmalkotások forgalmazásának támogatása miniszteri rendelet szerinti szabályozás
alapján. Továbbá az évközben megjelenő filmszakmai támogatási kérések
fedezetére, a fontosabb szakmai rendezvényeken a tárca megjelenésére, a
szükséges szakmai és szakértői anyagok elkészítésére, filmszakmai működési és
programtámogatásokra,
díjak
adományozására,
filmek,
filmszakmai
nagyrendezvények, illetve képzések, workshopok támogatására, szakértők
díjazására, folyóiratok, tájékoztató kiadványok elkészítésére, nemzetközi
szervezetekben való részvétellel kapcsolatosan felmerülő működési és egyéb (pl.
tagdíj) költségek fedezésére, a szakterületi utazások fedezésére, illetve az egyéb,
előre nem látható szakmai feladatok ellátására szolgál.

Költségvetési szervek, intézmények, gazdasági
társaságok, magánszemélyek, alapítványok, civil
szervezetek, EMMI igazgatása

pályázati úton

20/11/3 Az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékpark
támogatása

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. fenntartásában levő
Emlékpark megújítására, működtetésére és egyéb szakmai programjaira szolgál a
támogatás.

(nonprofit) gazdasági társaság

20/11/16 A Zeneakadémia
felújításával kapcsolatos
feladatok

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem épületének felújítása miatt kieső bevétel
pótlása, az épület felújítása miatti további működési fedezet.

központi költségvetési szerv

20/11/17 Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem
(Zeneakadémia) történeti
orgonáinak restaurálása

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem történeti orgonáinak restaurálásához
nyújtott támogatás.

20/11/18 Zeneakadémia
működésének kiegészítő
támogatása

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem működéséhez nyújtott kiegészítő
támogatás.

20/12/7/1 Közgyűjteményi
szakmai feladatok közgyűjtemények nemzeti
értékmentő programja

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) működtetése, amely lehetővé
teszi az országos könyvtárközi kölcsönzés színvonalas, gyors lebonyolítását mind
az eredeti, mind a másolt dokumentumok esetében; egyéb közgyűjteményi
értékmentő feladatok támogatása; az egyházi levéltárak értékmentő feladatainak
támogatása, valamint a kulturális évadokhoz történő hozzájárulás. Nem
megyeszékhely településen működő megyei hatókörű városi múzeumok
támogatása. Az Artpool Művészetkutató Központ támogatása.

20/8/10/2 Kulturális
szakdiplomáciai feladatok

20/9/6/2 EU-tagságból eredő
kulturális együttműködések

20/9/8 Európai uniós programok
előfinanszírozása

20/11/1 Filmszakmai
támogatások

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

központi költségvetési szerv

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

központi költségvetési szerv

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

központi költségvetési szerv, köztestület, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, (nonprofit)
gazdasági társaság, egyházi jogi személy

pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−

−

igénybe vehető

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

igénybe vehető

−

−

igénybe vehető

−

−

igénybe vehető

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

Támogatásban részesíthetők köre

A társadalmi és gazdasági fejlődést szolgáló kulturális és közösségi alapú, a
közösségi művelődést elősegítő programok, képzések, rendezvények, fejlesztések és
együttműködési programok elősegítése, így többek között a 2005. és 2006. évi 20
éves futamidejű Közkincs Hitelprogramban támogatott kedvezményezettek éves
kamat- és tőketörlesztés támogatása, az EUROPA CANTAT 2015. PÉCS
kórusfesztivál rendezési jogának elnyerése esetén szükséges kormányzati
intézkedésekről szóló 1057/2012. (III.9.) Korm. határozatban foglaltak szerint az
Európa Cantat Pécs 2015 kórusfesztivál megrendezéséhez az előkészületi munkák, a
"Kultúrházak éjjel-nappal" program, "Közösségek-terek" program és a Debreceni
mintaprojekt megvalósításának, továbbá külhoni magyar közművelődési feladatok
és a magyar nyelv napja megrendezésének támogatása.

helyi önkormányzatok, egyéni vállalkozók,
nonprofit
gazdasági
társaságok,
civil
szervezetek, egyesületek, alapítványok, központi
költségvetési szervek, határon túli intézmények

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
alapján a kulturális örökség elemeinek védelmével, megóvásával, fenntartásával és
bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására szolgál. Az
előirányzat biztosítja továbbá az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és
Kulturális Szervezete (UNESCO) kulturális tárgyú – a tárca kulturális
örökségvédelmi szervezeti egysége feladatkörébe tartozó – egyezményeinek,
valamint az Európai Unió és az Európa Tanács kulturális örökséggel összefüggő
kezdeményezéseinek végrehajtásából fakadó szakmai feladatok támogatását.

költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális
intézmény,
önkormányzat,
nemzetiségi
önkormányzat, többcélú kistérségi társulás,
egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy,
(nonprofit) gazdasági társaság, természetes
személy

egyedi döntéssel

Az előirányzat a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján a
magyarországi világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével,
megóvásával, fenntartásával kapcsolatos feladatok (pl., világörökségi
gondnokságok támogatása, világörökségi helyszínek védelme, megóvása,
bemutatása, ismertté tétele) ellátásának támogatására szolgál.

költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális
intézmény,
önkormányzat,
nemzetiségi
önkormányzat, többcélú kistérségi társulás,
egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy,
(nonprofit) gazdasági társaság, természetes
személy

egyedi döntéssel

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvénynek a
2011. évi CXLIX. törvénnyel hatályba lépett módosítása alapján a nemzeti
emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával kapcsolatos
állami feladatok ellátásának támogatására szolgál.

költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális
intézmény,
önkormányzat,
nemzetiségi
önkormányzat, többcélú kistérségi társulás,
egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy,
(nonprofit) gazdasági társaság, egyesület,
természetes személy

egyedi döntéssel

Az Itthon vagy - Magyarország szeretlek kulturális program lebonyolításához a
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról szóló 1564/2013. (VIII. 16.) Korm. határozat alapján a kultúrát
érintő támogatás keretén belül állami és önkormányzati múzeumokba történő
belépés ingyenessé tételéből adódó kompenzációs költség biztosítása, valamint a
köznevelést érintő támogatások keretén belül a középfokú oktatási intézmények
számára lehetőség biztosítása öregdiák találkozók szervezésére.

magyarországi állami és önkormányzati
múzeumok; állami, illetve nem állami,
középfokú oktatási intézményt fenntartók

egyedi döntéssel

A Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért (PANKKK) komplex
támogatási modell. A tárca a fiatalok speciális érdeklődésére figyelemmel
színvonalas élőzenei programokat támogat a pop-rock, világzene és jazz műfajok
területén. A program egyszerre szolgálja a fiatalok megszólítását, valamint a
kulturális vidékfejlesztés és a kulturális esélyteremtés céljait, egy összetett
kezdeményezés keretében.

kulturális civil szervezetek, vállalkozások,
többcélú kistérségi társulások, közművelődési
intézmények, illetve ezek fenntartói

Előadó-művészeti és alkotóművészeti tevékenységek ellátása, valamint a
kedvezményes könyvszakmai kamattámogatás program támogatása.

helyi önkormányzati költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
országos
nemzetiségi
önkormányzati
költségvetési szerv, jogi személyiségű társaság,
egyesület, alapítvány, gazdasági társaság,
létesítő okiratuk szerint előadó-művészeti
szervezetek, egyéni cég, határon túli előadóművészeti szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet

pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

előleg biztosítható
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egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

pályázati úton
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

3093

10. oldal / összesen: 29

pályázati úton

B

C

Áhtazonosító

A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése

46.

284867

47.

298235

D

E

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

Támogatásban részesíthetők köre

20/13/5 Előadóművészeti
törvény végrehajtásából adódó
feladatok (működési és
művészeti pályázatok)

Hazai és határon túli előadó-művészeti szervezetek támogatása az alábbiak szerint:
46.1. az Emtv. 19. § és 20. § (3) bekezdés alapján nemzeti előadó-művészeti
szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő
színházak, balett- és táncegyüttesek, zenekarok és énekkarok szakmai
programmegvalósításának és működésének támogatása pályázat útján:
1. Minősítéssel nem rendelkező színházak és táncegyüttesek támogatása
2. Minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok támogatása
46.2. az Emtv. 21. § (1) bekezdése alapján kiemelt művészeti célok
megvalósításának támogatása pályázat útján:
3. Kiemelt művészeti célok – színház, táncegyüttes támogatása
4. Kiemelt művészeti célok – zenekarok, énekkarok támogatása
Az Emtv. 21. § (1) bekezdése alapján további kiemelt művészeti célok eseti
pályázati támogatása.

helyi önkormányzati költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
országos
nemzetiségi
önkormányzati
költségvetési szerv, jogi személyiségű társaság,
egyesület, alapítvány, (nonprofit) gazdasági
társaság, létesítő okiratuk szerint előadóművészeti szervezetek, egyéni cég, határon túli
előadó-művészeti szervezet, jogszabály alapján
jogi személynek minősülő egyéb szervezet

20/13/7 A Nemzet Színésze cím
támogatása

A Nemzet Színésze cím költségeihez történő hozzájárulás.

(nonprofit) gazdasági társaság (Nemzeti Színház
Zrt.)

F

G

H

I

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−

Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósága

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

igénybe vehető

−

−

−

−

−

−

pályázati úton
előleg biztosítható

3094

A
Sorszám

egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

48.

49.

50.

51.

331606

302180

343339

343340

Az előirányzat támogatást nyújt a közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak kifizetéséhez
és ennek költségeihez.
(14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt
megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az
adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról).

egyesület
(bejegyzett
közös
jogkezelő
szervezet), központi költségvetési szerv

20/13/10 Művészeti
nyugdíjsegélyek megtérítése

A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló
52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet alapján művészeti nyugdíjsegélyek kifizetése az
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon keresztül.

központi
költségvetési
szerv
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság)

20/13/11 A Budapesti Tavaszi
Fesztivál és a Budapesti Őszi
Fesztivál megrendezésének
támogatása

A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest)
helyzete hosszú távú rendezésének előkészítése, valamint 2014-es megrendezése
érdekében szükséges átmeneti intézkedésekről szóló 1540/2013. (VIII. 15.) Korm.
határozat alapján a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café
Budapest) megrendezésének támogatása.

A 1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatban
nevesített szervezetek (gazdasági társaság)

20/13/12 Egyéb színházi
támogatások

A minisztérium hozzájárulása egyes színházi és táncművészeti tevékenységet
folytató előadó-művészeti szervezetek létesítő okirat szerinti tevékenységének
megvalósításához.

gazdasági társaság, civil szervezet

A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített Nemzeti Drogstratégia
céljainak megvalósítása, a droghasználat megelőzése, univerzális, célzott és
javallott prevenciós programok támogatása az egészségfejlesztés különböző
színterein (család, iskola, gyermekvédelmi intézményrendszer, internet, büntetőigazságszolgáltatás, munkahely) komplex és a helyi közösségi résztvevők
együttműködésén alapuló programok által. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok –
helyi szintű szakmai konzultációs munkacsoportok – működésének támogatása a
helyi stratégiák elkészítése, megvalósításának biztosítása érdekében. A
szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása, az ellátórendszer
(egészségügyi és szociális) kiegészítő működési támogatása és a különböző
szakmai fejlesztési igények megvalósulásának biztosítása által.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil
szervezet,
közalapítvány,
központi
költségvetési szerv, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, gazdasági társaság, többcélú
kistérségi társulás, egyéni vállalkozó, jogszabály
alapján jogi személynek minősülő egyéb
szervezet, Magyar Államkincstár

A Zánka - Új Nemzedék Központ működésének biztosítása a Zánka – Új
Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatásával, valamint a Velenceitónál működő vízi sport iskola működésének támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

gazdasági társaság, Magyar Államkincstár

A 88/2009. (X. 29.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS) a
hazai ifjúsági korosztályok helyzetének elemzése, valamint az állami
feladatvállalás újragondolása alapján részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú
társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és
specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. Az
intézkedések végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőseit a Stratégiához
kapcsolódó, a Kormány által elfogadandó mindenkori rövid távú cselekvési tervek
határozzák meg. A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2012-2013. évekre vonatkozó
cselekvési tervét a 1590/2012. (XII. 17.) Korm. határozat tartalmazza.

civil
szervezetek,
önkormányzatok

20/13/9 Közkönyvtári
kölcsönzési jogdíjak

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

(Országos

egyedi döntéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

52.

54.

223571

277201

20/14 A kábítószer-fogyasztás
megelőzésével kapcsolatos
feladatok

20/15/1/1 Zánka – Új Nemzedék
Központ működésének
támogatása

20/15/3/2 Gyermek és ifjúsági
szakmafejlesztési célok

pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

gazdasági

társaságok,

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

11. oldal / összesen: 29
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53.

228653

B

C

Áhtazonosító

A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése

55.

343351

56.

57.

58.

59.

60.

61.

031831

271256

296513

296524

059811

258534

D

E

F

G

H

I

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−

−

igénybe vehető

−

Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet

−

−

−

igénybe vehető

−

−

−

−

−

igénybe vehető

−

−

igénybe vehető

−

−

−

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

Támogatásban részesíthetők köre

20/15/3/3 Báthory István
Magyar-Litván Együttműködési
Alap

A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory
István Magyar-Litván Együttműködési Alapról szóló 227/2013. (VI. 24.) Korm..
rendelet alapján a magyar és litván, 13-30 év közötti fiatalok közötti baráti
együttműködés támogatása a fiatal nemzedékek közötti kapcsolatok kialakítását és
baráti viszony építését célzó ifjúsági együttműködési programok, a magyar és
litván fiatalok közötti kulturális együttműködést, illetve a toleranciát és egymás
jobb megismerését elősegítő információs programok, valamint a demokráciához, a
demokratikus elvek alkalmazásához és az állampolgári neveléshez kapcsolódó
programok és kezdeményezések jobb megismerését előmozdító ifjúsági és
módszertani találkozók által.

civil szervezet, közalapítvány, (nonprofit)
gazdasági társaság, egyházi jogi személy,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

pályázati úton

20/15/3/4 Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram támogatása

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági
Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal
összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi
LXIV. törvény 4. § (1) bekezdés a)-k) pontja határozza meg. Az előirányzat
biztosítja a határon túli ifjúsági szervezetek működésének támogatását is.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil
szervezet,
helyi
önkormányzati
költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat,
társulás, közalapítvány, egyház, belső egyházi
jogi személy, gazdasági társaság, országos
sportági
szakszövetség,
sportszövetség,
jogszabály alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet, határon túli szervezet, Magyar
Államkincstár

pályázati úton

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó
szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységek végzése, programok, pályázati
programok, képzések, szakértői díjak, kiadványok, rendezvények szervezetek
támogatása.
Falu- és tanyagondnoki szolgálatok működését szakmailag fejlesztő és koordináló
egyesületek támogatása. A szolgáltatás területi működését felügyelő, fejlesztő
egyesületi hálózat működésének támogatása.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben előírt módszertani feladatok ellátásához támogatás biztosítása.
A Karitatív Tanács tagszervezetei által koordinált márkátlanítási feladatok,
valamint a Karitatív Tanács működéséhez kapcsolódó, vállalt tevékenységek
támogatása.
Kutatások, adatgyűjtések, szakmai programok egyedi támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil
szervezet,
közalapítvány,
központi
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső
egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
egyesülés, állami vállalat, egyéb állami
gazdálkodó
szerv,
szövetkezet,
helyi
önkormányzat,
helyi
önkormányzati
költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, Magyar
Államkincstár

pályázati úton

Forrás biztosítása a népesedés és a családügy valamint a férfiak és nők egyenlősége
területén megvalósuló, a családokat erősítő, a népesedési folyamatokat befolyásoló,
a nők helyzetének javítását, a család és munka összeegyeztetését szolgáló különféle
cselekvési, modellkísérleti, a családbarát közgondolkodást erősítő szakmai
programok és akciók végrehajtásához, valamint a családok érdekképviseletét ellátó
szervezetek támogatásához.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, egyház, belső
egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
egyesülés, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, határon túli személy, határon túli
szervezet, külföldi személy, külföldi szervezet,
Magyar államkincstár

egyedi döntéssel

Pályázati úton támogatásban részesíti azokat a családok érdekében tevékenykedő,
valamint a férfiak és nők egyenlőségével foglalkozó szervezeteket és
munkáltatókat, amelyek a családok jólétét növelő, a nők helyzetén javító gyakorlati
szolgáltatásaikkal és különféle programjaikkal hozzájárulnak a családbarát
foglalkoztatás és közgondolkodás népszerűsítéséhez és a családbarát társadalom
megteremtéséhez és fenntartásához.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil
szervezet,
közalapítvány,
központi
költségvetési szerv, egyház, belső egyházi jogi
személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi
önkormányzat,
helyi
önkormányzati
költségvetési szerv, többcélú kistérségi társulás,
egyéni vállalkozó, egyéni cég, állami vállalat,
egyéb állami gazdálkodó szerv, Magyar
Államkincstár

pályázati úton

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján az átmeneti, illetve tartós neveltként nagykorúvá vált fiatal
felnőttek számára megállapított otthonteremtési támogatással kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, továbbá az előirányzat felhasználásához kapcsolódó
kincstári díjat és pénzügyi tranzakciós illetéket, valamint a postaköltséget
tartalmazza.

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, központi költségvetési szerv, gazdasági
társaság,

egyedi döntéssel

Egyszeri kiegészítő támogatás biztosítása a fogyatékossági támogatásban részesülő,
súlyos fogyatékossággal élő személyek számára.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, Magyar Államkincstár

20/16/1 Szociális és
gyermekjóléti szolgáltatások
fejlesztése, szakmai feladatok
támogatása

20/16/6 Családpolitikai
Programok

20/16/7 Családpolitikai célú
pályázatok

20/17/1 Gyermekvédelmi Lakás
Alap

20/17/5 Súlyos fogyatékkal élők
kiegészítő támogatása

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

egyedi döntéssel
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előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
egyedi döntéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

3095

12. oldal / összesen: 29
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−

−

igénybe vehető

−

−

−

−

−

−

−

−

igénybe vehető

−

Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal

−

−

−

−

−

−

igénybe vehető

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

Támogatásban részesíthetők köre

A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás a mozgáskorlátozott
személyek közlekedésének elősegítésére biztosít támogatást. E támogatásokra való
jogosultságot a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet határozza meg, míg a támogatásban
részesíthetők száma évente kerül megállapításra.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak, postaköltség és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy,
gazdasági
társaság,
Magyar
Államkincstár

egyedi döntéssel

20/17/7 GYES-en és GYED-en
lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása

Az előirányzat tartalmazza a GYES-en, GYED-en lévők hallgatói hitele esetében a
törlesztési kötelezettség szünetelése időszakában nyújtott célzott és teljes
kamattámogatás összegét.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy,
gazdasági
társaság,
Magyar
Államkincstár

egyedi döntéssel

20/18 Gyermekvédelmi
szolgáltatások fejlesztése

Gyermekvédelmi szakellátási intézmények, nevelőszülői hálózatok, javítóintézetek
fejlesztése, egyes módszertani feladatok ellátása, fejlesztéseket megalapozó
felmérések készítése, a különleges és speciális gyermekotthonok, területi
gyermekvédelmi szakszolgálatok, javítóintézetek illetve gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatást végző, szervezetek innovatív programjainak
támogatása, valamint önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi és szakmai
szervezetek szakmafejlesztési céljainak támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, központi költségvetési szerv,
egyház, belső egyházi jogi személy, helyi
önkormányzat,
helyi
önkormányzati
költségvetési szerv, Magyar Államkincstár

egyedi döntéssel

20/19/1 Szociális célú nem
állami humánszolgáltatások
támogatása

Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézmények működési kiadásainak támogatására szolgál. A
támogatás igénylésének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendjét
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII.
18.) Korm. rendelet határozza meg.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, egyház, belső
egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyéb
állami gazdálkodó szerv, jogi személyiségű
társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, Magyar Államkincstár

egyedi döntéssel

20/19/4 Támogató
szolgáltatások, közösségi
ellátások, utcai szociális munka,
krízisközpont és a Biztos Kezdet
Gyerekház finanszírozása

A pályázati úton 3 éves befogadásra került támogató szolgálatokat, közösségi
ellátásokat, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók,
továbbá az utcai szociális munka szolgálatok és a krízisellátás finanszírozási
szerződés útján történő támogatása.
A finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil
szervezet,
közalapítvány,
központi
költségvetési szerv, egyházak, gazdasági
társaság, helyi önkormányzati költségvetési
szerv, jogi személyiségű társulás, többcélú
kistérségi társulás, egyéni cég, Magyar
Államkincstár

pályázati úton

20/19/5 Szociális szolgáltatások
kiegészítő támogatása

A tartós bentlakásos intézményben ápolt idősek ápoló, gondozó tevékenységének
minőségjavítását célzó kiegészítő támogatás.

Önkormányzat, egyházi fenntartású intézmény

pályázati úton

20/19/7 Szociális, gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok
ellátási szerződésekkel történő
finanszírozása

Az előirányzat biztosítja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által már
megkötött, és jövőben kötendő ellátási szerződéseinek 2014. évi forráskeretét.

civil
szervezet,
közalapítvány,
központi
költségvetési szerv, köztestület, bevett egyház,
belső egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
egyesülés, állami vállalat, egyéb állami
gazdálkodó szerv, egyes jogi személyek
vállalata, leányvállalat, helyi önkormányzat,
helyi önkormányzati költségvetési szerv,
nemzetiségi
önkormányzat,
nemzetiségi
önkormányzati költségvetési szerv, társulás,
továbbá egyéni vállalkozó, egyéni cég, valamint
jogszabály alapján jogi személynek minősülő
egyéb szervezet

részletekben történő kifizetéssel

3096

A
Sorszám

egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

egyösszegű kifizetéssel

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−

−

−

−

−

igénybe vehető

−

−

igénybe vehető

−

−

igénybe vehető

−

−

igénybe vehető

−

−

−

−

−

−

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

Támogatásban részesíthetők köre

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózat szakmai koordinálásával, a
hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, a Hálózat működtetése az
ország 19 megyéjében és a fővárosban.
A hozzátartozók közötti erőszak áldozatait befogadó, a krízisellátó-rendszerhez
tartozó Titkos Ház működtetése, a krízisellátó rendszer szakmai protokolljának
átdolgozásával, a krízishálózat működésének szakmai monitoringjával, hálózati
fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása.
Az emberkereskedelem és prostitúció áldozatai számára biztonságos elhelyezést és
komplex szolgáltatásokat nyújtó Átmeneti Szállás (Shelter) működtetése.
A Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglaltak alapján reprezentatív kutatás az
önkéntességről.
A Pro Voluntarius Díj és az Esélyegyenlőségért Díj átadásával kapcsolatos
feladatok ellátása, a díjazással járó költségek biztosítása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil
szervezet,
közalapítvány,
központi
költségvetési szerv, gazdasági társaság, helyi
önkormányzat,
helyi
önkormányzati
költségvetési szerv, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, Magyar
Államkincstár

egyedi döntéssel

Az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtása keretében az érintettek önálló
életvitelét segítő modell programok, a fogyatékos személyek érdekében végzett
hiánypótló szolgáltatások költségvetési támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, központi költségvetési szerv,
gazdasági társaság, közalapítvány, köztestület,
egyház, belső egyházi jogi személy, egyesülés,
állami vállalat, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni
cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, határon túli személy,
határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, jogi
személyiségű társulás, többcélú kistérségi
társulás, Magyar Államkincstár

pályázati úton

Fogyatékos személyek részére jelnyelvi tolmácsszolgáltatást vagy elemi
látásrehabilitációs szolgáltatást egységes szakmai standardok alapján nyújtó
szervezetek teljesítmény-alapú finanszírozása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, gazdasági társaság, egyéb állami
gazdálkodó szerv, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó,
egyéni cég, Magyar Államkincstár

pályázati úton

A jogszabályban meghatározott hajléktalan-ellátó intézmények normatívával nem
biztosított kiegészítő feladatainak pályázat útján történő támogatása: intézmények
felújítási
kiadásaihoz
való
hozzájárulás,
szolgáltatások
fejlesztése,
kiegészítő/programok költségeihez, valamint téli krízisidőszak megnövekedett
feladatainak ellátásához támogatás nyújtása. Hajléktalanság problémájának
leküzdését szolgáló, a hajléktalan ellátást kiegészítő programok kivitelezése,
speciális hajléktalan feladatok, továbbá a hajléktalan embereket ellátó
intézményrendszerrel kapcsolatos feladatok támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil
szervezet,
közalapítvány,
központi
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső
egyházi jogi személy, állami vállalat, egyéb
állami
gazdálkodó
szerv,
szövetkezet,
lakásszövetkezet, európai szövetkezet, helyi
önkormányzat,
helyi
önkormányzati
költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
társulás, jogszabály alapján jogi személynek
minősülő egyéb szervezet, gazdasági társaság,
Magyar Államkincstár

pályázati úton

20/20/13 Autista otthonok,
értelmi sérült és halmozottan
fogyatékosokat ellátó
lakóotthonok támogatása

Autista személyeket ellátó lakóotthonok kiegészítő támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, gazdasági társaság, Magyar
Államkincstár

pályázati úton

20/21/4/2 Hazai társfinanszírozás
HU-9904-01 (Halmozottan
hátrányos helyzetű fiatalok
társadalmi integrációja)

A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi
beilleszkedésének támogatása

20/21/6/1 PHARE forrás
(Halmozottan hátrányos helyzetű
fiatalok társadalmi integrációja
II.)

A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi
beilleszkedésének támogatása

20/20/6 Fogyatékos személyek
esélyegyenlőségét elősegítő
programok támogatása

20/20/8 Jelnyelvi
tolmácsszolgáltatás és elemi
látásrehabilitáció támogatása

20/20/12 Hajléktalanokhoz
kapcsolódó közfeladatok ellátása

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

egyedi döntéssel
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előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

költségvetési szervek, nevelési-oktatási
intézmények

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

költségvetési szervek, nevelési-oktatási
intézmények

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
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20/21/6/2 Hazai társfinanszírozás
HU-9904-01 (Halmozottan
hátrányos helyzetű fiatalok
társadalmi integrációja II.)

A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi
beilleszkedésének támogatása

20/22/2 Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok

Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok
végrehajtásának támogatására szakmai szervezetek bevonásával.

77.

263978
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intézmények
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Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

igénybe vehető

egyedi döntéssel
előleg biztosítható

3098

A
Sorszám

egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
központi
költségvetési
szerv,
helyi
önkormányzati költségvetési szerv, köztestület,
egyesület, alapítvány, közalapítvány, egyházi
jogi személy, (nonprofit) gazdasági társaság

pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

78.

79.

80.

82.

271889

296546

343373

302991

A magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről szóló 2147/2005 (VII. 22.)
Korm. határozat értelmében 2005 novemberében megalakult a 100 %-ban állami
tulajdonában lévő Légimentő Kht. A nemzetközi közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően, 10 évre, öt gép bérlésére szerződés jött létre az osztrák HeliAir Gmbhval. Az előirányzat az 5 db osztrák helikopter bérleti díjának biztosítását szolgálja a
Magyar Légimentő Nonprofit Kft. támogatásán keresztül.

(nonprofit)
gazdasági
társaság
Légimentő Nonprofit Kft.)

20/22/13 Kisforgalmú
gyógyszertárak működtetési
támogatása

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII.
törvény 41. §-a valamint a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök, és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások
elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. és
6/D. §-a alapján működési célú támogatásra jogosult kisforgalmú gyógyszertárat
működtető vállalkozások támogatása, valamint – figyelemmel arra, hogy az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében költségvetési támogatási
igények fedezetét a jogosultság keletkezési évének december 31-ét követő 5. év
végéig biztosítani kell –a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz utólagosan benyújtott
igénylések alapján a jogosultak számára nyújtandó működési célú támogatás
fedezetének biztosítása. Az utólagosan jelentkező jogosultsági igények változó,
előre nem tervezhető jellege miatt ezen igénylések teljesítésének rendje a NAV, az
OTH és az EMMI között fennálló Együttműködési Megállapodásban kerül
rendezésre.
A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i1407/2013/EU
bizottsági rendelet alapján nyújtható.

közforgalmú
vállalkozás

20/22/17 Légimentés eszközpark
fejlesztés

A támogatás tárgya a 2009. augusztus 19-én szerelési munkálatok közben felborult
és összetört Ecureuil AS-350 típusú mentőhelikopter pótlása. A kártérítési ügy
lezárult, a biztosító 240 millió Ft kártérítési összeget ítélt meg.
Az előirányzat a kártérítési összeg kiegészítésével támogatást nyújt egy tartalék
mentőhelikopter megvásárlásához, amellyel biztosítható a 7 légibázis folyamatos
működtetése. Az osztrák partnertől bérelt gépek esetében vis major helyzetben sor
kerülhet a gépek átmeneti kivonására, így csak a saját tulajdonú helikopterek
állnának rendelkezésre. Katasztrófahelyzet esetén a tartalék gép segíteni tudja a
mentési munkálatokat.

Országos Mentőszolgálat

Az előirányzat biztosítja a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi
tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm.
rendelettel bevezetett Patika Hitelprogram fedezetét, amely alapján állami
kamattámogatással kedvezményes kamatozású hitelre jogosult az a gyógyszerész,
aki tulajdonhányadot kíván szerezni, vagy tulajdonhányadát kívánja növelni a
hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban.

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes
személy

A támogatott szakorvosjelöltek vonatkozásában az egészségügyi felsőfokú
szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. §
b) pontja alapján a szakorvosjelölt munkáltatójának folyósítandó, foglakoztatással
összefüggő támogatás fedezete, amennyiben a munkáltató nem valamely
felsőoktatási intézmény.
A felsőoktatási intézménynek folyósítandó, foglalkoztatással, valamint
szakképzéssel kapcsolatos támogatások forrásának kezelése az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) jogkörében marad.

EMMI központi költségvetési szerv, HM
központi költségvetési szerv, (nonprofit)
gazdasági társaság, önkormányzati egészségügyi
szolgáltató, alapítvány, egyesület

20/22/3 Légimentés eszközpark
bérlésével összefüggő kiadások

20/22/19 Patika hitelprogram
kamattámogatása

20/22/20 Egészségügyi
szakképzési (rezidens) rendszer
működésének támogatása

(Magyar

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

gyógyszertárat

működtető

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

15. oldal / összesen: 29

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
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81.

270801

B

C
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A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése

83.

340584

84.

85.

86.

87.

88.

89.

343384

343684

338340

331628

343540

344695

D

E

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

Támogatásban részesíthetők köre

Az előirányzat felhasználásának célja a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbetegszakellátóhoz 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 1.
mellékletében felsorolt 28 db gazdasági társasági formában működő egészségügyi
intézmény adósságot keletkeztető ügyleteinek rendezése, valamint azok kapcsán
felmerülő kincstári díjak és a pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

pénzintézetek, hitelintézetek (gazdasági társaság,
állami vállalat), Magyar Államkincstár

20/22/23 Gyógyszertári tulajdoni
hányad állami elővásárlás
kiadása

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII.
törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 2013. július 6-tól hatályos 83/A. § (7) bekezdése
szerint a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a
törvényben meghatározott gyógyszerészeknek és az államnak.
Az állami elővásárlási jogot a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának
értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm.
rendelet szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) gyakorolja.
Az előirányzat felhasználásának célja üzletrész vásárlása a 331/2013. (IX. 5.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint, valamint kincstári díj és pénzügyi tranzakciós
illeték biztosítása.

közforgalmú
gyógyszertárat
működtető
gazdasági társaságban tulajdoni hányaddal
rendelkező természetes személy, jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
Magyar Államkincstár

20/22/24 Egészségügyi
intézmények rendkívüli
támogatása

Az előirányzat felhasználásának célja az egészségügyi intézmények használatában
lévő ingatlanok/épületek, elhasználódott tárgyi eszközök – gépek, berendezések,
orvosi műszerek, technikai eszközök, energetikai, épületgépészeti, informatikai
berendezések – eredeti állagának helyreállítása, felújítása, korszerűsítése, illetve
egyéb rendkívüli fenntartói támogatás biztosítása.

központi költségvetési szerv

20/25/1 Nem állami intézmények
felújítása, beruházása

A Zsámbék 856, 831, 832 és 804 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának az
állam javára történő megszerzéséről és az ingatlanok további hasznosításáról szóló
1225/2012. (VII. 3.) Korm. határozat rendelkezései szerint ingatlanvételi,
vagyonkezelési, felújítási-korszerűsítési és beruházási feladatokra.

egyház, egyházi jogi személy

20/25/2 Batthyány-kastély
falkutatási, felújítási és
állagmegőrzési munkálatai

A körmendi Batthyány-Strattmann kastély a kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. törvény mellékletében szerepel, vagyis kizárólagos állami
tulajdonban tartandó kiemelt jelentőségű építészeti örökség.
A kastély falkutatási munkálatai folyamatosan zajlanak. A falkutatás
szükségességének indoka, hogy a kastély későbbi rekonstrukciójának megfelelő
szintű előkészítéséhez a falkutatás elengedhetetlen.

a kastély vagyonkezelője

20/25/4 Szegedi Szabadtéri
Játékok infrastruktúrájának
fejlesztése

A Szegedi Szabadtéri Játékok új színházi feltételeinek biztosítása.

egyház, belső egyházi jogi személy

20/25/7 A szentendrei Pajor
kúria felújítása, bővítése

A szentendrei Ferenczy Múzeumnak otthont adó egykori Pajor-kúria épületének
műemléki és funkcióbővítő rekonstrukciójához szükséges támogatás.

helyi önkormányzati költségvetési szerv

20/25/10 Egyéb felújítási,
fejlesztési támogatások

Az előirányzat a támogatásban részesítendő szervezetek kisebb épület felújítási
munkáinak elvégzésére, vis maior helyzetek okozta károk, valamint a folyamatos
működést akadályozó műszaki meghibásodások elhárítására nyújt fedezetet.

központi
költségvetési
szerv,
helyi
önkormányzat,
helyi
önkormányzati
költségvetési szerv, gazdasági társaság

20/25/11 A Budai Várban lévő
Honvéd Főparancsnokság
épületének felújítása

Honvéd Főparancsnokság épületének részleges rehabilitációja.

Várgondnokság Nonprofit Kft.

20/25/13 Nevelési, oktatási
intézmények felújítása,
beruházása

A felcsúti Letenyey Lajos Szakközépiskola és Szakiskola beruházásához
kapcsolódó, a fenntartó (Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány) által felvett
fejlesztési hitel törlesztéséhez történő hozzájárulás. Továbbá egyéb oktatási
intézmény beruházási feladatainak támogatása.

20/22/21 Megszűnő,
egészségügyi és hozzá
kapcsolódó feladatokat ellátó
gazdasági társaságoktól átszállt
adósság rendezése

F

G

H

I

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−

−

igénybe vehető

−

−

igénybe vehető

2015. június 30.

−

igénybe vehető

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
egyedi döntéssel
egyéb: 331/2013. (IX. 5.) Korm.
rendelet alapján, valamint a
bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
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A
Sorszám

egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: felosztása a 1225/2012. (VII.
3.) Korm. határozat szerint
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható

(a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy
részének felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat)

egyösszegű kifizetéssel
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

90.

270312

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

91.

92.

335784

340417

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

alapítvány, helyi önkormányzatok

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

3099
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93.

343406

20/25/15 MOME Campus –
Kreatív Innovációs és Tudáspark
kialakítása

A Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakításához nyújtott támogatás:
I. ütem: 3M- Műhelyház, Műteremház, Médiaház
II. ütem: Kutatóbázis- Akadémiai Épület-Főépület
Gondűző-Szintalatti beépítések - Zöld terület kialakítása

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

20/25/16 Klebelsberg kastély
felújítása

Az előirányzat biztosítja a Klebelsberg Kastély és Kultúrkúria felújítás-átalakítás
tervezési, előkészítési munkáinak támogatását, valamint hozzájárul a felújítás
költségeihez. (Első ütemben az emlékszoba, kiállítótér, kutatóközpont és az ezeket
kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra, második ütemben parkrendezés,
kerítésrekonstrukció, szálláshelyek és az étkező kiépítése kerülnek megvalósításra.)

helyi önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési
szerv,
civil
szervezet,
közalapítvány, gazdasági társaság, egyéb állami
gazdálkodó szerv, központi költségvetési szerv

20/25/17 Dunamelléki
Református Egyházkerület
”Kárpátmedencei Református
Fiatalok Háza” projektje

Az előirányzat biztosítja a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt
előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.)
Korm. határozat alapján a Dunamelléki Református Egyházkerület
„Kárpátmedencei Református Fiatalok Háza” projekt megvalósítását.

egyház, belső egyházi jogi személy

20/25/18 Tiszáninneni
Református Egyházkerület
”Károlyi Gáspár program”

Az előirányzat biztosítja a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt
előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.)
Korm. határozat alapján a Tiszáninneni Református Egyházkerület „Károlyi Gáspár
program” megvalósítását.

egyház, belső egyházi jogi személy

20/25/19 Győri Evangélikus
Egyházközség Insula Lutherana
fejlesztés

A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy
részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló
1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat alapján az előirányzat biztosítja a Győri
Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztésének megvalósítását.

egyház, belső egyházi jogi személy

20/26/1/2 Közalapítvány a
Budapesti Német Nyelvű
Egyetemért

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért nemzetközi
együttműködési megállapodás alapján jött létre és működik. Fenntartója az
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek. Az előirányzat támogatást
nyújt mind a Közalapítvány, mind az Egyetem működéséhez.

közalapítvány

20/26/1/14 Autizmus Alapítvány

Az Autizmus Alapítvány az autista és autisztikus gyermekek és serdülők speciális
habilitációs és rehabilitációs kezeléséhez, fejlesztéséhez, neveléséhez, oktatásához
és munkára való felkészítéséhez nyújt támogatást közvetlenül az Alapítvány
Módszertani Központjának intézményei (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye, Ambulanciája, Kognitív Pszichológiai Labor, Terápiás Centrum,
Nappali Ellátást Nyújtó Szociális Intézmény, Felnőtt Klub) útján.

Autizmus Alapítvány

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

343784

343795

343806

295357

295479

295657

271445

20/26/1/19 Határon túli magyar
felsőoktatási intézmények
támogatása

20/26/2/10 Egyéb kulturális
alapítványok működési és
programtámogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

Az előirányzat célja a határon túli magyar értelmiség utánpótlásának biztosítása
érdekében a határon túli magyar felsőoktatás intézményei működésének
támogatása, fejlesztése, beruházások finanszírozása, ösztöndíjprogramok
biztosítása, valamint azok lebonyolítása. A határon túli magyar nyelvű felsőoktatás
szereplői:
- alapítványi fenntartású felsőoktatási intézmények (pl. II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola);
- a szomszédos államok területén magyar nyelvű, vagy részben magyar nyelvű
képzést biztosító, az ottani állami egyetemek és főiskolák, valamint az ezen
intézményekhez köthető alapítványok;
- a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett képzései (pl.
Budapesti Corvinus Egyetem zentai és nyárádszeredai kihelyezett képzései).
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.
Előadó-művészeti, alkotóművészeti és múzeumi célú kulturális alapítványok
alapító okiratban meghatározott feladatainak és működésének támogatása.
Kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző
alapítványok, továbbá a kulturális, közösségi alapú társadalom- és
gazdaságfejlesztő munkát végző szervezetek, intézmények számára szakmaimódszertani fejlesztő szolgáltatásokat biztosító alapítványok támogatása; a
népművészeti és amatőr művészeti alapítványok támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

E
Támogatásban részesíthetők köre
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Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv
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−

−
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−

−

−
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−
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−

−

−

−

−
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−

−

−

−

−

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

határon túli és magyarországi felsőoktatási
intézmények, alapítványi fenntartású határon túli
felsőoktatási intézmények, határon túli magyar
felsőoktatást támogató, illetve határon túli
magyar felsőoktatási intézmények működését
elősegítő alapítványok, szervezetek, Magyar
Államkincstár

alapítványok, Magyar Államkincstár

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

17. oldal / összesen: 29
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D

102.

297468

20/26/2/12 Trianon Múzeum
Alapítvány (Várpalotai Trianon
Múzeum) támogatása

A tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múzeum működésének
támogatása.

20/27 Nemzeti Pedagógus Kar
működtetésének támogatása

Az előirányzat az Nkt.63/H § (1) bekezdés a) pontja szerint támogatást nyújt a
Magyar Pedagógus Kar, mint köztestület működéséhez és feladatainak
megvalósításához, így az etikai kódex megalkotásával, az Nkt. 4. § 15. pontjában
szabályozott pedagógiai célú közösségi szolgálat megszervezésének ellenőrzésével,
valamint az ezzel kapcsolatos tanácsadó, információs tevékenység működtetésével
kapcsolatos feladataihoz, biztosítva a szakmai partneri együttműködés kereteit az
ágazat és a pedagógus társadalom között, elősegítve a köznevelési rendszer
szakmai egységét.

Nemzeti Pedagógus Kar (köztestület)

20/28/1 Gazdasági társaságok
által ellátott oktatási feladatok
támogatása

Az előirányzat a minisztérium hozzájárulása az alábbi nonprofit gazdasági
társaságok általános (működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az
általuk ellátott szakmai feladatok támogatásához Educatio Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft., OMSZI Nonprofit Kft., Zánkai - Új Nemzedék Központ Nonprofit
Kft., Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit
Kft., OMSZI Nonprofit Kft., Zánkai - Új
Nemzedék Központ Nonprofit Kft.

egyedi döntéssel

20/28/2 Gazdasági társaságok
által ellátott kulturális feladatok
támogatása

Az előirányzat a minisztérium hozzájárulása nonprofit gazdasági társaságok
általános (működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk
ellátott szakmai feladatok támogatásához.

(nonprofit) gazdasági társaságok

egyedi döntéssel

20/28/3 Gazdasági társaságok
által ellátott szociális feladatok
támogatása

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. működési
támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

gazdasági társaság, Magyar Államkincstár

20/28/4 Gazdasági társaságok
által ellátott köznevelési
feladatok támogatása

Az előirányzat a minisztérium hozzájárulása nonprofit gazdasági társaságok
általános (működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk
ellátott szakmai feladatok támogatásához.

gazdasági társaságok

20/28/5 Gazdasági társaságok
által ellátott felsőoktatási
feladatok támogatása

Az előirányzat terhére biztosított támogatás hozzájárulás a Nemzetközi Pető
András Közhasznú Nonprofit Kft általános költségeinek finanszírozásához és az
általa ellátott szakmai feladatokra.

gazdasági társaság (Nemzetközi Pető András
Közhasznú Nonprofit Kft.)

20/30/22/2 Oktatási társadalmi
civil és non-profit szervezetek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása

Az előirányzat nyújt fedezetet a köznevelési szakterület országos tevékenységi
körű oktatási, nevelési egyesületei működésének pályázati rendszerű támogatására,
a szervezetek működési költség támogatására, a köznevelési szakterülethez
kapcsolódó feladatok megoldásához szakértői és háttérdokumentumok,
tanulmányok, kutatások finanszírozására.
Támogatni kívánja a tárca azokat az országos, regionális pedagógus szakmai, diák
és szülői szervezeteket, amelyek tevékenységükben szorosan kapcsolódnak a
köznevelési szakterülethez, részt vesznek a miniszter ágazatirányítási
tevékenységében, az országos és regionális tervek előkészítésében.
A pályázati lehetőséggel támogatni kívánja a tárca azokat az országos, regionális
pedagógus szakmai, diák és szülői szervezeteket, amelyek tevékenységükben
szorosan kapcsolódnak a köznevelési szakterülethez, részt vesznek a miniszter
ágazatirányítási tevékenységében, az országos és regionális tervek előkészítésében.

Mindazon országos, regionális tevékenységi
körű pedagógus szakmai, diák, szülői és nemzeti
szervezetek, szövetségek, egyesületek, amelyek
a Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár
Titkárságán kérték a nyilvántartásba vételüket.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, civil
szervezetek

20/30/23/2 Kulturális társadalmi,
civil szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása

Országos hatókörű művészeti civil és non-profit szervezetek, testületek,
bizottságok támogatása; kulturális, közösségi alapú társadalom- és
gazdaságfejlesztő munkát végző és e célt szolgáló közművelődési civil és nonprofit szervezetek, testületek, bizottságok támogatása; az országos hatókörű
népfőiskolák számára a létesítő okiratukban meghatározott alaptevékenységük
ellátásához szükséges működési feltételek biztosítása, a szükséges tárgyi eszközök,
berendezések beszerzése; az ismeretterjesztő programokat szervező, felnőttképzést
folytató, tudományos ismeretterjesztő folyóiratokat kiadó intézményeket fenntartó
szervezetek támogatása, a kulturális örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi
és határon túli feladatainak ellátását segítő örökségvédelmi civil szervezetek
támogatása; közgyűjteményi feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása.

civil szervezetek

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

E
Támogatásban részesíthetők köre

alapítvány
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve
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−

−

−
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−

−
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−
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−

−

−
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igénybe vehető

−
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igénybe vehető

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

103.

104.

105.

343417

295191

295202

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

előleg biztosítható
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részletekben történő kifizetéssel

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

106.

107.

303068

343428

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

108.

109.

110.

343439

270290

271490

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
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111.

018746

20/30/23/3 Területi Művelődési
Intézmények Egyesülete (TEMI)
támogatása

A más fenntartóval nem rendelkező Területi Művelődési Intézmények Egyesülete
(TEMI) és 60 intézményének működési és feladatfinanszírozást szolgáló
támogatása a TEMI-n keresztül, illetve közvetlenül az egyes tagszervezeteknek:
hozzájárulás az ország különböző településein működő közművelődési
intézmények, könyvtárak, művészeti együttesek kulturális, közösségi alapú
társadalom- és gazdaságfejlesztő programjaihoz, lakossági szolgáltatásnyújtásához,
települési közművelődési feladatok ellátásához és az intézményekben működő
alkotó közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok fenntartásához és
működtetéséhez.

egyesület

20/30/23/4 Magyar Írószövetség
támogatása

Magyar Írószövetség működésének és programjainak támogatása.

civil szervezet
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Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve
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egyedi döntéssel
előleg biztosítható
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részletekben történő kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

113.

114.

115.

117.

000329

253189

303079

253178

Az előirányzat célja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT), mint a
közösségi művelődés területén elismert, ismeretterjesztő, felnőttképzést folytató,
tudományos ismeretterjesztő folyóiratokat kiadó, intézményfenntartó szervezet
működési költségeihez való, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdés c)
pontjában előírt hozzájárulás.

civil szervezet

A Magyar Vöröskereszt munkájának támogatása a szervezet kiemelt központi és
koordinációs
feladatainak
ellátására
és
működtetésére,
nemzetközi
kapcsolattartásra, megyei és fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátására,
működtetésére szolgál az alábbiak szerint:
114.1. képzési tevékenységek,
114.2. a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hálózatának fejlesztése, programjainak
támogatása (országos találkozó, országos HIV/AIDS prevenciós verseny
megrendezése, ifjúsági önkéntesek oktatása),
114.3. nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli Európai Unió Irodával,
114.4. nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattartás 45 külföldi
társszervezettel,
114.5. véradásszervezés az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött Együttműködési
Megállapodás alapján,
114.6. elsősegély-nyújtási programban részvétel (közúti járművezető jelöltek
vizsgáztatása, Országos Elsősegélynyújtó Verseny megrendezése, az
elsősegélynyújtás Világnap megszervezése, lebonyolítása, stb.),
114.7. szociális programok szervezése (pl. családvédelmi programok,
kirándulások, táborok, „Együtt a jövőért” program),
114.8. katasztrófasegélyezés (hazai és külföldi országok özön- és árvíz, valamint a
hazai belvíz okozta katasztrófák károsultjainak megsegítése).
A szervezet tevékenységét a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL.
törvényben meghatározott, az alapszabályukban vállalt feladatok, valamint a
„Stratégia 2010.-2020.” célkitűzései határozzák meg.

egyesület (Magyar Vöröskereszt)

A Magyar Rákellenes Liga tevékenysége a széles körű felvilágosításra és a
személyes tanácsadásra irányul, ezzel segítik a rákbetegeket a gyógyulásban, illetve
az egészséges embereket a rák megelőzésében. A Liga tevékenysége során –
többek között – elkötelezett civilek bevonásával hirdeti az egészség fontosságát, a
nehezen megközelíthető régiókba szűrőbuszokat indít, valamint betegklubokat
szervez a rákkal küzdők számára, továbbá akkreditált továbbképzéseket szervez.

egyesület (Magyar Rákellenes Liga)

20/30/24/3 Egészségügyi
társadalmi, civil és non-profit
szervezetek működési
támogatása

Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egészségpolitikai szempontból
kiemelt szakmai feladatok végrehajtásának támogatására egészségügyi civil és
egyéb nonprofit szervezetek bevonásával.

alapítvány, egyesület, közalapítvány

20/30/24/4 Magyar ILCO
Szövetség támogatása

Az előirányzat felhasználásának célja a Magyar ILCO Szövetség alábbi kiemelt
feladatainak támogatása:
117.1. ellátja a sztómával élők érdekvédelmét, utóápolásuk megszervezését,
egészségvédelmi továbbképzését, rehabilitációjuk elősegítését;
117.2. a rehabilitációs munka keretében klubfoglalkozásokat szervez;
117.3. sztómás fiatalok számára nyári üdültetést biztosít;
117.4. tanácsadó szolgálatot tart fenn;
117.5. nemzetközi kongresszusokon vesz részt;
117.6. megjelenteti az „ILCO Hírmondó”-t;
117.7. sorstársi beteglátogatást szervez;
117.8. „a fogyatékossággal élők pszichológiai és társadalmi rehabilitációja”
címmel konferenciát szervez;
117.9. az önkéntesek képzése érdekében tréninget szervez.

egyesület (Magyar ILCO Szövetség)

20/30/23/5 Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat
támogatása

20/30/24/1 Magyar Vöröskereszt
támogatása

20/30/24/2 Magyar Rákellenes
Liga támogatása

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
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Támogatásban részesíthetők köre

A Magyar Gyermekonkológiai Hálózat, illetve a hálózatot jogi személyként
képviselő Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága
(MGyGyT) 1971 óta működteti a gyermekkori daganatos betegségek kiindulására,
kiterjedésre és szövettani típusára, prognosztikai faktoraira, a kezelés módjára és
eredményességére, illetve a beteg további sorsára, késői utánkövetésére vonatkozó
adatokat összegző Gyermektumor Regisztert. A daganatos betegekkel foglalkozó
nemzetközi szakmai szervezet, a SIOP Europe (European Society of Pediatric
Oncology) által kidolgozott irányelvek szerint minden EU tagállamban alapvető
feltétel a Gyermektumor Regiszter működtetése, amelyet Magyarország immár 40
éve teljesít. A Gyermektumor Regiszter létesítésére és fenntartására vonatkozóan
jogszabály rendelkezik Magyarországon is.

egyesület (Magyar Gyermekonkológiai Hálózat)

A Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona megalakulás óta a gondozottak
családközpontú (komplex) pszichoterápiájára, illetve rehabilitációjára törekszik. Az
intézmény lehetőséget nyújt a beteg gyermek (fiatal) egész családjának a terápiás
programokban való részvételre. Az Otthonban kialakított rehabilitációs modell
kiterjesztésre került más súlyos, vagy tartós egészségkárosodásban szenvedő
gyermekek és családtagjaik lelki gondozására (gyermek- és ifjúkori diabetes,
neurológiai károsodások, genetikai elváltozások, más anyagcsere-betegségek).
Hazai körülmények között más intézményben nincs lehetőség krónikusan beteg
gyermekek tervszerű rehabilitációjára. A Rehabilitációs Otthon olyan családsegítő
lelki gondozást végző civil szervezet, amely a speciális egészségügyi problémákkal
sújtott egyének és családjaik pszichoszociális gondozását sokoldalúan igyekszik
megvalósítani. Az Otthon különböző célcsoportok részére tart különböző témákban
képzéseket is. Az Otthon fenti feladatainak ellátásához, az alapvető működési
kiadásainak zavartalan biztosításához elengedhetetlen a forrás biztosítása.

egyházi jogi személy (Daganatos Betegek
Rehabilitációs Lelki Otthona)

Fogyatékosok országos és helyi szervezeteinek és az Országos Fogyatékosügyi
Program célkitűzéseihez igazodó szakmai programjaiknak a támogatása.
PROGRESS (EU-s társfinanszírozású) esélyegyenlőségi program hazai önrész,
illetve az EU felé el nem számolható projektköltség finanszírozása, valamint
esélyteremtési feladatokat ellátó szervezetek támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, gazdasági társaság, központi
költségvetési szerv, közalapítvány, köztestület,
egyház, belső egyházi jogi személy, egyesülés,
állami vállalat, helyi önkormányzat, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni
cég, határon túli szervezet, jogszabály alapján
jogi személynek minősülő egyéb szervezet,
társulás,
Magyar
Államkincstár,
egyéni
vállalkozónak nem minősülő természetes
személy

20/30/25/6 Értelmi
Fogyatékossággal Élők és
Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai
programjaiknak a támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, Magyar Államkincstár

20/30/25/7 Siketek és
Nagyothallók Országos
Szövetsége

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének,
valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaiknak a támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, Magyar Államkincstár

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és tagszervezetei
működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaiknak a
támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, Magyar Államkincstár

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége és tagszervezetei
működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai programjaiknak a
támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, Magyar Államkincstár

20/30/24/5 Magyar
Gyermekonkológiai Hálózat

20/30/24/6 Daganatos Betegek
Rehabilitációs Lelki Otthona

20/30/25/5 Fogyatékos
személyek érdekvédelmi
szervezetei és szolidaritási
programok támogatása

20/30/25/8 Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos
Szövetsége

20/30/25/9 Vakok és
Gyengénlátók Országos
Szövetsége

F

G

H

I

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−

−

−

−

−

−

Az EU előleg jóváírását követő
60 napon belül

−

igénybe vehető

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

pályázati úton
egyedi döntéssel
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előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

3103
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B

C

Áhtazonosító

A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése

125.

225322

20/30/25/10 Magyar
Szervátültetettek Országos Sport,
Kulturális és Érdekvédelmi
Szövetsége

A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi
Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében
végzett szakmai programjaiknak a támogatása.

civil szervezet

20/30/25/11 Autisták Országos
Szövetsége

Az Autisták Országos Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a
célcsoport érdekében végzett szakmai programjaiknak a támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, Magyar Államkincstár

A Siketvakok Országos Egyesülete működésének, valamint a célcsoport érdekében
végzett szakmai programjaiknak a támogatása.

civil szervezet

126.

127.

279167

298335

20/30/25/12 Siketvakok
Országos Egyesülete

D
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

E
Támogatásban részesíthetők köre

F

G

H

I

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

egyedi döntéssel
előleg biztosítható

3104

A
Sorszám

részletekben történő kifizetéssel
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

128.

129.

130.

298346

303091

245634

20/30/25/13 Értelmi Sérülteket
Szolgáló Társadalmi Szervezetek
és Alapítványok Országos
Szövetsége

Az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos
Szövetsége és tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport érdekében
végzett szakmai programjaiknak a támogatása.

civil szervezet

20/30/25/21 Karitatív
tevékenységet végző szervezetek
támogatása

Karitatív tevékenységeket végző szervezetek, egyházi szeretetszolgálatok kiemelt
programjainak, speciális, innovatív szociális szolgáltatások fejlesztésének
támogatása.
Különösen adománygyűjtés, segítségnyújtás, segélycsomag-készítés, ruha- és
élelmiszerosztás, étkeztetés, katasztrófahelyzetben krízisellátás és helyreállítás,
börtönmisszió, jogi tanácsadás, speciális és innovatív programok működtetése.
A szervezetek támogatása kiterjed a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ellátórendszer működtetésére, fejlesztésére.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, egyház, belső
egyházi jogi személy, Magyar Államkincstár

A Dévény Anna Alapítvány működésének és szakmai programjainak támogatása.

civil szervezet

20/30/25/23 Dévény Anna
Alapítvány

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: utófinanszírozás
előlegfizetéssel, bankforgalmi
terhelési értesítők szerint

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

131.

132.

133.

344751

244356

245023

20/31 A fertődi Esterházykastély működtetésével
kapcsolatos kiadások

Az előirányzat a fertődi Esterházy-kastély 18. századi eredeti berendezésének,
műtárgyainak visszavásárlására és restaurálására, a nemzetközi érdeklődésre
számot tartó zenei produkciók bemutatására és az ezzel kapcsolatos marketing
munkára, továbbá ünnepi rendezvényekre, kiadványokra és programokra
fordítható.

A fertődi Esterházy-kastély vagyonkezelését
ellátó központi költségvetési szerv.

20/32 A látvány-csapatsport
támogatásával összefüggő
feladatok

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (6a) és
(6b) bekezdése alapján – a bevételi előirányzat teljesülésének mértékéig – a
látvány-csapatsport támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása.

civil szervezet

20/34/1/3 Információs
technológia az általános
iskolában, Phare forrás

A program távlati célkitűzése a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése a
hátrányos helyzetű régiókban élő gyermekek oktatási esélyegyenlőségének
elősegítésével.
A program két alprogramon keresztül valósul meg.
1. Az IKT funkció befogadását lehetővé tevő, a hatályos jogszabályoknak
megfelelő építési tevékenység, valamint a program céljainak megfelelően IKT
berendezések és eszközök beszerzése.
2. Az e-tanulás tartalomfejlesztés komponens (1. komponens) keretében e-tanulási
tananyagok kifejlesztése, szakmai-tartalmi és elektronikus továbbfejlesztése;
A pedagógus továbbképzés komponens (2. komponens) keretében akkreditált
informatikai felhasználási és fejlesztési alapszintű képzéseken való részvétel;
akkreditált e-tanulási-tanítási, módszertani továbbképzésen való részvétel; etanulási képzési programok kifejlesztésének elsajátítását célzó akkreditált képzésen
való részvétel.

költségvetési
intézmények

Az előirányzat az „Információs technológia az általános iskolában” című Phare
program hazai társfinanszírozását biztosítja.

költségvetési szervek, nevelési-oktatási
intézmények

20/34/1/4 Információs
technológia az általános
iskolában, Hazai
társfinanszírozás

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

szervek,

nevelési-oktatási

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
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135.
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136.

137.

138.
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−

Magyar Államkincstár

−

−

Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal

−

−

−

igénybe vehető

−

Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal

−

20/35 Hozzájárulás a lakossági
energiaköltségekhez

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról
szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet alapján érvényesített támogatás kifizetés a
gáz- és távhőszolgáltatók számára.

gazdasági társaság

részletekben történő kifizetéssel

20/39 Szociális intézményi
foglalkoztatás támogatása

A fogyatékos embereket ellátó intézményekhez kapcsolódó, munkarehabilitációs és
fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás megvalósítása a szociális foglalkoztatás
engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V.
12.) Korm. rendelet szerint nyújtott támogatás biztosításával,

civil szervezet, gazdasági társaság, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, központi
költségvetési szerv

pályázati úton

20/46 Megváltozott
munkaképességűek
foglalkoztatásával összefüggő
bértámogatás

A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piacra jutását segítő
szolgáltatások nyújtása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil
szervezet,
helyi
önkormányzati
költségvetési szerv, Magyar Államkincstár

pályázati úton

20/47 Megváltozott
munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásának támogatása

A megváltozott munkaképességű emberek foglakoztatásának és a foglalkoztatáshoz
kapcsolódó fejlesztésének megvalósítása a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint
nyújtott támogatás biztosításával.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, gazdasági társaság, egyéb állami
gazdálkodó szerv, egyéni vállalkozó, egyéni cég,
jogszabály alapján jogi személynek nem
minősülő
egyéb
szervezet,
Magyar
Államkincstár

pályázati úton

egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

−

−

−

egyedi döntéssel

−

−

−

−

−

−

legkésőbb 2015. május 30.

−

−

−

−

−

2015. december 31.

Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő

−

−

−

−

egyéb: a beérkező
számlakorrekcióknak megfelelő
ütemezés szerinti igénylés útján

részletekben történő kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

139.

343451

20/48 Kincstári díj és pénzügyi
tranzakciós illeték

Az előirányzat a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő
díjak, jutalékok, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére biztosít forrást.

Magyar Államkincstár

140.

300924

20/50/3 Emlékpont Központ
támogatása

Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum által működtetett
Emlékpont kiállítóhely működtetésére és szakmai feladatainak ellátására szolgál.

helyi önkormányzati költségvetési szerv

20/50/7 Liget Budapest projekt
előkészítése és megvalósítása

Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció második
ütemeként a Városliget átfogó hasznosítási koncepciójáról szóló 1397/2013. (VII.
2.) Korm. határozat alapján az előirányzat célja a Liget Budapest projekt
előkészítése és megvalósítása, így különösen az új nemzeti közgyűjteményi
épületegyüttes fejlesztése, valamint а Városliget átfogó fejlesztési koncepciójának
kidolgozása és az ezeket а feladatokat összefogó „Liget Budapest” projekt
végrehajtására irányuló szervezési, műszaki és egyéb szakmai feladatok (pl.
nemzetközi tervpályázat előkészítésének) biztosítása.

központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

részletekben történő kifizetéssel

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 31. szám

A
Sorszám

egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

141.

344740

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

142.

296435

20/51 Fejezeti általános tartalék

A fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő feladatok, likviditási
problémák megoldása. A Kormány egyedi határozatával biztosított többletek
felhasználása.

államháztartáson belüli és kívüli szervezetek

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

143.

333517

20/52 Egyházi fenntartású
intézményben foglalkoztatottak
kompenzációja

Az előirányzat szolgál a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív,
szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet
önmaga vagy intézménye útján ellátó belső egyházi jogi személynél
foglalkoztatottak részére – az adó- és járulékfizetési kötelezettséget megállapító
törvények módosításából adódó nettó jövedelemcsökkenés kompenzálására
jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

egyházak, egyházi jogi személyek

előleg biztosítható

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 56. § (1) bekezdés
a)-k) pontja alapján meghatározott civil szervezetek működési és szakmai
támogatása; az Alap működtetésével kapcsolatos költségek-

civil szervezet (egyesület, alapítvány, szövetség)

Az előirányzat szolgálja az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi
feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 7 § (1) bekezdésében meghatározott
támogatási célok teljesülését, így fedezetet biztosít az egyházi gyűjteményi
feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai támogatására,
egyházi
közgyűjteményekben
dolgozó
minősített
kutatók
illetménykiegészítéséhez, valamint az egyházi közművelődési intézmények működéséhez.

egyház, belső egyházi jogi személy

144.

332995

20/54 Nemzeti Együttműködési
Alap

egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: 408/2013. (XII. 28. ) Korm.
rendelet szerint

pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

145.

298124

20/55/1/1 Egyházi
közgyűjtemények és
közművelődési intézmények
támogatása

előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: felosztása és felhasználása a
142/2012. (VII.3.) Korm. rendelet
alapján

3105

22. oldal / összesen: 29
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C

Áhtazonosító

A fejezeti kezelésű előirányzat száma
és megnevezése

146.

298146

147.

148.

006057

208602

D
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

E
Támogatásban részesíthetők köre

Az előirányzat – törvény, illetve az egyházzal kötött megállapodás alapján –
fedezetet biztosít az egyházi jogi személy által az állami, önkormányzati
fenntartású közoktatási intézményekben – a tanulók és a szülők igényei szerint –
szervezett vallásoktatás költségeihez.

egyház, belső egyházi jogi személy

20/55/3 Egyházi alapintézményműködés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése

Az előirányzat biztosít fedezetet a személyi jövedelemadó meghatározott részének,
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvényben meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő
magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékának az
egyházak részére történő rendelkezésre bocsátásához, valamint ennek az egyházak
hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV.
törvény 4.§ (2) és (3) bekezdése szerinti kiegészítéséhez.
A támogatást (felajánlás és annak kiegészítése), a lelkiismereti és vallásszabadság
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
szóló 2011. évi CCVI. törvény meghatározása szerinti, 2012. január 1-től
egyházként működő szervezeteknek lehet átutalni.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

egyház, belső egyházi jogi személy, Magyar
Államkincstár

20/55/4 Átadásra nem került
ingatlanok utáni járadék

Az előirányzat terhére kerül folyósításra az egyházak részére az egyházak hitéleti
és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3.
§ (1) bekezdése szerinti ingatlanjáradék, valamint a katolikus, református,
evangélikus, baptista egyházak, zsidó hitközségek, továbbá a budai szerb ortodox
egyházmegye kiemelt közfeladat átvállalásai miatt – megállapodásban rögzített –
kiegészítő járadék.
Az előirányzat biztosít továbbá fedezetet a törvény 3. § (2) bekezdése szerinti
korrekció zárszámadási törvényben meghatározott összegű végrehajtásához.

egyház, belső egyházi jogi személy

20/55/2/1 Hittanoktatás
támogatása

F

G

H

I

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−

−

−

−

−

−

−

−

−

előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: felosztása és felhasználása a
142/2012. (VII.3.) Korm. rendelet
alapján
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
egyéb: felosztása az 1997. évi
CXXIV. törvény alapján, valamint
bankforgalmi terhelési értesítők
szerint

részletekben történő kifizetéssel
egyéb: felosztása és felhasználása az
1997. évi CXXIV. törvény alapján

149.

261290

20/55/5/1 Az 5000 lakosnál
kisebb településeken szolgálatot
teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka – Bevett
egyházak

Az előirányzat fedezetet biztosít az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot
teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, a határon túli magyar szórványú
települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi
személyek kiegészítő támogatására, valamint a teljes egészében lezárt zsidó
temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó
fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és kivételesen - használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására.

egyház, belső egyházi jogi személy

egyéb: felosztása és felhasználása a
142/2012. (VII.3.) Korm. rendelet
alapján

−

−

−

150.

343462

20/55/5/4 Külhonban szolgálatot
teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka - Határon túli
egyház és annak belső egyházi
jogi személye

Az előirányzat fedezetet biztosít a külhoni szórvány települések gyülekezeteiben
magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára,
valamint a nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő támogatására. A
Miniszterelnöki Hivatal, valamint tizenkét határon túli egyházi jogi személy között
az 5000 lakosnál kisebb magyar szórványú települések gyülekezeteiben magyar
nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatásáról szóló
megállapodások megkötéséről szóló 2172/2004. (VII. 12.) Korm. határozat
rendelkezik 12 egyházi jogi személy esetében a megállapodások megkötéséről.
A felhasználás során az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek
jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezései kerülnek figyelembevételre.

egyház, belső egyházi jogi személy

előleg biztosítható

−

−

−

20/55/7 Egyházi épített örökség
védelme és egyéb beruházások

Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről
szóló 1997. évi CXXIV. törvény 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi műemlék és
nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási valamint egyházi fenntartású,
hitéleti illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak
megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít támogatást.
A támogatást a magyarországi egyházak és határon túli magyar egyházi jogi
személyek műemlék, és nem műemlék templomok, plébániák, parókiák,
székesegyházak, érseki,- püspöki paloták, kolostorok, imaházak, gyülekezetiközösségi házak, zsinagógák rekonstrukciójára, bővítésére egyházi iskolák,
kollégiumok felújítására, bővítésére, esetenként oktatási, szociális és karitatív
beruházásokra, felújításokra használhatják fel.

egyház, belső egyházi jogi személy, határon túli
egyházi jogi személyek

−

−

igénybe vehető

2012. évben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1458/2012. (X. 19.) Korm. határozat
rendelkezett a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
átcsoportosításról, amelynek keretében a Piarista Rend Magyar Tartománya
hitelfelvételének kiváltására és beruházásainak befejezésére 1 200,0 millió forintot
kapott. A kormányhatározat rendelkezett továbbá arról is, hogy 2013. és 2014.
években azonos összeggel (1 200,0 millió Ft/év) kerüljön betervezésre az EMMI
költségvetésébe a Piarista Rend Magyar Tartománya támogatása, a 2012. évi
támogatási célokkal azonos célra.

egyház, belső egyházi jogi személy

−

−

−

151.

335806

20/55/8 Piarista Rend Magyar
Tartománya fejlesztéseinek
támogatása

egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: 295/2013. (VII. 29.) Korm.
rendelet

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
egyéb: felosztása és felhasználása a
1458/2012. (X. 19.) Korm. határozat
szerint

23. oldal / összesen: 29
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153.

335740

20/55/9 Egyházi közösségi célú
programok és beruházások
támogatása

154.

155.

156.

338517

340628

343473

D
A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

E
Támogatásban részesíthetők köre

Az előirányzat célja a közösségépítést szolgáló egyházi rendezvények, valamint
kulturális, oktatási és vallásturisztikai projektek és kapcsolódó beruházások
támogatása.
Az előirányzatból támogathatóak egyházi zenei és színházi rendezvények, táborok,
kiállítások, egyházközségek/plébániák/gyülekezetek által szervezett, közvetlenül a
hitélethez kapcsolódó képző- és alkotóművészeti pályázatok, tematikus
konferenciák, továbbá fesztiválok, kórustalálkozók, kulturális csereprogramok
(különös tekintettel a határon átnyúló programokra), vallásturisztikai programok,
valamint ezek utazási, szervezési és adminisztratív költségei, illetve ezekhez
kapcsolódó beruházások. Ehhez kapcsolódóan az írott és elektronikus sajtóban való
megjelenés intenzívebbé tétele, a kulturális információközvetítő hálózatokban való
megjelenés és aktív részvétel elősegítése, illetve információs felületek, adatbázisok
kialakítása, működtetése is támogatható.
Támogatásban részesíthetők az egyházközségek által indított képzések, ifjúsági
klubok, nyári táboroztatások, valamint az egyházi iskolák által nyújtott nem
iskolarendszerű képzések, szolgáltatások (nem intézményrendszeren belüli
felnőttoktatás, felnőttképzés, népfőiskola típusú oktató/nevelő tevékenységek
egyházi iskolák által szervezett határon túli és belüli nyári egyetemek, szórványban
nyújtott hétvégi képzések, tanodák, családi napközik, diákkörök, hitéleti tematikájú
vetélkedők, táborok, műhelymunkák, utazások, cserekapcsolatok) és az ezekhez
kapcsolódó beruházások.
Ezen előirányzatból támogatható a határon túli szórványban élő és ott a magyarság
megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége, kulturális, oktatási és
közösségépítő
programjai.
A
szórványban
működő
egyházközségek
infrastruktúrájuk kiépítésére, felújítására, magyar nyelvű liturgikus és egyéb
kiadványaik
megjelentetésére,
közösségi
programjaik
és
projektjeik
megvalósítására kaphatnak anyagi segítséget.
Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható a hátrányos helyzetű kistérségi
felzárkózást segítő programok mentén az egyházi kezdeményezések támogatása,
illetve ösztönzése, az egyházi karitatív-válságkezelő, valamint több funkciót betöltő
létesítmények, hitéleti, karitatív, oktató/képző/átképző központok működési
költségei és kapcsolódó beruházásai.
Az előirányzatból támogatható az egyházi kulturális, oktatási, felzárkózást segítő és
közösségépítő programokkal szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztése is.
Az előirányzat, jellegéből adódóan nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására is
lehetőséget biztosít, így adott esetben az egyes rendezvények, programok technikai
infrastruktúrája is támogatható.
Az egyes támogatási összegek, az egyházak által megtett javaslatok feldolgozása
után, illetve kötelezettségvállalói döntést követően, támogatási szerződés keretében
kerülnek átadásra egyházi jogi személynek, illetve határon túli egyházi szervezetek
részére, a projekt jellegétől függően előfinanszírozott vagy utófinanszírozott
formában. Az előirányzat felhasználásában az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
működik közre lebonyolítóként.

egyház, belső egyházi jogi személy

20/55/10 Lakitelek Népfőiskola
épületeinek rekonstrukciója és
fejlesztése

A Lakitelek Népfőiskola működésének és fejlesztésének támogatása a fenntartó
Lakitelek Népfőiskola Alapítványon keresztül.

civil szervezet (alapítvány)

20/55/11 A debreceni református
oktatási-nevelési
intézményrendszer
infrastrukturális fejlesztése

A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális
fejlesztése a debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer
infrastrukturális fejlesztése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1119/2013.(III. 8.)
Korm. határozat alapján.

egyházi jogi személy

20/55/12 Vallási tevékenységet
végző szervezetek támogatása

Az előirányzat terhére a nem egyháznak minősülő vallási tevékenységet végző civil
közösségek külön támogatási keretben részesülnek, amely a működésüket – ezzel a
lelkiismereti és vallásszabadság joga gyakorlását – segíti elő.

Vallási tevékenységet végző szervezet

Az előirányzat alapvető feladata a hosszútávú nemzetpolitikai stratégiai célok
megvalósítása, amelyhez e forrásból megvalósuló tevékenységek egyik
kiindulópontként szolgálhatnak a továbbiakban. Az előirányzat fő célja ezen belül a
külhoni egyházi fenntartású köznevelési intézmények felújítási költségeinek és
egyes beruházásainak támogatása. Az előirányzat lehetőséget biztosít az oktatási
tevékenységgel szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztésére, nagy értékű tárgyi
eszköz vásárlására, esetenként az intézmények által szervezett rendezvények,
programok, azok technikai infrastruktúrája támogatására.

egyház, belső egyházi jogi személy

F

G

H

I

Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−

−

igénybe vehető

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
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egyösszegű kifizetéssel
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
egyéb: 1119/2013.(III. 8.) Korm.
határozat szerint
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

157.

343773

20/55/13 Határon túli egyházi
köznevelési intézmények
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A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

Támogatásban részesíthetők köre

158.1. a pénzügyi nehézségekkel küszködő, válságos helyzetbe jutott nemzetiségi
intézmények, szervezetek, önkormányzatok működési zavarainak
elhárítására és nemzetiségpolitikai szempontból kiemelten fontos
intézmények, rendezvények, programok egyedi döntéssel történő
támogatására,
158.2. a szomszédos országokkal létrehozott nemzetiségi kormányközi vegyesbizottságok ülésein elfogadott kormányzati kötelezettség-vállalások
finanszírozására,
158.3. pályázat útján:
158.3.1. nemzetiségi civil szervezetek támogatására,
158.3.2. a
nemzetiségi
közoktatási
intézmények,
szervezetek,
önkormányzatok anyaországi intézményekkel, településekkel,
szervezetekkel történő kapcsolattartásának támogatására,
158.3.3. az
anyaországban
történő
nemzetiségi
pedagógustovábbképzésekhez és a kétoldalú nemzetiségi vegyes bizottságok
ajánlásaiban szereplő közoktatási intézményi fejlesztésre,
158.4. a nemzetiségi kulturális támogatások, a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj
és a Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet
alapján adományozott, kiemelt munkát végző hazai nemzetiségek
képviselőinek elismerésének finanszírozásához.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil szervezet, közalapítvány, köztestület,
egyház, belső egyházi jogi személy, gazdasági
társaság,
szövetkezet,
nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, Magyar Államkincstár

159.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
159.2. A támogatás a 159.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/57/2 Magyarországi Görögök
Országos Önkormányzata és
Média

160.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
160.2. A támogatás a 160.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/57/3 Országos Horvát
Önkormányzat és Média

161.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
161.2. A támogatás a 161.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/57/4 Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata és
Média

162.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
162.2. A támogatás a 162.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/57/5 Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata és
Média

163.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
163.2. A támogatás a 163.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/57/6 Országos Roma
Önkormányzat és Média

164.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
164.2. A támogatás a 164.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

165.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
165.2. A támogatás a 165.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/57/1 Bolgár Országos
Önkormányzat és Média

20/57/7 Országos Lengyel
Önkormányzat és Média
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

A visszatérítési kötelezettség
mellett nyújtott költségvetési
támogatás visszafizetési
határideje a kedvezményezettel
megkötött szerződésben kerül
meghatározásra.
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pályázati úton
egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
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E
Támogatásban részesíthetők köre

166.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
166.2. A támogatás a 166.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

167.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
167.2. A támogatás a 167.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

168.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
168.2. A támogatás a 168.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

169.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
169.2. A támogatás a 169.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

170.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
170.2. A támogatás a 170.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

171.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
171.2. A támogatás a 171.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/58/1 Bolgár Országos
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

172.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
172.2. A támogatás a 172.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/58/2 Magyarországi Görögök
Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények
támogatása

173.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
173.2. A támogatás a 173.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/58/3 Országos Horvát
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

174.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
174.2. A támogatás a 174.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/58/4 Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények
támogatása

175.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
175.2. A támogatás a 175.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/57/8 Országos Örmény
Önkormányzat és Média

20/57/9 Országos Szlovák
Önkormányzat és Média

20/57/10 Országos Szlovén
Önkormányzat és Média

20/57/11 Szerb Országos
Önkormányzat és Média

20/57/12 Országos Ruszin
Önkormányzat és Média

20/57/13 Ukrán Országos
Önkormányzat és Média

nemzetiségi
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv
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egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
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előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
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176.

267356

20/58/5 Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények
támogatása

176.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
176.2. A támogatás a 176.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/58/6 Országos Roma
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

177.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
177.2. A támogatás a 177.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/58/7 Országos Lengyel
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

178.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
178.2. A támogatás a 178.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/58/8 Országos Örmény
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

179.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
179.2. A támogatás a 179.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/58/9 Országos Szlovák
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

180.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
180.2. A támogatás a 180.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/58/10 Országos Szlovén
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

181.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
181.2. A támogatás a 181.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/58/11 Szerb Országos
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

182.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
182.2. A támogatás a 182.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/58/12 Országos Ruszin
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

183.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
183.2. A támogatás a 183.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/58/13 Ukrán Országos
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

184.1. Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az országos
nemzetiségi önkormányzatok és a nemzetiségi sajtó működési támogatására.
184.2. A támogatás a 184.1. pontban meghatározott kormányrendelet alapján kerül
folyósításra négy egyenlő részletben.

nemzetiségi
önkormányzat,
önkormányzati költségvetési szerv

20/58/14 Országos Horvát
Önkormányzat prémiumévek
programmal kapcsolatos kiadásai

Országos Horvát Önkormányzat
kiadásainak fedezése.

Országos nemzetiségi önkormányzat

20/58/15 Országos Szlovén
Önkormányzat prémiumévek
programmal kapcsolatos kiadásai

Országos Szlovén Önkormányzat
kiadásainak fedezése.
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Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv
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egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

nemzetiségi

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel

prémiumévek

programmal

kapcsolatos

Országos nemzetiségi önkormányzat

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
részletekben történő kifizetéssel
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−

−

igénybe vehető

−

−

igénybe vehető

−

−

igénybe vehető

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

Támogatásban részesíthetők köre

Roma kultúra támogatása, alkotó közösségek tevékenységéhez támogatás nyújtása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári
díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil
szervezet,
közalapítvány,
központi
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső
egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
szövetkezet,
helyi
önkormányzat,
helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni
cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, határon túli személy,
határon túli szervezet, külföldi személy vagy
külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet. Magyar
Államkincstár

pályázati úton

Az előirányzat támogatást biztosít:
188.1. a hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók
esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdekében
elsősorban a roma szakkollégiumok létrehozásának, működésének
támogatására, továbbá roma nemzetiségi oktatási intézmény működésének
támogatására,
188.2. a romák társadalmi-gazdasági integrációjához,
188.3. a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásához, a hátrányos helyzetű
településeken megjelenő etnika, szociális társadalmi és területi hátrányok
kezeléséhez, a szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális
integrációjához, életfeltételeinek javításához és gyermekek esélyteremtését
szolgáló programokhoz,
188.4. a szociálisan hátrányos helyzetű, inaktívak fenntartható, és a vidéki élet
értékeit középpontba állító gazdasági aktivizálásához,
188.5. a kulturális autonómia intézményeinek megerősítéséhez,
188.6. a 188.1. – 188.5. pontokban megjelölt célokhoz kapcsolódó járulékos
tevékenységekhez,
188.7. a 2008–2009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül
érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről szóló 532/2013. (XII. 30.) Korm.
rendelet szerinti, az elkövetett bűncselekmények sértettjei és közvetlen
egyéb áldozatai számára a káraik megtérüléséhez történő hozzájárulás
teljesítéséhez,
188.8. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték biztosítása.

civil
szervezet,
közalapítvány,
központi
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső
egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
szövetkezet,
helyi
önkormányzat,
helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni
cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, határon túli személy,
határon túli szervezet, külföldi személy vagy
külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, Magyar
Államkincstár

pályázati úton

Az előirányzat terhére kerül biztosításra:
189.1. a Roma Integráció Évtizede Programban vállalt feladatok megvalósítása;
189.2. az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program
szegénység céljához kapcsolódó feladatok megvalósítása;
189.3. az uniós roma stratégiák keretrendszerének megfelelően a Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 20102014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII.
13.) Korm. határozathoz kapcsolódó feladatok megvalósítása;
189.4. a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiában, valamint
189.5. a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keretmegállapodásban vállalt feladatok, intézkedések nyomon követésének,
értékelésének, a monitorozáshoz szükséges statisztikai és információs
rendszerek
fejlesztésének,
nemzetközi
szakértői
koordináció,
kommunikáció, kutatás, a stratégiákhoz kapcsolódó kiadványok
elkészítésének, terjesztésének támogatására;
189.6. a
felzárkózáshoz
kapcsolódó
médiastratégia
elkészítésére
és
megvalósítására;
189.7. az NTFS társadalmasításával összefüggő feladatok ellátására;
189.8. a közszférában dolgozók társadalmi szemléletformálását és társadalmi
érzékenyítését elősegítő programok támogatására; a társadalmi felzárkózás
céljainak elérését elősegítő programok, azokat megalapozó felmérések,
kutatások, népszerűsítő, kapcsolódó rendezvények, fórumok támogatására,
kiemelten a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekében;
189.9. a fenti pontban megjelölt célokhoz kapcsolódó költségekre;
189.10. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték költségei.

civil
szervezet,
közalapítvány,
központi
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső
egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
szövetkezet,
helyi
önkormányzat,
helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni
cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, határon túli személy,
határon túli szervezet, külföldi személy vagy
külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, Magyar
Államkincstár

pályázati úton

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint
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Felosztás és finanszírozás módja

Visszafizetési kötelezettséggel
nyújtott költségvetési támogatás
esetén a visszafizetés határideje

A kijelölt kezelő szerv neve

Lebonyolító szerv

−

−

igénybe vehető

−

−

igénybe vehető

−

−

igénybe vehető

szerződés szerint

−

−

−

−

−

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja

Támogatásban részesíthetők köre

Az előirányzat támogatást biztosít:
190.1. a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, többnyire mélyszegénységben
élő, elsősorban roma tanulók és hallgatók esélyegyenlőségének
megteremtéséhez, további tanulmányuk elősegítéséhez, kollégiumi,
szakkollégiumi
ellátásához,
oktatásához,
neveléséhez
történő
hozzájáruláshoz;
190.2. az Útravaló-Macika esélyegyenlőségi ösztöndíjhoz történő hozzájáruláshoz;
190.3. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő
kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték költségeihez.

civil
szervezet,
közalapítvány,
központi
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső
egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
szövetkezet,
lakásszövetkezet,
helyi
önkormányzat,
helyi
önkormányzati
költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni
vállalkozónak nem minősülő természetes
személy, határon túli személy, határon túli
szervezet, külföldi személy vagy külföldi
szervezet, jogszabály alapján jogi személynek
minősülő
egyéb
szervezet,
Magyar
Államkincstár

pályázati úton

Nevelési-oktatási intézmények támogatásával a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek/tanulók integrált keretek között megvalósuló nevelésének/oktatásának
ösztönzésére képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéssel, óvodai fejlesztő
programmal, valamint az integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok többlet
munkájának anyagi támogatására.

civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi
személy, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, jogszabály alapján jogi
személynek
minősülő
egyéb
szervezet,
nem állami, nem önkormányzati fenntartású
közoktatási intézmények (óvoda, általános- és
középiskola) illetve természetes személy részére
történhet kifizetés

pályázati úton

Az Integrációs Pedagógiai Rendszerre (a továbbiakban: IPR) építve az óvodai és
iskolai integrációs program célja, hogy a gyermekek, tanulók iskolai
eredményeiben kevésbé legyen meghatározó a család társadalmi-gazdasági
státuszának hatása, támogassa az eredményes, innovatív pedagógiai módszerek
alkalmazását, növelje a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
iskolai sikerességét, csökkentse a szegregáció mértékét, erősítse az együttműködést
más ágazatokkal és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
szüleivel.

civil
szervezet,
közalapítvány,
központi
költségvetési szerv, köztestület, egyház, belső
egyházi jogi személy, gazdasági társaság,
szövetkezet,
helyi
önkormányzat,
helyi
önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati
költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, egyéni
cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő
természetes személy, határon túli személy,
határon túli szervezet, külföldi személy vagy
külföldi szervezet, jogszabály alapján jogi
személynek minősülő egyéb szervezet

pályázati úton

20/60/1 Az önkéntesség európai
évéhez és a civil szervezetekhez
kapcsolódó programok
támogatása

Az Önkéntesség Európai Évének végrehajtásában több uniós tagállam mellett
Magyarország is részt vállalt. Az év lebonyolítása érdekében 1 fő kizárólag az év
programjainak koordinálásával, a Nemzeti Koordináló Testület kiszolgálásával,
támogatásával programszervezéssel, sajtókapcsolatok kezelésével és a vonatkozó
szakmai szervezetekkel foglalkozó személy került alkalmazásra.
Az előirányzat nyújtott támogatást a 2011 Önkéntesség Európai Évéhez, valamint
Magyarország Nemzeti Programjához szorosan kapcsolódó és az abba integrálódó
civil szervezetek által szervezett programokhoz.

egyesület, alapítvány, jogi személyiségű
társaság, központi költségvetési szerv (KIM
(jogutódlással EMMI) igazgatása)

pályázati úton

20/60/4 Civil és non-profit
szervezetek támogatása

Civil és nonprofit szervezetek költségvetési támogatása (2010. évi CLXIX.
törvény, 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet alapján)
Az előirányzat fedezetet biztosít olyan szervezetek támogatásához, amelyek
összkormányzati szinten a civil szektoron belüli párbeszédet biztosító fórumok
működését biztosítják, illetve hatékonyan segítik azok fejlesztését.
Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a civil szervezetek működését érintő
joganyag felülvizsgálatához és átdolgozásához kapcsolódó szakértői műhelyek és
munka ellátásához.
Az előirányzat felhasználása részben pályázati úton, részben egyedi támogatás
útján, a támogatott szervezet részére támogatási szerződéssel, egyéb
kedvezményezett
részére
közvetlen
kifizetéssel,
illetve
előirányzatátcsoportosítással történik.

egyesület, alapítvány

20/59/7 Roma ösztöndíj
programok

20/59/8 Esélyegyenlőséget
szolgáló intézkedések
finanszírozása

20/59/9 Társadalmi felzárkózási
és integrációs intézkedések

egyedi döntéssel
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A
Sorszám

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel
egyéb: bankforgalmi terhelési
értesítők szerint

előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel

egyedi döntéssel
előleg biztosítható
egyösszegű kifizetéssel

”

29. oldal / összesen: 29
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részletekben történő kifizetéssel
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A honvédelmi miniszter 2/2014. (II. 28.) HM rendelete
a katonai feladat végrehajtása közben elvégezhető egészségügyi tevékenységekről, ezen tevékenységek
elvégzéséhez szükséges egészségügyi szakkiképzések köréről, a szakkiképzési követelményekről,
azok szakmai tartalmáról és a szakkiképzés lefolytatására jogosított intézmények köréről
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások
miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
harctéri életmentő katona: polgári egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező katona, aki e rendelet
szerinti alapszintű egészségügyi szakkiképzés révén elsajátított képességével Magyarországon különleges
jogrend esetén elrendeltek szerint, valamint külföldön a békeműveletek során és műveleti területeken
végrehajtott katonai tevékenységek közben bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére,
elsősegélynyújtás végrehajtására alkalmas az 1. mellékletben meghatározottaknak megfelelően,
b)
harctéri mentőkatona: polgári egészségügyi képesítéssel nem rendelkező katona, aki e rendelet szerinti
középszintű egészségügyi szakkiképzés révén, Magyarországon és külföldön, a békeműveletek során
és műveleti területeken végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben
bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, a harctéri sebesültellátásra, az életmentő
feladatok végrehajtására alkalmas a 2. mellékletben meghatározottaknak megfelelően,
c)
műveleti egészségügyi specialista: polgári egészségügyi képesítéssel nem rendelkező katona, aki e rendelet
szerinti egészségügyi szakkiképzés révén, Magyarországon és külföldön, a békeműveletek során és műveleti
területeken végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben bekövetkezett
különböző sérülések, betegségek felismerésére, a harctéri sebesültellátásra, az életmentő feladatok, valamint
általános egészségügyi ellátás végrehajtásra alkalmas a 3. mellékletben meghatározottaknak megfelelően,
d)
katona-egészségügyi szakállomány: katona-egészségügyi szakdolgozó, katona-egészségügyi egyéb diplomás
személy, akit a végzettségének, szakképesítésének megfelelő munkakörben foglalkoztatnak és a vonatkozó
egészségügyi ágazati jogszabályokban, valamint e rendeletben meghatározottak szerint az elméleti és
gyakorlati továbbképzéseken, tanfolyamokon részt vett, a vizsgakötelezettségének eredményesen eleget tett
és az előírt továbbképzési pontokat megszerezte,
e)
katona-egészségügyi szakdolgozó: ápoló, szakápoló, mentőápoló, mentőtiszt, diplomás ápoló, gyógytornász,
védőnő, dietetikus, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi asszisztens (OKJ), szakasszisztens,
közegészségügyi-járványügyi felügyelő, népegészségügyi ellenőr,
f)
katona-egészségügyi egyéb diplomás személy: orvos, fogorvos, gyógyszerész, pszichológus, klinikai
szakpszichológus,
g)
egészségügyi képesítésű műveleti katona: polgári egészségügyi végzettséggel, szakképesítéssel
rendelkező katona, aki e rendelet szerinti egészségügyi szakkiképzés révén, Magyarországon és
külföldön a békeműveletek során és műveleti területeken végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt
katonai tevékenységek közben bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, a harctéri
sebesültellátásra, az életmentő feladatok végrehajtásra alkalmas az 5. mellékletben meghatározottaknak
megfelelően.
2. §

(1) A harctéri életmentő katona (a továbbiakban: HÉK) egészségügyi szakkiképzés hetven órás tanfolyam rendszerű
szakkiképzés keretében, magyar nyelven, tanfolyamonként legfeljebb tizenöt fő részvételével valósul meg.
A szakkiképzési idő magába foglalja az elméleti és gyakorlati foglalkozásokat, valamint a tanfolyamközi- és
záróvizsgát.
(2) A HÉK egészségügyi szakkiképzés követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A HÉK egészségügyi szakkiképzés elvégzéséről az eredményes záróvizsgát követően a 6. melléklet szerinti minta
alapján magyar, más országból delegált személyek részére angol és magyar nyelvű igazolást kell kiadni. Az abban
meghatározott minősítés megjelölése: harctéri életmentő katona.
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(4) Az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított két évig végezhető. Az igazolás érvényessége
egy harminchat órás tanfolyam 1. mellékletben meghatározott követelményeinek eredményes teljesítése esetén
újabb két évre meghosszabbítható.
(5) Az igazolás érvényessége a harminchat órás tanfolyam elvégzése nélkül, a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
MH) egészségügyi főnök döntése alapján, szolgálati érdekből egy alkalommal, további három hónappal
meghosszabbítható. Ennek leteltét követően csak a (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetén
hosszabbítható meg az igazolás érvényessége.
(6) A HÉK egészségügyi szakkiképzést az MH Egészségügyi Központban kell végrehajtani.
3. §		
A HÉK egészségügyi szakkiképzésen való részvétel feltételei:
a)
a jelölt közvetlen szolgálati előjárójához írásban benyújtott részvételi szándéknyilatkozata,
b)
egységes alapkiképzésen vagy a nem katonai oktatási intézményben végzett tiszti, altiszti állományba vett
személyek részére szervezett tanfolyamrendszerű felkészítésen való részvétel,
c)
honvédelmi szerv vagy rendvédelmi szerv állományában eltöltött legalább 6 hónap szolgálati viszony,
d)
honvédelmi szerv vagy rendvédelmi szerv parancsnokának javaslata, és
e)
honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendő személyek részére a honvédek alkalmassági feltételeit
meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság.
4. §

(1) A harctéri mentőkatona (a továbbiakban: HMK) egészségügyi szakkiképzés hatszázhatvanhárom órás tanfolyam
rendszerű szakkiképzés keretében, magyar nyelven, nemzetközi szakkiképzés esetében angol nyelven,
tanfolyamonként legfeljebb tíz fő részvételével, igény szerint több ütemben kerül végrehajtásra. Az egészségügyi
szakkiképzés magába foglalja az elméleti és gyakorlati foglalkozásokat, valamint a tanfolyamközi és a záróvizsgát.
(2) A HMK egészségügyi szakkiképzés követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A HMK egészségügyi szakkiképzés sikeres elvégzéséről, az eredményes záróvizsgát követően a 6. melléklet szerinti
minta alapján magyar, nemzetközi egészségügyi szakkiképzés esetén angol és magyar nyelvű igazolást kell kiadni.
Az abban meghatározott minősítés megjelölése: harctéri mentőkatona.
(4) Az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított két évig végezhető. Az igazolás egy hetven
órás tanfolyam 2. mellékletben meghatározott követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb két évre
meghosszabbítható.
(5) Az igazolás érvényessége a hetven órás tanfolyam elvégzése nélkül, az MH egészségügyi főnök döntése alapján,
szolgálati érdekből egy alkalommal, további hat hónappal meghosszabbítható. Ennek leteltét követően csak
a (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetén hosszabbítható meg az igazolás érvényessége.
(6) A HMK egészségügyi szakkiképzésen való részvétel alapfeltétele a 3. §-ban foglaltakon túl nemzetközi tanfolyam
esetén katonai szakanyaggal bővített, legalább alapfokú, önálló nyelvhasználói szintű angol nyelvismeret.
(7) A HMK egészségügyi szakkiképzést az MH Egészségügyi Központ szervezésében, az MH egészségügyi főnök által
meghatározott helyszíneken kell végrehajtani.

5. §

(1) A műveleti egészségügyi specialista (a továbbiakban: MES) egészségügyi szakkiképzés kilencszáznegyvenhárom
órás tanfolyam rendszerű szakkiképzés keretében, magyar nyelven, nemzetközi szakkiképzés esetében angol
nyelven, tanfolyamonként legfeljebb tíz fő részvételével, igény szerint több ütemben kerül végrehajtásra.
Az egészségügyi szakkiképzés magába foglalja az elméleti és gyakorlati foglalkozásokat, valamint a tanfolyamközi
és a záróvizsgát.
(2) A MES egészségügyi szakkiképzés követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A MES egészségügyi szakkiképzés sikeres elvégzéséről, az eredményes záróvizsgát követően a 6. melléklet szerinti
minta alapján magyar, nemzetközi szakkiképzés esetén angol és magyar nyelvű igazolást kell kiadni. Az abban
meghatározott minősítés megjelölése: műveleti egészségügyi specialista.
(4) Az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított két évig végezhető. Az igazolás egy hetven
órás tanfolyam 3. mellékletben meghatározott követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb két évre
meghosszabbítható.
(5) Az igazolás érvényessége a két hetes tanfolyam elvégzése nélkül, az MH egészségügyi főnök döntése alapján,
szolgálati érdekből egy alkalommal, további hat hónappal meghosszabbítható. Ennek leteltét követően csak
a (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetén hosszabbítható meg az igazolás érvényessége.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 31. szám

3115

(6) A MES által, katonai feladat végrehajtása közben közreműködő személyeken, Magyarországon és külföldön
békeműveletek során és műveleti területen, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben
alkalmazható hatóanyagok listáját a 4. melléklet tartalmazza.
(7) A MES egészségügyi szakkiképzésen való részvétel alapfeltétele a 3. §-ban foglaltakon túl
a)
érettségi, de legalább középfokú végzettség,
b)
a különleges műveleti beosztást betöltők esetén a Honvéd Vezérkar főnökének intézkedésében
meghatározott különleges műveleti kiválasztó alapképzés sikeres végrehajtása,
c)
nemzetközi tanfolyam esetén katonai szakanyaggal bővített, legalább alapfokú, önálló nyelvhasználói szintű
angol nyelvismeret.
(8) A MES egészségügyi szakkiképzést az MH Egészségügyi Központ szervezésében, az MH egészségügyi főnök által
meghatározott helyszíneken kell végrehajtani.
6. §

(1) Az egészségügyi képesítésű műveleti katona (a továbbiakban: EKMK) egészségügyi szakkiképzés, magyar nyelven,
nemzetközi továbbképzés esetén, angol nyelven, tanfolyamonként legfeljebb tíz fő részvételével, igény szerint
több ütemben kerül végrehajtásra. Az egészségügyi szakkiképzés magába foglalja az elméleti és gyakorlati
foglalkozásokat, valamint a záróvizsgát.
(2) Az EKMK az 5. mellékletben meghatározottaknak megfelelően végezheti tevékenységét.
(3) Az EKMK egészségügyi szakkiképzés sikeres elvégzéséről, az eredményes záróvizsgát követően a 6. melléklet
szerinti minta alapján magyar, nemzetközi egészségügyi szakkiképzés esetén angol és magyar nyelvű igazolást kell
kiadni. Az abban meghatározott minősítés megjelölése: egészségügyi képesítésű műveleti katona, az egészségügyi
szakkiképzés szerinti külön megnevezéssel.
(4) Az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított öt évig végezhető, amely szintentartó,
ismeretbővítő tanfolyam követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb öt évre meghosszabbítható.
(5) Az igazolás érvényessége a (4) bekezdésben meghatározott tanfolyam elvégzése nélkül, az MH egészségügyi főnök
döntése alapján, szolgálati érdekből egy alkalommal, további hat hónappal meghosszabbítható. Ennek leteltét
követően csak a (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetén hosszabbítható meg az igazolás
érvényessége.
(6) Az EKMK egészségügyi szakkiképzésen való részvétel alapfeltétele nemzetközi tanfolyam esetén a 3. § a), b), d) és
e) pontjában foglaltakon túl a katonai szakanyaggal bővített, legalább alapfokú, önálló nyelvhasználói szintű angol
nyelvismeret.
(7) Az EKMK egészségügyi szakkiképzést az MH Egészségügyi Központban kell végrehajtani.

7. §		
Nemzetközi tanfolyamon, valamint e rendelet hatálybalépése előtt két éven túl hazai tanfolyamon HMK témájú
szakkiképzésben részesült és eredményes záróvizsgát tett személynek az e rendelet szerinti tevékenység
végezéséhez a 2. mellékletben meghatározott követelmények alapján különbözeti vizsgát kell tennie. A minősítés
megjelölése: harctéri mentőkatona.
8. §		
Nemzetközi tanfolyamon, valamint e rendelet hatálybalépése előtt két éven túl hazai tanfolyamon MES témájú
szakkiképzésben részesült és eredményes záróvizsgát tett személynek az e rendelet szerinti tevékenység
végezéséhez kétszáznyolcvan órás ismeretfrissítő, ismeretbővítő egészségügyi szakkiképzést követően a 3. és
4. mellékletben meghatározott követelmények alapján különbözeti vizsgát kell tennie. A minősítés megjelölése:
műveleti egészségügyi specialista.
9. §		
HMK témájú egészségügyi szakkiképzésben részesült és eredményes záróvizsgát tett személynek a MES minősítés
megszerzéséhez, a 3. és 4. mellékletben meghatározott követelmények alapján kétszáznyolcvan órás kiegészítő
tanfolyam elvégzését követően különbözeti vizsgát kell tennie. A minősítés megjelölése: műveleti egészségügyi
specialista.
10. §		
Az e rendeletben végrehajtott egészségügyi szakkiképzésekkel kapcsolatos valamennyi feladat végrehajtásáért,
azok nyilvántartásának ellenőrzéséért az MH egészségügyi főnök felel.
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
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12. §		
Hatályát veszti a katonai feladat végrehajtása közben elvégezhető egészségügyi tevékenységek és ezek
elvégzéséhez szükséges szakkiképzés követelményeiről szóló 15/2012. (VII. 30.) HM rendelet.
		
		

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) HM rendelethez
A HÉK egészségügyi szakkiképzésének követelményei, képességei és tevékenységi köre
1. A HÉK e mellékletben meghatározott követelmények maradéktalan teljesítése esetén végezheti tevékenységét.
2. A HÉK az egészségügyi szakkiképzésen elsajátított ismeretek alapján képes:
2.1. a katonai tevékenységek során a tanult egészségügyi ismereteket önállóan vagy szakirányítással alkalmazni
és az egészségügyi szakkiképzésben aktívan részt venni,
2.2. az egészségügyi szakállománnyal együttműködni,
2.3. munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni,
2.4. az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni.
3. A HÉK az egészségügyi szakkiképzésen elsajátított ismeretei alapján önálló vagy az egészségügyi szakállomány
döntése alapján végzett tevékenysége során:
3.1. a rendszeresített elsősegélynyújtó felszereléseket ismeri és alkalmazza,
3.2. önállóan elsősegélyt nyújt, valamint a sérülteket/betegeket szaksegélyre előkészíti,
3.3. a sérültosztályozás alapjait ismeri, alkalmazza,
3.4. a sérült mentési technikákat ismeri és alkalmazza, MEDEVAC segítséget kér,
3.5. az emberi test felépítését és működését alapszinten ismeri,
3.6. a sérült/beteg személy vizsgálatának menetét alapszinten ismeri és alkalmazza,
3.7. az elsősegély szintű vérzéscsillapítási folyamatokat ismeri és alkalmazza,
3.8. a különböző sebellátásokat elsősegélynyújtás szintjén ismeri és alkalmazza,
3.9. a kivérzéses sokkos állapotot felismeri, alapszintű ellátást biztosít,
3.10. a különböző testrészek sérüléseit felismeri, és alapszintű ellátást biztosít,
3.11. a csont és ízületi sérüléseket felismeri, és alapszintű ellátást biztosít,
3.12. a gyakoribb mérgező növények okozta betegségeket felismeri, és alapszintű ellátást biztosít,
3.13. a veszélyes állatok csípése, harapása, marása okozta betegségeket, sérüléseket felismeri, és alapszintű ellátást
biztosít,
3.14. a pszichológiai rendellenességeket alapszinten felismeri, ellátja és a katonatársakat pszichésen támogatja,
3.15. a hő- és hidegártalmakat felismeri, és alapszintű ellátást biztosít,
3.16. az atom – nukleáris – vegyi – biológiai (a továbbiakban: CBRN) fegyverek által okozott sérüléseket felismeri,
és alapszintű ellátást biztosít,
3.17. a rendszeresített auto-injektorokat ismeri és alkalmazza,
3.18. BLS szintű újraélesztést végez, a félautomata külső defibrillator (AED) használatát ismeri, a biológiai halált
felismeri,
3.19. alapszintű légút-biztosító eszközöket alkalmaz (nazofaringeális, orofaringeális),
3.20. a feszülő légmell tüneteinek, panaszainak észlelése esetén az érintett oldalon mellkas tű-detenzionálást
végez,
3.21. a perifériás folyadékpótlás menetét ismeri és alkalmazza, az aszepszis-antiszepszis fogalmát ismeri,
3.22. perifériás vénát biztosít (kanüllel), melynek során feladata:
3.22.1. a perifériás vénás beviteli hely biztosítása (hatóanyag tartalom nélküli) krisztalloid infúzió érpályába
juttatásához,
3.22.2. optimális beviteli hely kiválasztása, sérüléstől függően,
3.22.3. optimális folyadékáramlást biztosító kanül behelyezése, rögzítése,
3.22.4. nem várt esemény felismerése, elhárítása a behelyezés során (extravazátió, értévesztés),
3.22.5. perifériás véna kanül átjárhatóságának biztosítása és/vagy lezárása,
3.22.6. a véna környékében lévő terület ellenőrzése (ideértve a beszúrási pontot is).
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4. Az egészségügyi szakkiképzési idő 70 óra. A szakkiképzés ideje magába foglalja az elméleti és gyakorlati órákat,
valamint a tanfolyamközi és záróvizsgát. A gyakorlati szakkiképzés magába foglalja a demonstrációs tantermi
foglalkozásokat.
5. A HÉK egészségügyi szakkiképzés vizsgarendje:
5.1. a jelölteknek tanfolyamközi vizsgát kell tenniük,
5.2. a záróvizsgára bocsátás feltételei:
5.2.1.
a tanfolyam maradéktalan letöltése,
5.2.2.
az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon hiányzás nélküli részvétel,
5.2.3.
elháríthatatlan ok miatt, a szituációs és perifériás vénabiztosítás gyakorlati foglalkozások
teljesítésének kivételével egy nap igazolt hiányzás megengedett,
5.2.4.
a tanfolyamközi vizsga és az előírt gyakorlat teljesítése,
5.3. a tanfolyamközi vizsga:
5.3.1.
írásbeli vizsga, melynek kérdéseit a tanfolyam keretén belül leadott tananyag és az önálló
feldolgozásként meghatározott ismeretanyag képezi,
5.3.2.
az írásbeli feladatlapot megoldó kulcs alapján kell értékelni,
5.4. a záróvizsga tartalma:
5.4.1.
gyakorlattal egybekötött szóbeli vizsga, melynek szituációs feladatait a tanfolyam keretén belül
bemutatott és gyakoroltatott ismeretanyag képezi,
5.5. a záróvizsga értékelése:
5.5.1.
a gyakorlati-szóbeli vizsgát az ellenőrző lista alapján kell értékelni, „megfelelt”, illetve „nem
megfelelt” minősítéssel,
5.5.2.
„nem megfelelt” értékelés esetén a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani nem lehet,
5.5.3.
a jelölt sikertelen záróvizsga vagy egyéb igazolt távollét esetén, legfeljebb egy alkalommal
a tanfolyamra ismételten beiskolázható,
5.6. a záróvizsgára vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Vizsgaszabályzat tartalmazza.

2. melléklet a 2/2014. (II. 28.) HM rendelethez
A HMK egészségügyi szakkiképzésének követelményei, képességei és tevékenységi köre
1. A HMK e mellékletben meghatározott követelmények maradéktalan teljesítése esetén végezheti tevékenységét.
2. A HMK az egészségügyi szakkiképzésen elsajátítottak alapján képes:
2.1. a katonai feladatok során a képzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan,
illetve együttműködőként elvégezni,
2.2. az egészségügyi szakállománnyal és társszervekkel együttműködni, az akut egészségkárosodást szenvedett
személyek állapotát stabilizálni, megfigyelni és a sebesült kiürítést végző részére a betegről referálni,
2.3. munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni,
2.4. az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni.
3. A HMK az egészségügyi szakkiképzésen elsajátított ismeretei és önálló vagy az egészségügyi szakállomány döntése
alapján végzett tevékenysége során:
3.1. a munkavédelem és környezetvédelem területén:
3.1.1.
az aszepszis, antiszepszis szabályait betartja,
3.1.2.
a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi előírásait alkalmazza,
3.1.3.
az egyéni védőeszközöket alkalmazza,
3.1.4.
az egészségügyi és egyéb segéd-anyagok tárolását az előírásoknak megfelelően biztosítja,
3.1.5.
a szelektív hulladékgyűjtés szabályait alkalmazza,
3.1.6.
a veszélyes anyagot és hulladékot kezeli,
3.1.7.
a környezetvédelmi előírásokat betartja,
3.2. az egészségügyi megelőző tevékenység területén:
3.2.1.
a tábori élet higiénés szabályrendszerét alkalmazza,
3.2.2.
az élelmiszerhigiéne alapvető rendszabályait ismeri és alkalmazza,
3.2.3.
a víznyerés, víztisztítás higiénés szabályait alapszinten ismeri és alkalmazza,
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3.3.

3.4.

3.5.

az első ellátás-elsősegélynyújtás területén:
3.3.1.
a helyszín körülményeiről tájékozódik, biztonságosságát felméri,
3.3.2.
CABCDE megközelítést alkalmazza (keringés, légút, légzés), tájékozódó állapotfelmérést végez,
3.3.3.
az életmentő beavatkozást igénylő tüneteket felismeri,
3.3.4.
segítséget hív,
3.3.5.
az ellátás menetét és minőségét a taktikai helyzethez igazítja,
3.3.6.
a sérültet/beteget állapotának megfelelő testhelyzetbe hozza,
3.3.7.
képességeinek megfelelően életmentő beavatkozásokat végez,
3.3.8.
újraélesztést végez (xBLS/xPBLS – AED),
3.3.9.
képességeinek megfelelően eszméletlen sérültnél/betegnél eszközzel és eszköz nélkül légutat
biztosít,
3.3.10. az elsődleges beavatkozásokat megkezdi/elvégzi:
3.3.10.1. zavart tudatú sérültnél/betegnél,
3.3.10.2. fájdalomról panaszkodó sérültnél/betegnél,
3.3.10.3. nehézlégzéssel küszködő sérült/beteg esetén,
3.3.10.4. görcsroham alatt és után,
3.3.10.5. beszédzavar, végtaggyengeség esetén,
3.3.10.6. sokkos állapotú sérültnél/betegnél,
3.3.10.7. mérgezés gyanúja esetén,
3.3.10.8. elektromos balesetet szenvedett sérültnél/betegnél,
3.3.10.9. CBRN sérült esetén,
3.3.11. a vérzéscsillapítási eljárásokat elsősegély szinten ismeri és alkalmazza,
3.3.12. a hő- és hideghatás okozta sérüléseket alapszinten ellátja,
3.3.13. elsődleges sebellátást végez,
3.3.14. a kötözési eljárásokat alapszinten ismeri és alkalmazza,
3.3.15. a rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzíti,
3.3.16. a sérültet/beteget szakszerűen mozgatja, műfogásokat alkalmaz,
3.3.17. ujjbegyből vércukorszint meghatározásra vért vesz,
3.3.18. a biológiai halál alapvető ismérveit felismeri,
3.3.19. a tömeges sérült ellátásban közreműködik,
3.3.20. a sérült/beteg szállításra történő előkészítését végzi,
a logisztikai eljárások, sérült/betegszállítás területén:
3.4.1.
egészségügyi logisztikai feladatokat végez,
3.4.2.
rádión forgalmaz,
3.4.3.
az ellátó, kiürítő team-et riasztja (MEDEVAC; CASEVAC),
3.4.4.
sérültet/beteget egészségügyi szolgáltatónak átad,
3.4.5.
egészségügyi szervekkel együttműködik,
3.4.6.
képességi szintjének megfelelően a sérült/beteg szállíthatóságát megítéli, a sérültet/beteget
állapotának megfelelően pozícionálja, mobilizálja,
3.4.7.
a betegrögzítő és szállító eszközöket alkalmazza,
3.4.8.
a sérültet/beteget kíséri.
az állapotfelmérés területén:
3.5.1.
a baleseti mechanizmust felismeri,
3.5.2.
a sérült/beteg környezetét, aktuális állapotát, helyzetét a helyszínen értékeli,
3.5.3.
alapszintű állapotfelmérést végez (MS/LOC-ABC),
3.5.4.
célzott, részletes sérült/betegvizsgálatot végez,
3.5.5.
kérdezési algoritmust alkalmaz,
3.5.6.
anamnézist vesz fel,
3.5.7.
az életveszélyt felismeri,
3.5.8.
a veszélyeztető állapotot felismeri,
3.5.9.
a tudat- és eszméletzavarokat (AVPU, GCS) felismeri,
3.5.10. a keringési paramétereket észleli és értékeli,
3.5.11. légzési paramétereket észleli, légzési elégtelenséget, légzészavart felismeri,
3.5.12. testhőmérsékletet mér,
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3.5.13. a bőr, a hajas fejbőr állapotát és elváltozásait megfigyeli,
3.5.14. a fájdalom életet veszélyeztető, fenyegető jellegét felismeri,
3.5.15. a sérült/beteg vezető panaszait értékeli,
3.5.16. az életet veszélyeztető, fenyegető tüneteket felismeri,
3.5.17. az általa alkalmazható gyógyszeres terápia mellékhatásait felismeri,
3.5.18. a mérgezésre gyanús jeleket felismeri,
3.5.19. az állapotváltozást monitorizálja,
3.5.20. a pulzoximétert alkalmazza,
3.6. a mentés – mentéstechnika területén:
3.6.1.
a mentéstechnikai berendezések üzemképességét biztosítja,
3.6.2.
a mentéstechnikai eszközök, műszerek hibáit felismeri,
3.6.3.
a készenléti felszereléseket ismeri, utántölti,
3.6.4.
a mentéstechnikai műfogásokat ismeri és alkalmazza,
3.6.5.
a védősisakot a sérült fejéről, illetve a sérült ruházatát szakszerűen eltávolítja,
3.6.6.
félautomata defibrillátort alkalmaz,
3.6.7.
sürgősségi esetekben eszközös légútbiztosítást végez:
3.6.7.1.
orofaringeális tubust behelyez,
3.6.7.2.
nazofaringeális tubust vezet be,
3.6.7.3.
szupraglottikus légútbiztosító eszközt alkalmaz,
3.6.7.4.
laringotraheális tubust alkalmaz,
3.6.8.
feszülő légmell esetén tű-detenzionálást alkalmaz,
3.6.9.
alapszinten oxigén terápiát alkalmaz,
3.6.10. ballonos lélegeztetést végez,
3.6.11. képességi szintjének megfelelően sebellátást végez,
3.6.12. konikotómiát végez,
3.6.13. nyakrögzítőt felhelyez,
3.6.14. a kárhelyet biztosítja,
3.6.15. tömeges balesetnél az első mentőegység feladatát ellátja,
3.6.16. a kárhely parancsnok kiérkezéséig sérültosztályozást végez,
3.6.17. a sebesült gyűjtőhelyet kialakítja,
3.6.18. perifériás vénát biztosít,
3.6.19. képzettségének, képességének megfelelően intravénásan infúziós terápiát, intramuszkulárisan
gyógyszert alkalmaz,
3.6.20. a megfelelő beadási technikát megválasztja,
3.6.21. intraosszeális infúziós terápiát alkalmaz (kivéve szternális technika),
3.6.22. az infúzió beadási sebességét megválasztja, túlnyomásos infúziót ad be,
3.6.23. a perifériás vénakanült ideiglenesen lezárja,
3.6.24. az amputátumokat szakszerűen ellátja és szállítja,
3.6.25. a mérgezett sérültet/beteget elsődlegesen ellátja,
3.6.26. a sokktalanításban részt vesz,
3.6.27. együttműködőként ALS-ben közreműködik,
3.6.28. együttműködőként intubálásnál asszisztál.
4. A HMK által, katonai feladat végrehajtása közben közreműködő személyeken, Magyarországon és külföldön
békeműveletek során és műveleti területen, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben
– a hatások, mellékhatások, indikációk, kontraindikációk, adagolás megfelelő ismeretében – alkalmazható
hatóanyag:
4.1. gyógyszer:
4.1.1.
morphium hydrochloricum 10 mg auto-injektor im. (összesen maximum háromszor alkalmazható
egy betegnél, legalább 30 perces időközökkel),
4.1.2.
kardiális stimulánsok (kivéve szívglikozidok): epinephrine 0,3 mg tartalmú auto-injektor im.
(amennyiben nem elérhető, 0,3 mg epinephrine im.),
4.2. intravénásan adható infúziós oldatok:
4.2.1.
elektrolit oldatok,
4.2.2.
hydroxyethylstarch oldatok (kivéve: hyperosmolaris oldatok).
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5. A szakkiképzési idő 663 óra. A szakkiképzés ideje magába foglalja az elméleti és gyakorlati órákat, valamint
a tanfolyamközi vizsgákat és a záróvizsgát. A gyakorlati szakkiképzés magába foglalja a demonstrációs tantermi,
élőszövetes (életmentő beavatkozások oktatása állaton), valamint humán invazív (krisztalloid infúzió perifériás
vénás bekötése) beavatkozásokkal kiegészített gyakorlati foglalkozásokat.
5.1. A HMK egészségügyi szakkiképzés vizsgarendje:
5.1.1.
sikertelen tanfolyamközi vizsgák esetén a vizsgázó pótvizsgát tehet,
5.1.2.
amennyiben a tanfolyamról a jelölt öt kiképzési napnál többet hiányzik, záróvizsgára nem
bocsátható,
5.1.3.
a záróvizsga részei:
5.1.3.1.
írásbeli vizsga,
5.1.3.2.
taktikai harctéri sérültellátás gyakorlati vizsga.

3. melléklet a 2/2014. (II. 28.) HM rendelethez
A MES egészségügyi szakkiképzésének követelményei, képességei és tevékenységi köre
1. A MES e mellékletben meghatározott követelmények maradéktalan teljesítése esetén végezheti tevékenységét.
2. A MES az egészségügyi szakkiképzésen elsajátítottak alapján képes:
2.1. a katonai feladatok során a képzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan,
illetve együttműködőként elvégezni,
2.2. az egészségügyi szakállománnyal és társszervekkel együttműködni, az akut egészségkárosodást szenvedett,
a katonai feladatban közvetlenül résztvevő személyek állapotát stabilizálni, megfigyelni és a sebesült kiürítést
végző részére a betegről referálni,
2.3. munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni,
2.4. az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni.
3. A MES az egészségügyi szakkiképzésen elsajátított ismeretei és önálló vagy az egészségügyi szakállomány döntése
alapján végzett tevékenysége során:
3.1. a munkavédelem és környezetvédelem területén:
3.1.1.
az aszepszis, antiszepszis szabályait betartja,
3.1.2.
a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi előírásait alkalmazza,
3.1.3.
az egyéni védőeszközöket alkalmazza,
3.1.4.
az egészségügyi és egyéb segéd-anyagok tárolását az előírásoknak megfelelően biztosítja,
3.1.5.
a szelektív hulladékgyűjtés szabályait alkalmazza,
3.1.6.
a veszélyes anyagot és hulladékot kezeli,
3.1.7.
a környezetvédelmi előírásokat betartja,
3.2. az egészségügyi megelőző tevékenység területén:
3.2.1.
a fertőző megbetegedések gyanú jeleit, jellemző tüneteit felismeri,
3.2.2.
a fertőző betegség terjedési módját felismeri,
3.2.3.
a fertőző betegségek továbbterjedését megakadályozó intézkedéseket foganatosít,
3.2.4.
a fertőző betegek járványügyi elkülönítését végrehajtja,
3.2.5.
a fertőző betegek környezetében szükséges fertőtlenítő eljárásokat elvégezi,
3.2.6.
a járványokat alapszinten vizsgálja ki,
3.2.7.
a tábori élet higiénés szabályrendszerét alkalmazza,
3.2.8.
az élelmiszerhigiéne alapvető rendszabályait ismeri és alkalmazza,
3.2.9.
a víznyerés, víztisztítás higiénés szabályait alapszinten ismeri és alkalmazza,
3.3. az első ellátás-elsősegélynyújtás területén:
3.3.1.
a helyszín körülményeiről tájékozódik, biztonságosságát felméri,
3.3.2.
CABCDE megközelítést alkalmazza (keringés, légút, légzés), tájékozódó állapotfelmérést végez,
3.3.3.
az életmentő beavatkozást igénylő tüneteket felismeri,
3.3.4.
segítséget hív,
3.3.5.
az ellátás menetét és minőségét a taktikai helyzethez igazítja,
3.3.6.
a sérültet/beteget állapotának megfelelő testhelyzetbe hozza,
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3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.

3.4.

3.5.
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képességeinek megfelelően életmentő beavatkozásokat végez,
újraélesztést végez (xBLS/xPBLS – AED),
képességeinek megfelelően eszméletlen sérültnél/betegnél eszközzel és eszköz nélkül légutat
biztosít,
3.3.10. az elsődleges beavatkozásokat megkezdi/elvégezi:
3.3.10.1. zavart tudatú sérültnél/betegnél,
3.3.10.2. fájdalomról panaszkodó sérültnél/betegnél,
3.3.10.3. nehézlégzéssel küszködő sérültnél/beteg esetén,
3.3.10.4. görcsroham alatt és után,
3.3.10.5. beszédzavar, végtaggyengeség esetén,
3.3.10.6. sokkos állapotú sérültnél/betegnél,
3.3.10.7. mérgezés gyanúja esetén,
3.3.10.8. elektromos balesetet szenvedett sérültnél/betegnél,
3.3.10.9. CBRN sérült esetén,
3.3.11. a vérzéscsillapítási eljárásokat elsősegély szinten ismeri és alkalmazza,
3.3.12. a hő- és hideghatás okozta sérüléseket alapszinten ellátja,
3.3.13. elsődleges sebellátást végez,
3.3.14. a kötözési eljárásokat alapszinten ismeri és alkalmazza,
3.3.15. a rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzíti,
3.3.16. a sérültet/beteget szakszerűen mozgatja, műfogásokat alkalmaz,
3.3.17. ujjbegyből vércukorszint meghatározásra vért vesz,
3.3.18. meghatározott esetekben vizeletmintát gyorsteszttel vizsgál és értékel,
3.3.19. a biológiai halál alapvető ismérveit felismeri,
3.3.20. a tömeges sérült ellátásban közreműködik,
3.3.21. a sérült/beteg szállításra történő előkészítését végzi,
a logisztikai eljárások, sérült/betegszállítás területén:
3.4.1.
egészségügyi logisztikai feladatokat végez,
3.4.2.
rádión forgalmaz,
3.4.3.
az ellátó, kiürítő team-et riasztja (MEDEVAC; CASEVAC),
3.4.4.
sérültet/beteget egészségügyi szolgáltatónak átad,
3.4.5.
egészségügyi szervekkel együttműködik,
3.4.6.
képességi szintjének megfelelően a sérült/beteg szállíthatóságát megítéli, a sérültet/beteget
állapotának megfelelően pozícionálja, mobilizálja,
3.4.7.
a betegrögzítő és szállító eszközöket alkalmazza,
3.4.8.
a sérültet/beteget kíséri,
az állapotfelmérés területén:
3.5.1.
a baleseti mechanizmust felismeri,
3.5.2.
a sérült/beteg környezetét, aktuális állapotát, helyzetét a helyszínen értékeli,
3.5.3.
alapszintű állapotfelmérést végez (MS/LOC-ABC),
3.5.4.
célzott, részletes sérült/betegvizsgálatot végez,
3.5.5.
kérdezési algoritmust alkalmaz,
3.5.6.
anamnézist, heteroanamnézist vesz fel,
3.5.7.
az életveszélyt felismeri,
3.5.8.
a veszélyeztető állapotot felismeri,
3.5.9.
a tudat- és eszméletzavarokat (AVPU, GCS) felismeri,
3.5.10. a keringési paramétereket észleli és értékeli,
3.5.11. légzési paramétereket észleli, légzési elégtelenséget, légzészavart felismeri,
3.5.12. testhőmérsékletet mér,
3.5.13. a magatartás- és beszédzavart, végtaggyengeséget felismeri,
3.5.14. az érzékszervek működését megfigyeli,
3.5.15. a bőr, a hajas fejbőr állapotát és elváltozásait megfigyeli,
3.5.16. a fájdalom életet veszélyeztető, fenyegető jellegét felismeri,
3.5.17. a kóros testváladékokat felismeri,
3.5.18. a sérült/beteg vezető panaszait értékeli,
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3.5.19. az életet veszélyeztető, fenyegető tüneteket felismeri,
3.5.20. az általa alkalmazható gyógyszeres terápia mellékhatásait felismeri,
3.5.21. a mérgezésre gyanús jeleket felismeri,
3.5.22. a kábítószerhatást felismeri,
3.5.23. az állapotváltozást monitorizálja,
3.5.24. a pulzoximétert alkalmazza,
3.5.25. a helyszíni diagnosztikát segítő gyorsteszteket használja,
3.6. a mentés – mentéstechnika területén:
3.6.1.
a mentéstechnikai berendezések üzemképességét biztosítja,
3.6.2.
a mentéstechnikai eszközök, műszerek hibáit felismeri,
3.6.3.
a készenléti felszereléseket ismeri, utántölti,
3.6.4.
a mentéstechnikai műfogásokat ismeri és alkalmazza,
3.6.5.
a védősisakot a sérült fejéről, illetve a sérült ruházatát szakszerűen eltávolítja,
3.6.6.
újraélesztést végez (xBLS/xPBLS-AED),
3.6.7.
félautomata defibrillátort alkalmaz,
3.6.8.
sürgősségi esetekben eszközös légútbiztosítást végez:
3.6.8.1.
orofaringeális tubust behelyez,
3.6.8.2.
nazofaringeális tubust vezet be,
3.6.8.3.
szupraglottikus légútbiztosító eszközt alkalmaz,
3.6.8.4.
laringotraheális tubust alkalmaz,
3.6.9.
feszülő légmell esetén tű-detenzionálást alkalmaz,
3.6.10. alapszinten oxigén terápiát alkalmaz,
3.6.11. ballonos lélegeztetést végez,
3.6.12. képességi szintjének megfelelően sebellátást végez,
3.6.13. konikotómiát végez,
3.6.14. nyakrögzítőt felhelyez,
3.6.15. a kárhelyet biztosítja,
3.6.16. tömeges balesetnél az első mentőegység feladatát ellátja,
3.6.17. a kárhely parancsnok kiérkezéséig sérültosztályozást végez,
3.6.18. a sebesült gyűjtőhelyet kialakítja,
3.6.19. a perifériás vénás injekció helyét kiválasztja,
3.6.20. perifériás vénát biztosít,
3.6.21. képzettségének, képességének megfelelően intravénásan gyógyszert, infúziós terápiát alkalmaz,
3.6.22. a megfelelő beadási technikát megválasztja,
3.6.23. intraosszeális infúziós terápiát alkalmaz (kivéve szternális technika),
3.6.24. intraosszeális injekciót ad (kivéve szternális technika),
3.6.25. az infúzió beadási sebességét megválasztja, túlnyomásos infúziót ad be,
3.6.26. a perifériás vénakanült ideiglenesen lezárja,
3.6.27. az amputátumokat szakszerűen ellátja és szállítja,
3.6.28. a mérgezett sérültet/beteget elsődlegesen ellátja,
3.6.29. a sokktalanításban részt vesz,
3.6.30. együttműködőként ALS-ben közreműködik,
3.6.31. együttműködőként intubálásnál asszisztál,
3.6.32. együttműködőként infúzort és perfúzort működtet,
3.6.33. együttműködőként a gyomormosásnál segédkezik,
3.7. a szülészet területén:
3.7.1.
a helyszíni szülésvezetés feltételeit megteremti, a szülőnőt a szülésre előkészíti,
3.7.2.
szükség esetén, a helyszínen a szülést levezeti,
3.7.3.
újszülött első ellátását elvégzi,
3.8. az állattenyésztés – állategészségügy területén:
3.8.1.
a munkakutyák alapszintű állategészségügyi ellátását biztosítani,
3.8.2
a zoonózisokat alapszinten felismerni.
4. A szakkiképzési idő 943 óra. A szakkiképzés ideje magába foglalja az elméleti és gyakorlati órákat, valamint
a tanfolyamközi vizsgákat és a záróvizsgát. A gyakorlati szakkiképzés magába foglalja a demonstrációs tantermi,
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élőszövetes (életmentő beavatkozások oktatása állaton), valamint humán invazív (krisztalloid infúzió perifériás
vénás bekötése) beavatkozásokkal kiegészített gyakorlati foglalkozásokat.
4.1. A MES egészségügyi szakkiképzés vizsgarendje:
4.1.1.
sikertelen tanfolyamközi vizsgák esetén a vizsgázó pótvizsgát tehet,
4.1.2.
amennyiben a tanfolyamról a jelölt öt kiképzési napnál többet hiányzik, záróvizsgára nem
bocsátható,
4.1.3.
a záróvizsga részei:
4.1.3.1.
írásbeli vizsga,
4.1.3.2.
napi betegellátás gyakorlati vizsga,
4.1.3.3.
taktikai harctéri sérültellátás gyakorlati vizsga.

4. melléklet a 2/2014. (II. 28.) HM rendelethez
A MES által, katonai feladat végrehajtása közben közreműködő személyeken, Magyarországon
és külföldön békeműveletek során és műveleti területen, valamint egyéb okból elrendelt katonai
tevékenységek közben – a hatások, mellékhatások, indikációk, kontraindikációk, adagolás, gyógyszerinterakciók megfelelő ismeretében – alkalmazható hatóanyagok listája
1. Intravénásan adható infúziós oldatok:
1.1. elektrolit oldatok,
1.2. hidroxyethylkeményítő oldatok (kivéve: hyperosmolaris oldatok),
1.3. glucosum injekció és infúzió (sz. e. 20%-ra hígítva).
2. Gyógyszerek:
2.1. kardiális stimulánsok (kivéve szívglikozidok): epinephrine 0,3 mg tartalmú auto-injektor im. (amennyiben
nem elérhető, 0,3 mg epinephrine im.),
2.2. opioidok
2.2.1.
morphium hydrochloricum 10 mg auto-injektor im. (összesen maximum háromszor alkalmazható
egy betegnél, legalább 30 perces időközökkel),
2.2.2.
fentanyl nasalisan, oromucosalisan,
2.3. fájdalom- és lázcsillapítók:
2.3.1.
acetylsalicilsav és kombinációi per os.,
2.3.2.
metamizole sodium per os., iv.,
2.3.3.
paracetamol és kombinációi per os.,
2.4. torokfertőtlenítő antiszeptikus tabletták, spray és oldat formátumok,
2.5. helyi szájkezelésre szolgáló oldatok,
2.6. bélműködés funkcionális zavaraira ható szerek:
2.6.1.
drotaverine per os., iv.,
2.6.2.
hioscyn per os.,
2.6.3.
simethicone per os.,
2.7. béladszorbensek:
2.7.1.
orvosi aktív szén per os.,
2.7.2.
bismuth-készítmények per os.,
2.7.3.
diosmectite per os.,
2.8. orális só pótló készítmények,
2.9. diarrhoea ellenes microorganizmusok per os.,
2.10. mucolyticumok:
2.10.1. acetylcysteine per os.,
2.10.2. bromhexine per os.,
2.10.3. carbocisteine per os.,
2.10.4. ambroxol per os.,
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2.11. köhögéscsillapítók, kivéve kombinációk expektoránsokkal:
2.11.1. butamirate per os.,
2.11.2. prenoxdiazine per os.,
2.12. antacidumok: egyszerű só kombinációk per os.,
2.13. peptikus fekély és GERD gyógyszerei:
2.13.1. ranitidine per os.,
2.13.2. famotidine per os.,
2.13.3. omeprasole per os.,
2.13.4. pantoprazole per os.,
2.14. bélmozgást csökkentő szerek: loperamide per os.,
2.15. hányáscsillapítók és émelygés elleni szerek:
2.15.1. ondansetron végbélkúp, per os.,
2.15.2. metoclopramide per os., im., iv.,
2.16. NSAID szerek:
2.16.1. diclofenac per os., lokálisan (kenőcs, gél, tapasz stb.), im. injectio, infúzió,
2.16.2. ibuprofen per os.,
2.16.3 naproxen per os.,
2.16.4. ketoprofen lokálisan,
2.17. helyi érzéstelenítők: lidocaine 1% kizárólag lokális használatra,
2.18. lokális antihisztaminok: dimetindene,
2.19. szisztémás antihisztaminok:
2.19.1. dimetindene per os.,
2.19.2. chloropyramine per os.,
2.19.3. cetirizine per os.,
2.19.4. loratadine per os.,
2.19.5. desloratadine per os.,
2.19.6. levocetirizine per os.,
2.20. glucocorticoidok:
2.20.1. methylprednisolone iv.,
2.20.2. prednisolone iv.,
2.21. vitaminok:
2.21.1. pyridoxine B6 per os.,
2.21.2. ascorbic acid C per os.,
2.21.3. B komplex per os.,
2.21.4. multivitaminok (+ásványi anyagok) per os.,
2.22. ásványi anyagok:
2.22.1. calcium per os.,
2.22.2. magnesium per os.,
2.23. gomba ellenes lokális készítmények:
2.23.1. clotrimazole,
2.23.2. ketoconazole,
2.23.3. tolnaftate,
2.23.4. sodium parachlorbenzoate, zinc oxide,
2.24. antiseptikumok, fertőtlenítők:
2.24.1. povidone-iodine,
2.24.2. hydrogen peroxide,
2.24.3. sodium hypochlorite,
2.25. hámosítók:
2.25.1. dexpanthenol lokálisan,
2.25.2. egyéb lokálisan,
2.26. chemotherapeutikumok lokális használatra:
2.26.1. silver sulfadiazine,
2.26.2. aciclovir,
2.26.3. epervudine,
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2.27. béta 2 adrenerg receptor agonisták:
2.27.1. salbutamol aerosolban,
2.27.2. terbutaline aerosolban,
2.27.3. fenoterol aerosolban,
2.28. ACE inhibitorok önmagukban: captopril 12,5 mg per os.,
2.29. systemás antibacterialis szerek és protozoon-ellenes szerek:
2.29.1. amoxicillin + klavulánsav per. os.,
2.29.2. azithromycin per os.,
2.29.3. levofloxacin vagy moxifloxacin per os.,
2.29.4. ciprofloxacin per os.,
2.29.5. clindamycin per os.,
2.29.6. doxycyclin per os.,
2.29.7. metronidazole per os.,
2.29.8. ceftriaxone 2g iv.,
2.29.9. amoxicillin + klavulánsav 1,2g iv.,
2.30. antibiotikumok lokális használatra:
2.30.1. primycin sulfate, lidocaine,
2.30.2. mupirocin,
2.31. malária elleni szerek:
2.31.1. mefloquine per os.,
2.31.2. proguanil+atovaquone per os.,
2.32. szemészeti, fül-orr-gégészeti készítmények:
2.32.1. ciprofloxacin szem- és fülcsepp,
2.32.2. sulfonamide szemkenőcs,
2.33. lokális orr-oedema csökkentők:
2.33.1. oxymetazoline orrcsepp,
2.33.2. xylometazoline orrcsepp,
2.34. aranyér és analis fissura elleni szerek lokális használatra:
2.34.1. lidocaine kenőcs,
2.34.2. procaine végbélkúp és kenőcs,
2.34.3. bismuth készítmény, kombinációk végbélkúp és kenőcs,
2.35. anxiolyticumok
2.35.1. alprazolam 0,25 mg per os.,
2.35.2. diazepam rectalis oldat,
2.36. szívbetegségben alkalmazott értágítók: glyceryl trinitrate aerosolban,
2.37. antidotumok: naloxon iv.,
2.38. hypophysis hátsó lebeny hormonok: oxytocin im., iv.,
2.39. izomrelaxánsok központi támadásponttal: tolperisone per os,
2.40. antifibrinolytikumok: tranexam sav iv.,
2.41. carboanhydrase bénítók: acetazolamide per os.,
2.42. sulfonamidok diureticum: furosemid iv. (kizárólag hegyibetegség esetén),
2.43. peripheriás értágítók: pentoxifyllin per os.,
2.44. egyéb psychostimulánsok: vinpocetine per os., injectio infúzióban.

5. melléklet a 2/2014. (II. 28.) HM rendelethez
Az EKMK egészségügyi szakkiképzés követelményei, képességei és tevékenységi köre
1. Az EKMK érvényes működési nyilvántartás birtokában, valamint az egyéb előírt feltételeknek való megfelelés esetén
és e mellékletben meghatározott követelmények maradéktalan teljesítése esetén végezheti tevékenységét.
2. A katona-egészségügyi szakdolgozók a vonatkozó egészségügyi ágazati jogszabályokban meghatározott
kompetenciák birtokában, valamint az e rendelet 3. mellékletében kiemelt, különösen az alábbi képességek
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elsajátítására kötelezettek és ennek birtokában végezhető tevékenységek végrehajtására jogosultak, közvetlen
életveszély elhárítása érdekében katonai feladat végrehajtása közben.
2.1. Perifériás vénabiztosítás parenterális folyadékpótláshoz.
2.2. Intraosszeális folyadékbevitel.
2.3. Feszülő légmell esetén mellkasi tű-detenzionálás.
3. A katona-egészségügyi szakdolgozók a vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a szakképesítésük és
az egészségügyi szakkiképzésük során elsajátítottak alapján, a testi épség és az élet megóvására irányulóan, orvosi
elrendelés nélkül, önállóan jogosultak a szakkiképzés tematikája szerinti hatóanyagú gyógyszerkészítmények
adagolására katonai feladat végrehajtása közben.

6. melléklet a 2/2014. (II. 28.) HM rendelethez
...................................................................................
(a vizsgát szervező intézmény bélyegzője)
Törzslap száma: ........../20..........
IGAZOLÁS
Név:..............................................................................................
aki 19........ év .................... hó ......... napján született,
(anyja neve: ..............................................................................)
a ......................................... által kijelölt vizsgabizottság előtt
20..... év ......................................... hó ............... napján eredményes vizsgát tett
harctéri életmentő katona (HÉK)
harctéri mentőkatona (HMK)
műveleti egészségügyi specialista (MES)
egészségügyi képesítésű műveleti katona (EKMK) ................................. kategória (a szakkiképzés tematikája szerint)
ismeretekből.
....................................., 20..... év ....................... hó ............-n

........................................................................
a vizsgabizottság elnöke
		

..............................................................................
az egészségügyi szakkiképzés végrehajtásáért
felelős személy
P. H.
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A honvédelmi miniszter 3/2014. (II. 28.) HM rendelete
a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. §		
A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről
szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § Nem kell próbaidőt megállapítani akkor, ha az érintett kinevezését megelőző egy évben honvédségi
szervezetnél vagy olyan gazdálkodó szervezetnél állt folyamatosan munkaviszonyban, amelynek állami tulajdonú
részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a honvédelemért felelős miniszter
gyakorolja, feltéve, hogy az érintett ez idő alatt rendelkezett a közalkalmazotti jogviszonyában betöltendő
munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel.”
2. §		
A honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről
szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet 5/A. §-ában a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet” szöveg lép.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) A 2. § 2014. március 15-én lép hatályba.
		
		

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 12/2014. (II. 28.) KIM rendelete
egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról
és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. §
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés d) és p) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. § tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. § (1)–(3), (32)–(34) bekezdése, (35) bekezdés a)–e) és h) pontja, (36) bekezdés a) pontja, (38) bekezdése, a 7. § (3) bekezdés
a) pontja tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény 97. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 6. § (4)–(31) bekezdése, (35) bekezdés f ) és g) pontja, (36) bekezdés b) pontja és (37) bekezdése, valamint a 7. § (3) bekezdés
b)–d) pontja tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény 97. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a következőket rendelem el:

1. A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet
módosítása
1. §		
A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 1. §-ában
a „2014. július 1-jéig” szövegrész helyébe a „2015. január 1-jéig” szöveg lép.

2. A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosítása
2. §

(1) A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A joggyakorlat ideje – napi 8 órás munkaidővel számolva – legalább 3 év. Napi 8 óránál rövidebb munkaidő
esetén a joggyakorlati idő arányosan meghosszabbodik, az azonban 8 óránál hosszabb napi munkaidő esetén
sem lehet kevesebb, mint 3 év. A különböző, okleveles jogász szakképzettséghez kötött munkakörökben szerzett
joggyakorlatok idejét össze kell adni; egyazon időszakra esően azonban csak a (2)–(5) bekezdésben foglalt jogcímek
egyikén lehet joggyakorlati időt beszámítani.
(2) A joggyakorlat idejébe – a (3) és (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel –
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a) az okleveles jogász szakképzettséget tanúsító oklevél megszerzését követően
aa) jogszabályban foglaltak szerint kizárólag okleveles jogász szakképzettséggel betölthető munkakörben,
ab) állami vagy önkormányzati szervnél jogszabályban, vagy az adott szervre irányadó közjogi szervezetszabályozó
eszközben foglaltak alapján okleveles jogász szakképzettséghez kötött jogi feladatkörben, vagy egyéb
feladatkörben okleveles jogász szakképzettséghez kötött munkakörben, vagy
ac) jogi szakvizsgával rendelkező jogász vagy okleveles jogász szakképzettséggel és végrehajtói szakvizsgával
rendelkező bírósági végrehajtó közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett ellátott, okleveles jogász
szakképzettséget igénylő, igazolhatóan jogi munka végzésére irányuló munkakörben, vagy
b) az okleveles jogász szakképzettséget tanúsító oklevél megszerzését követően, okleveles jogász
szakképzettséghez kötött
ba) a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló
2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony keretében, vagy
bb) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 47. §-a szerinti ösztöndíjas jogviszony keretében
a befogadó intézménynél
eltöltött idő számítható be.”
(2) A Jszr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A joggyakorlati időt a
a) 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja esetében, ha munkakör betöltésének feltétele köztestületi névjegyzékbe
vétel, a köztestület, ennek hiányában a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy a foglalkoztató szerv vezetője,
b) 2. § (2) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja, valamint a 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja, valamint
(3) bekezdés b) pontja esetében a foglalkoztató szerv vezetője,
c) 2. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja esetében az ösztöndíjprogram lebonyolításáért felelős szerv
tanúsítja.
(2) Az igazolásnak tartalmaznia kell
a) a jelölt természetes személyazonosító adatait, munkakörét,
b) a joggyakorlat típusának a 2. § (2) bekezdésében vagy 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinti
megjelölését,
c) a munkakörhöz jogi képesítést előíró jogszabályhely vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz megfelelő
pontjának megjelölését,
d) a 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglalt esetben annak a jogi szakvizsgával rendelkező személynek
a nevét, akinek irányítása, ellenőrzése mellett a jelölt munkáját végezte,
e) a joggyakorlati idő pontos időtartamát és ezen belül a munkaidőt és
f ) az igazolás kiállítójának nevét, beosztását, aláírását.
(3) A jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet szerinti jogi előadók esetében
az igazolásnak az összes olyan jogtanácsos nevét, igazolványa számát tartalmaznia kell, aki az adott joggyakorlati
idő alatt a jelölt jogi előadói tevékenységét irányította, ellenőrizte.
(4) Az igazoláshoz csatolni kell a (2) bekezdés c) pont szerinti közjogi szervezetszabályozó eszköz hiteles másolatát,
ha annak közzététele nem kötelező. A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti joggyakorlat igazolásához
csatolni kell a jelölt munkájának jogi szakmai irányításáért, ellenőrzéséért felelős jogi vagy végrehajtói szakvizsgával
bíró személy e rendelet 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatát, a jelölt munkaköri leírását, valamint minden
egyéb olyan iratot, amely a munkavégzés jogi jellegét alátámasztja.”
(3) A Jszr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogi szakvizsgára a miniszterhez címzett, a minisztériumnak küldött írásbeli kérelemmel vagy a minisztérium
erre a célra kialakított informatikai felületén (a továbbiakban: elektronikus úton történő jelentkezés) kell jelentkezni.
A jelölt a jelentkezéssel elfogadja a 4. számú mellékletben meghatározott vizsgaszabályzatot.”
(4) A Jszr. 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a jelentkezés elutasítását követő 30 napon belül a jelölt nem jelentkezik újabb vizsgaidőpontra, részére
a már befizetett vizsgadíjat – 5000 Ft adminisztrációs költség levonásával – és az általa megküldött iratokat az újabb
vizsgaidőpontra való jelentkezésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követő 45 napon belül vissza kell
küldeni. A határidőben benyújtott kifogás elutasítása esetén az új jelentkezésre nyitva álló határidőt a kifogás
elutasításáról szóló értesítéstől kell számítani.”
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(5) A Jszr. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jelölt elsőként az általa választott részvizsga – választása szerinti – vizsgatárgyából írásbeli vizsgát tesz.
Európai közösségi jog vizsgatárgyból írásbeli vizsga nem tehető. A jelentkezést követően az írásbeli vizsga tárgya
nem módosítható. A jelölt valamennyi vizsgatárgyból szóbeli vizsgát tesz.”
(6) A Jszr. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a jelölt a jelentkezés elfogadásáról szóló értesítést követően új vizsgaidőpont megjelölésével a kitűzött
vizsgaidőpont elhalasztását kéri a vizsga időpontját megelőzően legalább 5 nappal és egyidejűleg 20 000 Ft
halasztási díj befizetését igazolja, a vizsgadíjat ismételten nem kell megfizetnie. Ha a jelölt halasztást nem kért, vagy
a halasztási díjat nem fizette be, a már befizetett vizsgadíjat elveszti.”
(7) A Jszr. 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a jelölt a (3) bekezdés szerinti halasztási kérelmét hiányosan vagy határidőn túl nyújtja be hiánypótlásnak
nincs helye, a halasztási kérelem elutasítására a jogi szakvizsgára jelentkezés elutasítására vonatkozó – 4. §
(6)–(8) bekezdésében foglalt – rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy a jelentkezés alatt a halasztási kérelmet
kell érteni, a vizsgadíj alatt pedig a halasztási kérelem díját.”
(8) A Jszr. a következő 17/E. § és 17/F. §-sal egészül ki:
„17/E. § Azok a jelöltek, akik a jogi szakvizsgára bocsátás iránti kérelmüket 2001. december 1. napját megelőzően
nyújtották be, a jogi szakvizsgát 2015. december 31. napjáig tehetik le úgy, hogy az összes addig teljesített
részvizsgájuk eredménye beszámításra kerüljön. Ezen határidő eredménytelen elteltét követően az addig letett
részvizsgák érvényüket vesztik; a 2015. december 31. napját követően letett részvizsgák egy új megkezdett
szakvizsga részvizsgáinak számítanak.
17/F. § (1) E rendeletnek az egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő
módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (II. 28.) KIM rendelettel
(a továbbiakban: Módr.3.) megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a Módr.3. 2. §-ának
hatályba lépését követően benyújtott jogi szakvizsgára történő jelentkezésekre kell alkalmazni. A jelölt kérelmére
a jelöltnek a Módr.3. 2. §-ának hatályba lépése előtti joggyakorlatára vonatkozó, a 3. § (2) és (3) bekezdés szerinti
igazolást és a 3. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot a foglalkoztató szerv vezetője, illetve a jelölt tevékenységét
irányító, ellenőrző jogi szakvizsgával rendelkező jogász köteles 30 napon belül kiállítani. Azon jelöltek, akiknek
a Módr.3. 2. §-ának hatálybalépését megelőző rendelkezések szerint teljesített joggyakorlati ideje a Módr.3.
2. §-ának hatálybalépését követően nem minősül joggyakorlati időnek – erre hivatkozással – a Módr.3. 2. §-ának
hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan kérhetik joggyakorlati idejük beszámítását a Módr.3. 2. §-ának
hatálybalépését megelőző rendelkezéseknek megfelelően.
(2) A Módr.3-mal megállapított 13. § (3) és (6) bekezdést a Módr.3. 2. §-ának hatályba lépését követően benyújtott
halasztás iránti kérelmekre kell alkalmazni.”
(9) A Jszr.
a)
az 1. melléklet szerinti 3. számú melléklettel,
b)
a 2. melléklet szerinti 4. számú melléklettel
egészül ki.
(10) A Jszr.
a)
1. § (1) bekezdésében a „bírósági vagy ügyészségi fogalmazóként, ügyvédjelöltként, jogi előadóként, más jogi
munkakörben dolgozó jogászként – ideértve az e rendelet szerinti ösztöndíjasokat is –” szövegrész helyébe
az „e rendelet szerint” szöveg,
b)
2. § (5) bekezdésében a „doktori (PhD) képzés idejét” szövegrész helyébe a „doktori (PhD) képzés idejét
annak befejezését követően” szöveg,
c)
4. § (3) bekezdésében a „joggyakorlat” szövegrész helyébe a „teljes joggyakorlat” szöveg,
d)
5. § (1) bekezdés a) pontjában a „a gazdasággal kapcsolatos joganyag” szövegrész helyébe a „gazdasági jog”
szöveg,
e)
5. § (1) bekezdés b) pontjában a „büntetés-végrehajtási jog” szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtási jog
és szabálysértési jog” szöveg,
f)
11. § (1) bekezdésében az „utasítja” szövegrész helyébe az „utasítja; az írásbeli vizsga tárgyából tett sikertelen
szóbeli vizsga esetén csak a szóbeli vizsgarészből kell pótvizsgázni” szöveg
lép.
(11) Hatályát veszti a Jszr. 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „ , főállású” szövegrész.
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3. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet
módosítása
3. §

(1) A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet (a továbbiakban: Mbvkr.)
a 7/A. §-t követően a következő alcímmel és 7/B. és 7/C. §-sal egészül ki:

„Panaszügyek intézése
7/B. § (1) A panasz az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes vagy az önálló bírósági
végrehajtójelölt (a továbbiakban ezen alcímben együtt: érintett) tevékenységével kapcsolatban benyújtott olyan
kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és amelynek elintézése nem tartozik
bíróság, hatóság vagy más szerv hatáskörébe. Nem minősül panasznak a végrehajtási ügyben benyújtott azon
kérelem, amelynek elintézése – tartalmából következően – az adott ügyben alkalmazandó jogszabályok alapján
bíróság vagy hatóság hatáskörébe tartozik, vagy amelynek elintézésére a kamara egyéb jogszabály alapján köteles.
(2) Panasszal bárki (a továbbiakban: panaszos) szóban vagy írásban fordulhat a kamarához. Szóbeli vagy
elektronikus levélben előterjesztett kérelem esetén a kamara kérheti annak írásba foglalását. A panaszos kérésére
a szóbeli előterjesztést a kamara köteles egyidejűleg írásba foglalni.
(3) Amennyiben a panasz elbírálása – tartalmánál fogva – jogszabályban meghatározott eljárás keretében bíróság
vagy más hatóság hatáskörébe tartozik, azt az eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság
vagy más hatóság részére, ha pedig az tartalmánál fogva végrehajtási kifogásnak minősül, az eljáró végrehajtó
részére kell megküldeni.
(4) A kamara a panaszt annak kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles kivizsgálni. Ha a kivizsgálás
előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost – az elintézés várható időpontjának és
az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.
(5) A panaszos személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.
(6) A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos által tett ismételt, továbbá az azonosíthatatlan személy
által tett panasz vizsgálata mellőzhető. A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett
tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát.
A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított az egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi
vizsgálat nélkül el kell utasítani.
(7) A kamara a honlapján és az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében elhelyezett tájékoztató táblán közzéteszi
a panasz előterjesztésének lehetőségére és rendjére – különös tekintettel a panaszok szóbeli előterjesztésére
szolgáló ügyfélfogadás helyére és idejére – vonatkozó információkat.
7/C. § (1) A panaszról az érintettet – végrehajtó-helyettes és végrehajtójelölt esetén pedig a foglalkoztató
végrehajtót is – tájékoztatni kell. A kamara az érintettől határidő megjelölésével írásbeli vagy szóbeli tájékoztatást
(igazoló jelentés) kérhet, továbbá felhívhatja a panasszal érintett intézkedésére vonatkozó irat másolatának
megküldésére. Az érintett felhívás hiányában is jogosult 8 napon belül írásbeli észrevételeit megtenni, a panasszal
összefüggésben álláspontját kifejteni, vagy jegyzőkönyvi meghallgatását a kamarától kérni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás mellőzhető, ha a panasz alapján a kamara az érintettel szemben kamarai
vizsgálatot rendel el.
(3) A panasz kivizsgálása történhet iratok tanulmányozásával, kamarai nyilvántartásokba történő betekintéssel,
az érintettek jegyzőkönyvbe foglalt meghallgatásával, feljegyzések beszerzésével. A kamara a panaszost is
meghallgathatja, ha azt a panasz tartalma szükségessé teszi.
(4) A kamara a vizsgálat befejezésekor – a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb
titoknak minősülő adat kivételével – a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével –
a panaszost haladéktalanul értesíti. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz elintézéséről a panaszost szóban
tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette; e tényt jegyzőkönyvben vagy rövid feljegyzésben szükséges
rögzíteni.
(5) A panaszost nem érheti hátrány a panasz megtétele miatt.
(6) Ha a panasz alaposnak bizonyul, gondoskodni kell
a) a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések
megtételéről,
b) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
c) az okozott sérelem orvoslásáról és
d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.
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(7) Ha a (6) bekezdés a)–c) pontja alapján szükséges intézkedés végrehajtása az érintett önálló bírósági végrehajtó
hatáskörébe tartozik, a kamara írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívja a végrehajtót ennek megtételére.
A végrehajtó a felhívásban foglaltak teljesítéséről haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül írásban
tájékoztatja a kamarát.
(8) A kamara az előterjesztett panaszok számáról, tárgyáról, értékeléséről és az azok alapján tett kamarai
intézkedésekről évente tájékoztatja a közgyűlést és az igazságügyért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter).”
(2) Az Mbvkr. a 7/C. §-t követően a következő alcímmel és 7/D–7/K. §-sal egészül ki:

„A végrehajtók vizsgálata
7/D. § (1) A kamara a végrehajtó ügyvitelének, hivatali működésének, magatartásának ellenőrzése érdekében
a) átfogó vizsgálatot,
b) eseti vizsgálatot és
c) célvizsgálatot
folytat le.
(2) Az átfogó vizsgálat a végrehajtó ügyvitelének, hivatali működésének, magatartásának rendszeres időközönkénti,
az 1. mellékletében foglalt valamennyi vizsgálati tárgykör szerinti ellenőrzése. Az átfogó vizsgálatot a végrehajtó
kinevezését követő 1 év elteltével, ezt követően a végrehajtó szolgálati viszonyának fennállása alatt 3 évenként kell
elvégezni; a vizsgálati időközbe nem számít be az az időszak, amely alatt a végrehajtó helyett tartós helyettes jár el.
(3) Súlyos vagy rendszeres jogszabálysértés vagy a kamara iránymutatásában foglaltak megsértésének gyanúja
esetén a kamara elnöke az elrendelés indokát is tartalmazó határozattal elrendelheti – a miniszter megkeresésére
elrendeli – a végrehajtó tevékenységének
a) az 1. mellékletében foglalt valamennyi vizsgálati tárgykör szerinti teljes körű vagy
b) a szabályszegés által indokolt, az elrendelő határozatban megjelölt tárgykörre vonatkozó
vizsgálatát (a továbbiakban együtt: eseti vizsgálat).
(4) A jogszabályban vagy a kamara iránymutatásában foglaltak hatályosulásának ellenőrzésére a végrehajtó
egyes tevékenységének vagy tevékenységeinek vizsgálatára a kamara elnöke az elrendelés indokát is tartalmazó
határozatával célvizsgálatot rendelhet el. A miniszter megkeresésére a célvizsgálatot el kell rendelni.
(5) Ha az átfogó vizsgálat vagy az eseti vizsgálat eredményére figyelemmel, a vizsgálat során tapasztalt
hiányosságok orvoslásának ellenőrzésére a kamara elnöke utóvizsgálatot rendel el, arra az eseti vizsgálat
lefolytatásának szabályai szerint kerül sor. A kamara elnöke az utóvizsgálat elrendeléséről a minisztert soron kívül
írásban értesíti.
(6) Ha a végrehajtó tartós helyettesítésére kerül sor, a legalább összefüggő 6 hónapos tartós helyettesítés lejártával
a helyettesítést ellátó végrehajtónak a helyettesítés keretében végzett tevékenységét eseti vizsgálat alá kell vonni.
Akkor is vizsgálat alá kell vonni a tartós helyettesítés keretében végzett tevékenységet, ha a tartós kirendelés
az egyéves kirendelési határidő lejártát megelőzően meghosszabbításra került, és a tartós helyettesi kirendelés
kezdete óta 3 év eltelt; ebben az esetben átfogó vizsgálatnak van helye.
7/E. § (1) A végrehajtók átfogó, eseti és célvizsgálatait – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – a kamara elnöke
által kijelölt revizori csoport folytatja le. A revizori csoport a kamara két revizori tisztségre választott végrehajtó
tagjából és a kamara egy képviselőjéből áll.
(2) Revizorrá az a végrehajtó választható meg, aki
a) jogász szakképzettséggel vagy más felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves végrehajtói szolgálati
jogviszonnyal, vagy
b) legalább tízéves végrehajtó szolgálati jogviszonnyal
rendelkezik.
(3) A kamarát képviselő revizorként csak az a jogi, felsőfokú gazdasági, pénzügyi vagy informatikai végzettséggel
rendelkező személy járhat el, aki a kamara – e feladat ellátására kijelölt – alkalmazottja vagy megbízottja. Kamarai
tag e bekezdés szerinti revizori feladattal nem bízható meg.
(4) A revizori csoport munkáját jegyzőkönyvvezető segítheti. Jegyzőkönyvvezetőként a kamara alkalmazottja
járhat el.
(5) A revizori csoport tagjait és a vizsgálatban résztvevő egyéb személyeket a vizsgálat során megismert adatok
tekintetében a Vht. 229. §-ában meghatározott titoktartási kötelezettség terheli.
(6) A vizsgálatok elvégzésének tárgyi feltételeit a kamara biztosítja.
7/F. § (1) Az átfogó vizsgálatokat e §-ban, valamint a 7/G. és 7/H. §-ban foglaltak szerint kell elvégezni.
(2) A kamara legkésőbb a tárgyév január 31-ig vizsgálati tervet készít, amelyben meghatározza az adott évben
átfogó vizsgálat alá kerülő végrehajtók személyét és az átfogó vizsgálatok időpontját. Átfogó vizsgálatát
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a tárgyévben annak kell elvégezni, akinek a tárgyév végéig lejár a 3 éves átfogó vizsgálati időköze, illetve akinek
a kinevezését követő egy év eltelte a tárgyévbe esik. A vizsgálatok sorrendisége szempontjából az adott évben
ellenőrizendő végrehajtók kinevezésének időpontja irányadó; az azonos időpontban kinevezettek vizsgálatának
sorrendjét a kamara elnöke határozza meg.
(3) Az egyes átfogó vizsgálatokat végző revizori csoportok tagjait és közülük a revizori csoport elnökét, valamint
a jegyzőkönyvvezetőt a kamara elnöke jelöli legalább a vizsgálat megkezdését megelőző 30 nappal. A kijelölésről
a revizort és a jegyzőkönyvvezetőt értesíteni kell; a vizsgálat megkezdését megelőzően a vizsgálatban részt vevők
személyéről a vizsgált személy nem kaphat tájékoztatást.
(4) A revizori csoport tagjait oly módon kell kijelölni, hogy közülük legalább egy jogász szakképzettséggel
rendelkezzen és a revizorok ellenőrzéssel felmerülő munkaterhének arányos elosztása biztosított legyen. Nem járhat
el a vizsgálat során revizorként vagy jegyzőkönyvvezetőként
a) a végrehajtónak a polgári perrendtartásról szóló törvény kizárási szabályai tekintetében meghatározottak szerinti
hozzátartozója,
b) a végrehajtó volt házastársa,
c) az, aki a végrehajtóval közös irodában végzi tevékenységét (Vht. 242. §) vagy
d) aki tagsági jogviszonnyal rendelkezik abban a végrehajtó irodában, amelynek a vizsgált végrehajtó is tagja
(Vht. 254/A. §).
(5) A kizáró ok fennállását a revizor és a jegyzőkönyvvezető köteles bejelenteni a kamara elnökének.
(6) Ha a revizor vagy a jegyzőkönyvvezető bármilyen okból nem tud részt venni a vizsgálat elvégzésében, a kamara
elnöke haladéktalanul gondoskodik másik revizor vagy jegyzőkönyvvezető kijelöléséről.
(7) A kamara a vizsgálati tervet az elkészítésétől számított 8 napon belül megküldi a miniszter által vezetett
minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) és az elektronikus kézbesítési rendszeren keresztül a vizsgálati terv
rá vonatkozó részét a végrehajtónak. A kamara az átfogó vizsgálat időpontjáról és megkezdésének helyéről legalább
a vizsgálatot 15 nappal megelőzően értesíti a minisztériumot és az elektronikus kézbesítési rendszeren keresztül
a végrehajtót.
7/G. § (1) Az átfogó vizsgálatot a végrehajtó hivatalos helyiségében, helyiségcsoportjában, a végrehajtó
tevékenységének helyszínén, illetve olyan helyszínen lehet elvégezni, ahol a végrehajtó az általa intézett ügyek
iratait tárolja. A vizsgálatot el lehet végezni olyan helyszínen is, ahol a végrehajtó a hivatali tevékenysége
során működtetett informatikai eszközöket tárolja, különösen a szerver tárolására használt helyiségben,
helyiségcsoportban.
(2) Az átfogó vizsgálaton
a) a revizori csoport elnöke és tagjai,
b) a jegyzőkönyvvezető,
c) a minisztérium képviselője,
d) a végrehajtó, valamint
e) a végrehajtó részéről állandó helyettese vagy a végrehajtó alkalmazásában álló azon személy, aki a vizsgálat
tárgyát képező adathoz, irathoz, informatikai eszközhöz vagy ingósághoz munkaköre alapján hozzáférni jogosult
vehetnek részt.
(3) A vizsgálatot munkanapon 8 és 18 óra között, lehetőleg – az ügyfélfogadási tevékenység vizsgálatának
kivételével – a végrehajtó ügyfélfogadási idején kívül kell elvégezni. A vizsgálat elvégzése nem akadályozhatja
a végrehajtó által foglalkoztatottakat a munkavégzésükben, valamint a végrehajtót abban, hogy a hivatali
működése körében felmerülő, halaszthatatlan intézkedéseket megtegye.
(4) A vizsgálat elvégzése kapcsán a végrehajtót, valamint a végrehajtó részéről részt vevő más személyt a revizori
csoporttal való együttműködési kötelezettség terheli. Ha a végrehajtó a helyszínen nincs jelen, vagy onnan
eltávozik, az a vizsgálat lefolytatását nem akadályozza. Ha a végrehajtó neki felróható magatartással a vizsgálatot
akadályozza, az a Vht. 239. § (4a) bekezdése szempontjából a végrehajtó jogszabályban meghatározott
kötelezettségeinek súlyos megszegésének minősül.
(5) Az átfogó vizsgálat elvégzése során az 1. mellékletben meghatározott vizsgálati tárgyköröket a meghatározott
vizsgálati módszerekkel, legalább a kötelezően megvizsgálandó minták alapul vételével, teljes körűen kell
ellenőrizni. Az átfogó vizsgálatot az első vizsgálat esetén a végrehajtó által intézett valamennyi ügy iratai alapján kell
elvégezni függetlenül attól, hogy az ügy befejeződött-e. A további átfogó vizsgálatokat a legutolsó átfogó vizsgálat
időpontját követően befejezett ügyek iratai alapján kell – évenkénti bontásban – elvégezni, kivéve, ha az 1. melléklet
folyamatban lévő ügyek iratainak vizsgálatát írja elő; az utóbbi esetben az átfogó vizsgálat elvégzésének
időpontjában folyamatban lévő ügyek iratai tartoznak a vizsgálati körbe.
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(6) A vizsgálati minta – az 1. mellékletben foglalt eltérésekkel – az 1. melléklet egyes részei szerinti vizsgálati
ügytípusba tartozó ügyek közül véletlenszerűen kiválasztott legalább 10 évenkénti ügy. Egy ügyben az 1. melléklet
adott része szerinti valamennyi vizsgálati tárgykör vizsgálatát el kell végezni. Ha a vizsgálati ügytípusba
tartozó ügyek száma nem éri el a 10-et, a vizsgálati mintát a vizsgálati ügytípusba tartozó összes ügy képezi. Ha
a véletlenszerűen kiválasztott ügyben érdemi végrehajtási cselekményre nem került sor, helyette másik ügyet kell
a vizsgálati mintába beemelni.
(7) A vizsgálat lezárásának nem akadálya az, ha a vizsgálati mintában azért nem vizsgálható valamely vizsgálati
tárgykör, mert az a vizsgálati minta egy ügyében sem jelenik meg. Erre a jegyzőkönyvben utalni kell.
(8) A revizori csoport a kötelezően megvizsgálandó mintákon kívül további ügyeket is bevonhat az átfogó vizsgálat
körébe.
7/H. § (1) A végrehajtó átfogó vizsgálatát 5 munkanap alatt le kell folytatni, amely határidő egy alkalommal,
legfeljebb 5 munkanappal meghosszabbítható.
(2) A vizsgálat elvégzéséről készített jegyzőkönyv tartalmazza
a) az átfogó vizsgálat alapját képező vizsgálati terv megjelölését,
b) a revizori csoport tagjainak és a vizsgálat alá vont végrehajtónak, valamint a vizsgálatban részt vevő további
személyeknek a nevét és ügybeli minőségét,
c) a vizsgálat helyét, továbbá vizsgálati naponként a vizsgálati cselekmények kezdő és befejező időpontját, és
d) a jegyzőkönyv elkészítésének helyét és időpontját, továbbá a revizori csoport tagjainak és
a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását.
(3) A jegyzőkönyvben röviden le kell írni a vizsgálat menetét és az annak során történteket oly módon, hogy
a jegyzőkönyv alapján meg lehessen állapítani, hogy a vizsgálat az e rendeletben és az 1. mellékletben
meghatározott követelményeknek megfelel-e. A jegyzőkönyvben az egyes vizsgálati tárgykörök szerinti bontásban
kell feltüntetni a revizori csoportnak a vizsgálat eredményére vonatkozó megállapításait.
(4) A jegyzőkönyvet a vizsgálat befejezését követően 3 munkanapon belül el kell készíteni és azt a revizori csoport
elnöke kézbesíti a vizsgálat alá vont végrehajtó részére.
(5) A jegyzőkönyv hivatalból vagy a vizsgálat alá vont végrehajtónak – a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított
3 munkanapon belül előterjesztett – kérelmére kiegészíthető vagy kijavítható. A kiegészítésről, kijavításról, illetve
annak elutasításáról és annak indokairól – a jegyzőkönyv készítésének általános szabályai szerint kell jegyzőkönyvet
készíteni és azt a végrehajtó részére kézbesíteni.
(6) A végrehajtó részére a jegyzőkönyv kézbesíthető személyesen, postai úton vagy az elektronikus kézbesítési
rendszeren keresztül is.
(7) A revizori csoport elnöke a jegyzőkönyvet az elkészítését követő 30 napon belül, ha pedig a kiegészítéséről és
kijavításáról szóló jegyzőkönyv is készült, annak elkészítését követő 15 napon belül kézbesíti a kamara elnökének és
a miniszternek.
(8) A vizsgálat során a revizori csoport – ha ahhoz a vizsgálaton részt vevők hozzájárultak – kép-, illetve hangfelvételt
készíthet, melyet a vizsgálati iratok között kell kezelni. Az ügyfélfogadás ellenőrzése során kép-, illetve hangfelvétel
akkor készíthető, ha ahhoz az ügyfélfogadáson részt vevő ügyfél is hozzájárul.
7/I. § (1) Az eseti vizsgálat lefolytatására az átfogó vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket az e §-ban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az eseti vizsgálatot elrendelő határozatban a vizsgálat időpontját és megkezdésének helyét is meg kell határozni.
A határozatot a kamara a végrehajtó részére az elektronikus kézbesítési rendszeren keresztül a vizsgálat megkezdése
előtt legalább 3 nappal kézbesíti. Sürgős, indokolt esetben vagy ha az a vizsgálat eredményességét veszélyeztetné,
az eseti vizsgálatról a végrehajtót előzetesen értesíteni nem kell; a vizsgálatot elrendelő határozatot a revizori
csoport elnöke a vizsgálat megkezdésekor kézbesíti a végrehajtó, vagy a végrehajtónak a vizsgálat során részt vevő
helyettese vagy más alkalmazottja részére.
(3) A kamara elnöke az eseti vizsgálatot elrendelő határozat meghozatalával egyidejűleg jelöli ki a revizori csoport
tagjait és a jegyzőkönyvezetőt, őket haladéktalanul – szükség esetén rövid úton – értesíti.
(4) Az eseti vizsgálatot a 7/D. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 3 munkanap alatt le kell folytatni,
amely határidő legfeljebb egy alkalommal 3 munkanappal meghosszabbítható.
(5) A 7/D. § (3) bekezdés b) pontja szerinti eseti vizsgálatot úgy kell lefolytatni, hogy az kiterjedjen a vizsgálatot
elrendelő határozatban megjelölt tárgykör vizsgálatára, valamint ha az az elrendelés okát képező szabályszegés
teljes körű kivizsgálásához szükséges, egyéb ügy, irat, eljárás stb. vizsgálatára.
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(6) Az eseti vizsgálatról készített jegyzőkönyvben a vizsgálat elrendeléséről szóló határozat számát kell feltüntetni.
Az eseti vizsgálatról készített jegyzőkönyvet a revizori csoport elnöke a végrehajtónak és a kamara elnökének
kézbesíti.
(7) A kamara elnöke az eseti vizsgálat eredményéről tájékoztatja a vizsgálat kezdeményezőjét.
7/J. § (1) A célvizsgálat lefolytatására az átfogó vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseket az e §-ban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni
(2) Célvizsgálatot a kamara elnöke által kijelölt bármelyik revizor vagy kamarai tisztviselő, alkalmazott is végezhet.
(3) A célvizsgálatra sor kerülhet
a) kizárólag a kamara által működtetett informatikai rendszer felhasználásával vagy a kamaránál rendelkezésre álló
iratok vizsgálatával,
b) írásbeli adatszolgáltatásra történő írásbeli felhívással vagy
c) helyszíni vizsgálattal.
(4) Ha a célvizsgálatra a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott módon kerül sor, a vizsgálatról a végrehajtót
nem kell értesíteni. Ha a vizsgálatra a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott módon kerül sor, a vizsgálatról való
értesítésre a 7/I. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(5) A célvizsgálatot a kamara elnöke által meghatározott határidőben kell lefolytatni.
(6) A célvizsgálatról készített jegyzőkönyvben a vizsgálat elrendeléséről szóló határozat számát kell feltüntetni.
A célvizsgálatról készített jegyzőkönyvet a vizsgálatot végző személy a kamara elnökének küldi meg.
(7) Ha a célvizsgálat során az azt lefolytató személy eseti vizsgálat elrendelését megalapozó körülményt észlel, azt
a kamara elnökének jelzi.
(8) A kamara elnöke a célvizsgálat eredményéről tájékoztatni köteles a vizsgálat kezdeményezőjét.
7/K. § (1) Végrehajtó-helyettes – ide nem értve a tartós helyettesi feladatot ellátó végrehajtó-helyettest – és
végrehajtójelölt esetében csak eseti vizsgálat lefolytatásának van helye. A végrehajtó köteles elősegíteni az általa
alkalmazott személy vizsgálatát.”
(3) Az Mbvkr. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § A 7/B–7/C. §-ban foglalt rendelkezéseket az egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk.
hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014.
(II. 28.) KIM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor folyamatban lévő panaszeljárásokban akként kell
alkalmazni, hogy ha a panasz vizsgálata még nem kezdődött meg, akkor a vizsgálat elvégzésére, ha pedig a vizsgálat
még nem fejeződött be, a vizsgálat befejezésére, az arról szóló tájékoztatásra, valamint az annak alapján megteendő
intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell.”
(4) Az Mbvkr. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § (1) A 7/D–7/K. §-ban foglalt rendelkezéseket a Módr. 3. § (2) bekezdésének hatálybalépését követően elrendelt
vizsgálatok elvégzése során kell alkalmazni. 2014-ben a kamara a vizsgálati tervet a Módr. 3. § (2) bekezdésének
hatályba lépését követő 30 napon belül készíti el; a vizsgálati terv elkészítésekor a Módr. 3. § (2) bekezdésének
hatályba lépése előtt elvégzett átfogó vizsgálatok időpontját kell figyelembe venni az átfogó vizsgálati időköz
lejáratának megállapításához. A vizsgálati tervben a 2014-ben – a Módr. 3. § (2) bekezdésének hatályba lépését
megelőzően – lefolytatott átfogó vizsgálatokat nem kell feltüntetni és ismételten elvégezni.
(2) A Módr. 3. § (2) bekezdésének hatálybalépését megelőzően megválasztott revizor 2014. szeptember 1-jéig
a revizori csoport elnökévé és tagjává akkor is kijelölhető, ha nem felel meg a 7/E. § (2) bekezdésében
meghatározott feltételeknek.”
(5) Az Mbvkr. a 3. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

4. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása
4. §

(1) A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: VÜSZ) 23. §
(2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Soron kívül kell teljesíteni minden végrehajtási cselekményt, ha)
„a) tartásdíjat vagy munkabért kell behajtani, vagy a Vht. XIV. Fejezete alapján a tartásra kötelezett adatainak
beszerzése érdekében a központi hatóság megkeresését kell végrehajtani,”
(2) A VÜSZ 23. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az adós valamely vagyontárgyára foganatosított kényszercselekményt meg kell szüntetni, a végrehajtó
az ennek érdekében szükséges intézkedést soron kívül teljesíti.”
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(3) A VÜSZ 40. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felvilágosításra nem jogosult személynek, illetve a személyazonosság, képviseleti jogosultság igazolására,
ellenőrzésére nem alkalmas úton – így különösen telefonon – egyedi végrehajtási ügyben felvilágosítás nem
adható, azonban a felvilágosítást kérőt a végrehajtási eljárással kapcsolatos általános tájékoztatással – kérelmére – el
kell látni.”
(4) A VÜSZ-nek a „Felvilágosítás adás végrehajtási ügyről” alcíme a következő 40/B. §-sal egészül ki:
„40/B. § A kamara munkanapokon 8-tól 16 óráig elérhető telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amelyen
keresztül a végrehajtási eljárással kapcsolatos általános felvilágosítást és tájékoztatást ad. A kamara emellett
honlapján a végrehajtási eljárással kapcsolatos általános tájékoztató anyagokat, a végrehajtási eljárás során
az ügyfelek, érdekeltek által hasznosítható iratmintákat tesz közzé, amelyeket az időközben bekövetkezett
jogszabályváltozásoknak megfelelően módosítani, aktualizálni köteles.”
(5) A VÜSZ 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önálló bírósági végrehajtó hetente legalább két munkanapon köteles ügyfélfogadást tartani összesen
legalább 8 óra időtartamban oly módon, hogy az egyik alkalommal a félfogadás idejének fele ne 8–16 óra közötti
időszakra essen. Az ügyfélfogadást úgy kell megszervezni, hogy abból legalább 2 óra kizárólag a jogi képviselettel
hivatásszerűen foglalkozók számára álljon rendelkezésre. A végrehajtó az ügyfélfogadás idején személyesen – vagy
felvilágosítás adására jogosult alkalmazottja útján – köteles irodájában a felek és más érdekeltek rendelkezésére
állni. A végrehajtó munkanapokon legalább két óra időtartamban biztosítani köteles, hogy egy vagy több
alkalmazottja a végrehajtói iroda megadott telefonszámán elérhető legyen és a végrehajtási eljárásról, a végrehajtó
ügyfélfogadási rendjéről általános tájékoztatást adjon az érdekelteknek.”
(6) A VÜSZ 43. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az önálló bírósági végrehajtó elérhetőségeinek, ügyfélfogadási idejének változását köteles haladéktalanul
bejelenteni a kamarának. Az önálló bírósági végrehajtó megváltozott ügyfélfogadási rendje, illetve ideje szerint csak
akkor folytathatja a félfogadást, ha az a kamarai honlapon már átvezetésre került.”
(7) A VÜSZ 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A félfogadásról szóló tájékoztatást a járásbíróságon, törvényszéken, közigazgatási és munkaügyi bíróságon ki
kell függeszteni, önálló bírósági végrehajtó esetében a telefonon történő tájékoztatásnyújtás idejére vonatkozó
információkkal együtt a kamarai honlapon közzé kell tenni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a végrehajtó nevét,
elérhetőségeit (telefon, e-mail cím), az ügyfélfogadás helyét és idejét. A kamara az önálló bírósági végrehajtó
(2a) bekezdés szerinti bejelentését követő 5 munkanapon belül köteles a tájékoztatást megfelelően módosítani.”

5. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet
módosítása
5. §

(1) A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban:
Cvhr.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) A létesítő okirat a 4–10. számú melléklet szerinti szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető
a) a közkereseti társaság,
b) a betéti társaság,
c) a korlátolt felelősségű társaság,
d) a zártkörűen működő részvénytársaság, valamint
e) az egyéni cég
alapítása során.
(2) A kitöltés során a szerződésmintából rendelkezéseket, szerződéses pontokat abban az esetben sem lehet
elhagyni, ha annak kitöltése a cég esetén nem szükséges.
(3) A szerződésminta csak abban a részében és csak olyan adatra vonatkozóan bővíthető, amelyet a szerződésminta
kifejezetten lehetővé tesz. A szerződésminta egyebekben nem bővíthető.”
(2) A Cvhr. a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A cég az elektronikus kézbesítési címét [Ctv. 24. § (1) bekezdés m) pont] a cég elektronikus elérhetőségére
vonatkozó rovatban adja meg, jelölve egyben azt a tényt, hogy a megadott e-mail címen biztosítja az elektronikus
úton megküldött hivatalos iratok átvételét.
(2) A cég az elektronikus kézbesítési címén túl egy további e-mail címet [Ctv. 25. § (1) bekezdés e) pont] is
megadhat.”
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(3) A Cvhr. 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szerződésminta szövege változásbejegyzési eljárásban is használható a változásokkal egységes szerkezetbe
foglalt létesítő okirat elkészítése során. Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratra vonatkozó szabályoknak
megfelelően a létesítő okirat tartalmában történt változást ebben az esetben is egyértelmű módon kell jelölni, akkor
is, ha az e rendelet szerinti szerződésminta szövegének cégjegyzékadatot nem érintő részére vonatkozik.”
(4) A Cvhr. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A jogi képviselő a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a Ctv. 51. § (3) bekezdésében
foglaltak alkalmazása mellett feltünteti az okirat aláírásának időpontját és a létesítő okiratból törölt rendelkezések
létesítő okiratbeli korábbi helyét is. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot olyan módon kell
megszerkeszteni, hogy egyértelműen megkülönböztethető legyen az új vagy módosított szövegrész a változatlan
szövegrészektől. Minden esetben ilyen szerkesztési módnak minősül a szövegkiemelő szövegszerkesztő eszközök,
illetve lábjegyzet alkalmazása.”
(5) A Cvhr. a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § A Ctv. 9/D. § (4) bekezdés szerinti automatikus végzést a cégbíróság az érintett cég elektronikus kézbesítési
címére kézbesíti.”
(6) A Cvhr. 19. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E rendelet 16/A. §-a alkalmazásában ameddig a cég a Ctv. 131/E. § (2) bekezdésére figyelemmel még
elektronikus kézbesítési címet nem jelentett be, a végzéseket a cégbíróság postai úton küldi meg.”
(7) A Cvhr. 1. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(8) A Cvhr.
a)
az 5. melléklet szerinti 4. számú melléklettel
b)
a 6. melléklet szerinti 5. számú melléklettel
c)
a 7. melléklet szerinti 6. számú melléklettel
d)
a 8. melléklet szerinti 7. számú melléklettel
e)
a 9. melléklet szerinti 8. számú melléklettel
f)
a 10. melléklet szerinti 9. számú melléklettel és
g)
a 11. melléklet szerinti 10. számú melléklettel
egészül ki.
(9) A Cvhr.
a)
8. § (2) bekezdésében a „nonprofit gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „cég”,
b)
8. § (6) bekezdésében az „(ellenőrzött társaságok)” szövegrész helyébe az „(ellenőrzött cég)” szöveg
lép.
(10) Hatályát veszti a Cvhr.
a)
8. § (1) bekezdésében a „jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy” szöveg,
b)
11. § (5) és (6) bekezdésében a „(részvényese)” szöveg,
c)
11. § (5) bekezdésében a „(részvényesre)” szöveg.

6. A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló
11/2012. (II. 29.) KIM rendelet módosítása
6. §

(1) A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő 43–48. ponttal egészül ki:
„43. 36/A. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az egyesületek
egyesülésének bejegyzése iránti elektronikus kérelmet,
44. 36/B. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az egyesületek
szétválásának bejegyzése iránti elektronikus kérelmet,
45. 36/C. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az egyesületek
beolvadásos szétválásának bejegyzése iránti elektronikus kérelmet,
46. 36/D. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az alapítványok
egyesülésének bejegyzése iránti elektronikus kérelmet,
47. 36/E. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az alapítványok
szétválásának bejegyzése iránti elektronikus kérelmet,
48. 36/F. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni az alapítványok
beolvadásos szétválásának bejegyzése iránti elektronikus kérelmet.”
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(2) Az R. 8. § (2) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(A 39. mellékletben meghatározott adattartalmat is figyelembe véve papír alapú űrlapot kell rendszeresíteni)
„h) az egyesületek egyesülésének, szétválásának, beolvadásos különválásának és beolvadásos kiválásának
bejegyzése iránti,
i) az alapítványok egyesülésének, szétválásának, beolvadásos különválásának és beolvadásos kiválásának
bejegyzése iránti”
(kérelem előterjesztésére.)
(3) Az R. 14. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(A papír alapú űrlapot 2014. június 30. napjáig úgy kell kialakítani, hogy az ne tartalmazzon mezőt)
„d) a 36/A–36/C. melléklet 11. pontjaiban”
(meghatározott adatok megadására.)
(4) Az R. 41. melléklete a következő 1.6. ponttal kiegészülve lép hatályba:
„1.6. az első ügyvezető vagy az elnökség első tagjainak neve”
(5) Az R. 41. melléklet 3.1.4. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„3.1.4. a belépési kérelem elfogadásáról az elnökség határoz”
(6) Az R. 41. melléklet 5.3.2. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„5.3.2. jogutód nélküli megszűnése esetén”
(7) Az R. 41. melléklet 6.1.5. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„6.1.5. a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet”
(8) Az R. 41. melléklet 8.5. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„8.5. az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét”
(9) Az R. 41. melléklete a következő 9.1.1.1. ponttal kiegészülve lép hatályba:
„9.1.1.1. a közgyűlés az egyesület tagjaiból áll”
(10) Az R. 41. melléklet 9.1.2.3. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„9.1.2.3. döntés az egyesület megszűnéséről, más egyesülettel való egyesüléséről és a szétválásról”
(11) Az R. 41. melléklet 9.1.2.7. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„9.1.2.7. döntés az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezetésnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének – elfogadásáról”
(12) Az R. 41. melléklete a következő 9.1.2.9–9.1.2.12. ponttal kiegészülve lép hatályba:
„9.1.2.9. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel
munkaviszonyban áll
9.1.2.10. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt
9.1.2.11. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi szervek tagjai elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés
9.1.2.12. a végelszámoló kijelölése”
(13) Az R. 41. melléklet 9.1.3.3. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„9.1.3.3. a meghívót a közgyűlés kezdő napját 30 nappal megelőzően kell a tagoknak megküldeni”
(14) Az R. 41. melléklet 9.1.3.6. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„9.1.3.6. igazolható módon a helyszín megjelölésével kell összehívni”
(15) Az R. 41. melléklet 9.1.3.8. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„9.1.3.8. a közgyűlést össze kell hívni:”
(16) Az R. 41. melléklete a következő 9.1.3.8.1–9.1.3.8.4. ponttal kiegészülve lép hatályba:
„9.1.3.8.1. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi
9.1.3.8.2. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni
9.1.3.8.3. az egyesület céljainak elérése veszélybe került
9.1.3.8.4. az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri”
(17) Az R. 41. melléklete a következő 9.1.3.9. ponttal kiegészülve lép hatályba:
„9.1.3.9. a közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlés meghívójában szerepel”
(18) Az R. 41. melléklet 10.5. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„10.5. a taggyűlés levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet
hitelesítő két tagot megválasztja”
(19) Az R. 41. melléklet 11.1.1. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„11.1.1. az alapszabály módosításához”
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(20) Az R. 41. melléklete a következő 11.1.1.1. és 11.1.1.2. ponttal kiegészülve lép hatályba:
„11.1.1.1. az összes tag több mint fele
11.1.1.2. az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbsége”
(21) Az R. 41. melléklet a következő 11.1.3.4. ponttal kiegészülve lép hatályba:
„11.1.3.4. az összes tag háromnegyedes szótöbbsége”
(22) Az R. 41. melléklete a következő 11.6., 11.6.1., 11.6.2. és 11.6.3. ponttal kiegészülve lép hatályba:
„11.6. az alapszabály kötelezően választható rendelkezése a határozatok közlése tekintetében:
11.6.1. az egyesület székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel
11.6.2. az egyesület honlapján történő közzététellel
11.6.3. a tag által erre célra megadott e-mail címre történő megküldéssel”
(23) Az R. 41. melléklet 12.5. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„12.5. egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról és megszűnéséről csak akkor határozhat, ha
azon a tagok több mint a fele részt vesz”
(24) Az R. 41. melléklet 13.1. és 13.2. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„13.1. az ügyvezetés megnevezése elnökség
13.2. az elnökség tagjai az alapítók döntése szerinti időszakra választhatóak”
(25) Az R. 41. melléklete a következő 13.6., 13.6.1–13.6.3. ponttal kiegészülve lép hatályba:
„13.6. az elnökség tagjainak díjazása tekintetében
13.6.1. ülésenként meghatározott összeg
13.6.2. havonkénti bontásban meghatározott összeg
13.6.3. ingyenes”
(26) Az R. 41. melléklet 14.1. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„14.1. az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az elnök
hatáskörébe”
(27) Az R. 41. melléklete a következő 19.2., 19.3. és 19.4. ponttal kiegészülve lép hatályba:
„19.2. ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja
19.3. az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés
hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban
19.4. a jegyzőkönyvnek – ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba – tartalmaznia kell az üléseken
elfogadott határozatok pontos szövegét”
(28) Az R. 42. melléklet a következő 2.6. ponttal kiegészülve lép hatályba:
„2.6. rendelkezés arról, hogy az alapítvány határozatlan időre jött létre”
(29) Az R. 42. melléklet 4.1. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„4.1. az ügyvezető szerv megnevezése kuratórium”
(30) Az R. 42. melléklete a következő 4.6.5. ponttal kiegészülve lép hatályba:
„4.6.5. visszahívással”
(31) Az R. 42. melléklete a következő 4.7., 4.7.1–4.7.3. ponttal kiegészülve lép hatályba:
„4.7. a kuratórium tagjainak díjazása tekintetében
4.7.1. ülésenként meghatározott összeg
4.7.2. havonkénti bontásban meghatározott összeg
4.7.3. ingyenes”
(32) Az R. 44. melléklet 2.7. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„2.7. nemzetiségi egyesület”
(33) Az R. 44. melléklet a következő 2.8. ponttal kiegészülve lép hatályba:
„2.8. egyéb, törvényben meghatározott egyesületi forma”
(34) Az R.
a)
13. § (2) bekezdésében a „2014. július 1.” szövegrész helyébe a „2015. január 1.” szöveg,
b)
13. § (3) bekezdésében a „2014. július 2.” szövegrész helyébe a „2015. január 2.” szöveg,
c)
14. §-ában a „2014. június 30.” szövegrész helyébe a „2014. december 31.” szöveg,
d)
40. melléklet 3.5. pontjában a „2012.” szövegrész helyébe a „2011.” szöveg
lép.
(35) Az R.
a)
1. melléklet 6.3.3. pontjában az „ügyintéző és képviseleti” szövegrész az „ügyvezető” szöveggel,
b)
2. melléklet

3140

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 31. szám

ba)

2. pontjában az „– alapítóval –” szövegrész az „– alapítóval, alapítók gyűlésének képviselőjével –”
szöveggel,
bb)
3.4. pontjában a „kezelő szerv” szövegrész az „kurátor” szöveggel,
bc)
3.5. pontjában a „kezelő szervezet” szövegrész az „kuratórium” szöveggel,
c)
14. melléklet 2. pontjában az „– alapítóval –” szövegrész az „– alapítóval, alapítók gyűlésének képviselőjével –”
szöveggel,
d)
26. melléklet 1.1. pontjában az „– alapítóval –” szövegrész az „– alapítóval, alapítók gyűlésének
képviselőjével –” szöveggel,
e)
37. melléklet 5. pontjában a „2012.” szövegrész a „2011.” szöveggel,
f)
41. melléklet
fa)
5.1. pontjában az „a tagságról lemond” szövegrész az „az egyesületből kilép” szöveggel,
fb)
5.1.1., 5.1.2. és második 5.1.2. pontjában a „lemondásról” szövegrész a „kilépésről” szöveggel,
fc)
6.1.1. és 6.1.2. pontjában a „taggyűlésen” szövegrész a „közgyűlésen” szöveggel,
fd)
6.1.4. pontjában a „taggyűlésen” szövegrész a „közgyűlés” szöveggel,
fe)
8.3. pontjában a „taggyűlésen” szövegrész a „közgyűlés” szöveggel,
ff )
9.1.1. és 9.1.2. pontjában a „taggyűlés” szövegrész a „közgyűlés” szöveggel,
fg)
9.1.2.8. pontjában a „megállapítása” szövegrész az „elfogadása” szöveggel,
fh)
9.1.3. pontjában a „taggyűlés” szövegrész a „közgyűlés” szöveggel,
fi)
10. és 11. pontjában a „taggyűlés” szövegrész a „közgyűlés” szöveggel,
fj)
11.1.3. pontjában a „feloszlásának” szövegrész a „megszűnésének” szöveggel,
fk)
11.3., 11.4., 11.5., 12., 12.1. és 12.3. pontjában a „taggyűlés” szövegrész a „közgyűlés” szöveggel,
fl)
12.4. pontjában a „taggyűlési” szövegrész a „közgyűlési” szöveggel, a „taggyűlés” szövegrész
a „közgyűlés” szöveggel,
fm)
13.4.1., 13.4.2. és 13.4.3. pontjában a „taggyűlés” szövegrész a „közgyűlés” szöveggel,
fn)
13.5.1.1. pontjában a „lemondást” szövegrész a „kilépést” szöveggel,
fo)
13.5.1.2. pontjában a „lemondást” szövegrész a „kilépést” szöveggel, a „közölni” szövegrész a „közölni
az elnökkel” szöveggel,
fp)
16.3., 18.1. és 18.3. pontjában az „taggyűlés” szövegrész a „közgyűlés” szöveggel,
fq)
18.3. pontjában a „2012.” szövegrész a „2011.” szöveggel,
fr)
19.1. pontjában az „1959. évi IV. törvény” szövegrész a „2013. évi V. törvény” szöveggel, a „taggyűlés”
szövegrész a „közgyűlés” szöveggel, a „2012.” szövegrész a „2011.” szöveggel,
g)
42. melléklet
ga)
4. és 6. pontjában a „kezelő szervezetével” szövegrész a „kuratóriummal” szöveggel,
gb)
4.3.1. pontjában a „2012.” szövegrész a „2011.” szöveggel,
gc)
11.1. pontjában az „1959. évi IV. törvény” szövegrész a „2013. évi V. törvény” szöveggel, a „2012.”
szövegrész a „2011.” szöveggel,
h)
44. melléklet
ha)
2.3. pontjában az „egyesület” szövegrész a „szervezet” szöveggel,
hb)
2.5. pontjában a „2012.” szövegrész a „2011.” szöveggel
lép hatályba.
(36) Nem lép hatályba az R.
a)
2. melléklet 4., 4.1. és 4.2. pontja és
b)
41. melléklet 3.1.4.1., 3.1.4.1.2., 11.3., 11.4. és 11.5 pontja.
(37) Nem lép hatályba az R. 41. melléklet 3.1. pontjában, 6.1. pontjában és 8.1–8.4. pontjában a „rendes” szövegrész.
(38) Az R. a 12–17. melléklet szerinti 36/A–36/F. melléklettel egészül ki.

7. A civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli
és iratkezelési szabályokról szóló 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása
7. §

(1) A civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési
szabályokról szóló 58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet (a továbbiakban: R2.)
a)
37. § (1) és (2) bekezdésében az „ötjegyű” szövegrész a „hétjegyű” szöveggel,
b)
37. § (1) bekezdésében a „(pl.01-01-12345) szövegrész a „(pl. 01-01-1234567)” szöveggel,
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c)
39. § (1) bekezdésében a „2014. július 1.” szövegrész a „2015. január 1.” szöveggel,
d)
40. § (2) bekezdésében a „2014. július 1.” szövegrész a „2015. január 1.” szöveggel
lép hatályba.
(2) Az R2.
a)
38. § (3) bekezdésében a „2014. július 1.” szövegrész helyébe a „2015. január 1.” szöveg,
b)
38. § (4) bekezdésében a „2014. július 2.” szövegrész helyébe a „2015. január 2.” szöveg
lép.
(3) Hatályát veszti az R2.
a)
45. § (5) bekezdése,
b)
45. § (11), (12), (14)–(16) és (25) bekezdése,
c)
47. § b) pontja és
d)
48. § (1) bekezdés a) és b) pontja.

8. Záró rendelkezések
8. §

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

Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. március 15-én lép hatályba.
E rendelet 2. §-a és 4. §-a, valamint 1. és 2. melléklete a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
E rendelet 3. § (2), (4) és (5) bekezdése, valamint 3. melléklete a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.
E rendelet 6. § (1) bekezdése, (4)–(31) bekezdése, (35) bekezdés f ) és g) pontja, (36) bekezdés b) pontja és
(37) bekezdése, és a 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja 2015. január 1. napján lép hatályba.
		
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a …/2014. (…) KIM rendelethez
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„3.
melléklet
1. melléklet a 12/2014. (II. 28.)
KIMszámú
rendelethez

az 5/1991. (IV.4.) IM rendelethez

„3. számú melléklet az 5/1991. (IV. 4.) IM rendelethez

NYILATKOZAT
jogi szakvizsgához szükséges joggyakorlatát teljesítő jelölt tevékenységének szakmai
irányításáról és ellenőrzéséről
Alulírott ……………………………. (jogi szakvizsga/végrehajtói szakvizsga száma:
…………….……) jelen nyilatkozat aláírásával büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy ………………………… (született: ………………, anyja neve:
……………….., lakcíme: …………………….) jelölt a ……………………….
munkáltatónál jogi képesítéshez kötött ………………….. munkakörben ……….. év,
………….. hó, ……… naptól ……….. év, ………….. hó, ……… napig eltöltött
joggyakorlati ideje alatt tevékenységét közvetlen jogi szakmai irányításom és
ellenőrzésem mellett végezte.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy a fent megjelölt időtartam
alatt nem álltam jogi végzettséghez kötött foglalkozástól eltiltás, illetve valamely jogi,
illetve a végrehajtói hivatás gyakorlásától eltiltó fegyelmi vagy etikai büntetés hatálya
alatt.

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

……………………………….
aláírás

„
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2. melléklet a …/2014. (…) KIM rendelethez

2. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez
„4. számú melléklet az 5/1991. (IV. 4.) IM rendelethez

„4. számú melléklet az 5/1991. (IV.4.) IM rendelethez
A jogi szakvizsga vizsgaszabályzata

E szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján szervezett jogi szakvizsga előkészítésére,
megszervezésére, lebonyolítására, a jelöltek teljesítményének értékelésére, a jogi
szakvizsgával összefüggő ügyviteli tevékenységre.
I. Általános rendelkezések
1. A jogi szakvizsga egyes vizsgáinak előkészítését a minisztérium erre kijelölt munkatársai
végzik a Rendeletben és jelen szabályzatban foglaltak szerint.
2. A részvizsgák időpontjairól a jogi szakvizsga időszak kezdetét legalább négy héttel
megelőzően a vizsgáztatók elektronikus úton kapnak értesítést. Az értesítést követő két héten
belül a vizsgáztatók kötelesek megjelölni azokat a részvizsga időpontokat, amelyen részt
tudnak venni. A vizsgáztatók az általuk megjelölt időpontok figyelembevételével kerülnek a
vizsgabizottságokba beosztásra.
3. A vizsgáztatók a 2. pont szerinti beosztásukról, a vizsga pontos időpontjának és
helyszínének megadásával a vizsga időpontját legkésőbb egy héttel megelőzően elektronikus
úton kapnak értesítést; a vizsgáztatónak az értesítés megküldésétől számított két munkanapon
belül elektronikus úton jeleznie kell, hogy a vizsgán részt tud-e venni vagy a vizsgáztatást
lemondja.
4. A vizsgáztatónak a vizsga napján jeleznie kell a minisztérium erre kijelölt munkatársának,
ha a vizsgabizottsághoz, amelynek tagja olyan jelöltet is beosztottak, akinek hozzátartozója
vagy akivel munkavégzésre irányuló vagy más olyan jogviszonyban áll, amelyre tekintettel
elfogultsága nem zárható ki. Ilyen jelzés esetén a jelöltet lehetőség szerint ugyanazon
vizsganapra egy másik vizsgabizottsághoz kell beosztani.
II. Az írásbeli vizsga menete
1. Az írásbeli vizsga szakszerű, a Rendeletben, valamint jelen szabályzatban foglaltaknak
megfelelő lebonyolításáért a minisztérium erre kijelölt vizsgabiztosa felelős. A vizsgabiztost e
feladata ellátásában a minisztérium további erre kijelölt munkatársai segíthetik.
2. Az írásbeli vizsga napján a jelölteknek legkésőbb 8.30 óráig meg kell jelenniük az írásbeli
vizsga helyszínén. Amennyiben a jelölt ezen időpontot követően érkezik, úgy kell tekinteni,
mintha a vizsgán nem jelent volna meg. A vizsgabiztos 9.00 óráig különösen indokolt esetben
engedélyezheti a vizsga megkezdését a késve érkező jelöltnek; erre a jegyzőkönyvben utalni
kell.
3. A vizsgateremben az ülésrendet a vizsgabiztos úgy köteles kialakítani, hogy a jelöltek
egymást ne zavarhassák és az azonos vizsgatárgyból vizsgázók egymást ne segíthessék.
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4. Az írásbeli vizsga megkezdését megelőzően a vizsgabiztos megállapítja a jelenlévők
személyazonosságát, majd ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, az elkövetett
szabálytalanság következményeit. Ezt követően a jelöltek egyenként a jelentkezéskor
megjelölt vizsgatárgyból, a papír alapon rögzített feladatok (feladatlapok) közül egyet húznak.
5. A vizsgán kizárólag a Rendeletben meghatározott segédanyag használható. A vizsgázónál a
vizsgabiztos által rendelkezésre bocsátott bélyegzőnyomattal ellátott papíron, a kiosztott
borítékon, a feladatlapon és a szabályszerű segédanyagon kívül csak olyan tárgy lehet,
amelyet a vizsgabiztos előzetesen engedélyezett. Minden egyéb iratot, tárgyat a jelölt a
vizsgabiztos által kijelölt helyen köteles elhelyezni.
6. A feladat kidolgozása során a jelölt kizárólag a vizsgabiztos által rendelkezésre bocsátott,
bélyegzőnyomattal ellátott papírt használhat. A jelöltnek a borítékon, valamint minden
felhasznált papíron fel kell tüntetnie a nevét, a vizsganap keltét és helyét, az írásbeli vizsga
tárgyát, valamint azt aláírásával el kell látnia.
7. A vizsgabiztosnak a vizsgateremben gondoskodnia kell az állandó felügyeletről. A jelölt –
anélkül, hogy írásbeli vizsgáját felfüggesztenék – a vizsgatermet csak a vizsgabiztos előzetes
engedélyével hagyhatja el. A vizsgaterem elhagyására csak indokolt esetben kerülhet sor, így
különösen mellékhelyiség igénybevétele, rosszullét, egyéb egészségügyi probléma. A vizsga
befejezése kivételével a vizsgatermet egy időben csak egy vizsgázó hagyhatja el. A helyiség
engedélyezett elhagyása esetén a dolgozatot a feladattal, a kiosztott papírokkal és a borítékkal
együtt át kell adni a vizsgabiztosnak, melyre a vizsgabiztos rávezeti a terem elhagyásának és a
visszatérésnek az időpontját. Amennyiben a jelölt a vizsga megkezdését követő 2 órán belül
kívánja elhagyni a vizsgatermet, az addigi dolgozatát semmisnek kell tekinteni, és a vizsgát új
vizsgafeladat húzásával teljesítheti a fennmaradt idő alatt.
8. A vizsgabiztos a jelölt vizsgáját felfüggeszti, ha
a) személyazonossága nem állapítható meg,
b) a vizsgatermet engedély nélkül elhagyja,
c) a vizsgaterem engedélyezett elhagyását követően több mint tíz perc múlva vagy azt
követően sem tér vissza, vagy a vizsgatermet több mint kétszer kívánja engedéllyel elhagyni,
d) nem tartja be a vizsgabiztos által előírt ülésrendet,
e) meg nem engedett segédeszközt használ vagy vizsgafeladata megoldásához más jelölt
segítségét veszi igénybe,
f) magatartásával akadályozza a többi jelölt vizsgáját, vagy más jelöltet segít a vizsgafeladata
megoldásában,
g) egyéb, az írásbeli vizsgára irányadó a Rendeletben, illetve jelen szabályzatban foglalt
rendelkezést szeg meg.
9. A vizsgabiztos az írásbeli vizsgáról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell a vizsga megkezdésének és befejezésének időpontját, valamint a vizsga menetével
kapcsolatos minden lényeges eseményt. A vizsga felfüggesztését, annak indokával együtt fel
kell tüntetni a jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelöltek névsora,
amelynek a jelölt neve mellett tartalmaznia kell az általa húzott feladatlap számát, a jelölt
vizsgája befejezésének időpontját, valamint az arra való utalást, hogy személyazonossága
ellenőrzése megtörtént. A jegyzőkönyvet a vizsgabiztosnak, illetve a jelen lévő segítő
munkatársaknak kell aláírni.
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10. Ha a jelölt az írásbeli vizsgát befejezte, a dolgozatot a feladatlappal és a piszkozatokkal
együtt a borítékba helyezi, és azt a boríték lezárása nélkül átadja a vizsgabiztosnak. A
vizsgabiztos az átvételt követően a feladatlapra rávezeti a vizsga befejezésének időpontját és a
borítékot a jelölt jelenlétében leragasztja.
III. A részvizsga menete
1. A vizsgabizottság elnöke felel a részvizsga szakszerű, a Rendeletben, valamint jelen
szabályzatban foglaltaknak megfelelő lebonyolításáért, a vizsgabizottság szabályszerű
működéséért. A vizsgabizottság elnökének feladata különösen:
a) vezetni a részvizsgát és a vizsgabizottság zárt tanácskozását,
b) a vizsgabizottság tagjait, valamint a jelölteket a szükséges tájékoztatással ellátni,
c) a jelölt személyazonosságát ellenőrizni,
d) a részvizsga eredményéről rövid szóbeli értékelést adni a jelölt részére,
e) a sikeres részvizsgáról szóló tanúsítványt a jelölt részére átadni
2. A részvizsgákra a miniszter által meghatározott vizsganapokon 13.00 órától kerül sor. A
vizsgák helyszínéről a minisztérium munkatársa a vizsgabizottság tagjait a vizsgát megelőző
héten elektronikus úton, míg a jelölteket a vizsga napján szóban, a részvizsga kitűzött
időpontjáról szóló értesítésben foglaltak szerint tájékoztatja.
3. A vizsgabizottság tagjai a részvizsga napján a vizsga helyszínén kötelesek legkésőbb 12.30
óráig megjelenni. A vizsgabizottság tagjait a vizsgabizottság elnöke röviden tájékoztatja az
irányadó szabályokról, a jelöltek személyéről, valamint felkéri a jegyzőkönyvvezetőt és átadja
részére a jegyzőkönyvvezetésre szolgáló, bélyegzőnyomattal ellátott íveket. A vizsgabizottság
elnöke – döntése szerint – a vizsgabizottság valamely tagját vagy más személyt kér fel a
jegyzőkönyvvezetésre.
4. A részvizsgán a jelöltek a következő sorrend szerint vizsgáznak: pótvizsgát teljesítők, első
részvizsgát teljesítők, egy vizsgatárgyból ismétlő vizsgát teljesítők, egyéb jelöltek
családnevük kezdőbetűjének sorrendjében. A vizsgabizottság elnöke e sorrendtől indokolt
esetben eltérhet. A sorrendtől való eltérést, illetve annak indokát a jegyzőkönyvben rögzíteni
kell. Az így kialakult végleges sorrendről a részvizsga megkezdését megelőzően a
jegyzőkönyvvezető tájékoztatja a jelölteket.
5. A vizsga megkezdését megelőzően a vizsgabizottság elnöke köteles meggyőződni a jelölt
személyazonosságáról, majd ezt követően röviden ismertetni a részvizsga menetét, szabályait.
6. A részvizsgán a jelöltnek az egyes vizsgatárgyak szerint illetékes vizsgabizottsági tagok az
adott vizsgatárgy tekintetében a miniszter által közzétett joganyaggal, valamint tételekkel
összefüggésben tehetnek fel kérdéseket.
7. Az első részvizsgáját teljesítő jelölt esetében a vizsga az írásbeli vizsgán megoldott feladat
értékelésével kezdődik. A feladat megoldását a vizsgatárgy szerint illetékes vizsgabizottsági
tag értékeli, aki azzal összefüggésben további kérdéseket tehet fel a jelöltnek.
8. A részvizsga időtartama jelöltenként legfeljebb 60 percig tarthat azzal, hogy a vizsgáztatás
időtartama vizsgatárgyanként 20 percnél több nem lehet.
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9. Miután a jelölt mindegyik vizsgatárgyból vizsgázott a vizsgabizottság zárt tanácskozásban
értékeli a jelölt részvizsgán nyújtott teljesítményét; ezt valamint a vizsga eredményét a
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A vizsgabizottság elnöke ezt követően a jelölttel szóban
röviden ismerteti a részvizsga értékelését, valamint annak eredményét és sikeres vizsga esetén
átadja részére a tanúsítványt. Sikertelen vagy részben sikertelen részvizsga esetén a
vizsgabizottság elnöke a jelöltet a vizsgaismétlésre irányadó rendelkezésekről tájékoztatja.
10. Amennyiben a vizsgabizottság a vizsga során bármilyen, a vizsgával összefüggő
rendellenességet tapasztal, azt a jegyzőkönyvben rögzíteni és a vizsgát követően a jogi
szakvizsga szervezésében résztvevő minisztériumi munkatárs felé haladéktalanul jeleznie kell.
11. A pótvizsgára, valamint a vizsgatárgyból tett ismétlő vizsgára a részvizsga menetének
szabályait kell megfelelően alkalmazni.”
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3. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez
„1. melléklet a 14/2001. (X. 20.) IM rendelethez

3. melléklet a …/2014. (…) KIM rendelethez

„1. melléklet a 14/2001. (X. 20.) IM rendelethez
Az önálló bírósági végrehajtó átfogó vizsgálatának tárgykörei, vizsgálati módszerei és
kötelezően megvizsgálandó mintái
I. Rész
Az átfogó vizsgálat tárgykörei, vizsgálati módszerei és kötelezően megvizsgálandó mintái
a pénzkövetelés végrehajtása iránti ügyekben
1
2

3

4

A
Vizsgálati tárgykör
a végrehajtási kényszer
fokozatos alkalmazása
(Vht. 7. §)
a végrehajtási kényszer
alkalmazása, a végrehajtást
kérő rendelkezésének
figyelembe vétele [Vht. 8.
§, Vht. 240/C. § (2)
bekezdés]
a végrehajtás során
felmerülő költségek
előlegezése (Vht. 34. §)
jegyzőkönyv (Vht. 35. §)

5

6

kézbesítés [Vht. 36. § (1)–
(3) bekezdés, 37. §]

kézbesítés [Vht. 37/C. § (1)
bekezdés]
7

B
Vizsgálati módszer
az egyes végrehajtási
cselekmények elvégzésének
feltételei a fokozatosság
szempontjából fennálltak-e
olyan vagyontárgyra folyt-e a
végrehajtás, ami a végrehajtható
okirat alapján a végrehajtás alá
vonható vagyon körébe tartozik

C
Vizsgálati minta
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

az előlegezendő végrehajtási
költségek felszámítása helyes és
előírása szabályos volt-e

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

a jegyzőkönyv, illetve az írásbeli
intézkedés az általános
előírásoknak, illetve az egyes
eljárási cselekményekre vonatkozó
előírásoknak megfelel-e, az eljárási
cselekményről a jegyzőkönyv
mellett készített kép- és
hangfelvétel tárolása a
jogszabálynak megfelelő-e
a végrehajtó a végrehajtható okirat
átadása vagy kézbesítése során
szabályosan járt-e el, a kézbesítés
igazolhatóan megtörtént-e
(tértivevények)
a végrehajtó a végrehajtás
foganatosítása során keletkezett
iratokat a kézbesítési rendszer
igénybevételével, elektronikus úton
kézbesíti-e, ha a kézbesítési
rendszer használata kötelező

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 2012. szeptember
1. után indult,
véletlenszerűen
kiválasztott 10
befejezett vagy
folyamatban lévő
ügy
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8

9

10

11

12

13

14

a végrehajtást kérő
részvétele az eljárásban
[Vht. 38. § (2) bekezdés]

megtörtént-e a végrehajtást
kérőnek a végrehajtási eljárási
cselekményekről való előzetes
értesítése, ha azt a végrehajtást
kérő kérte
változás a felek
ha a végrehajtó tudomást szerzett a
személyében (Vht. 39. §)
felek személyében bekövetkezett
változásról, a végrehajtási ügyet
beterjesztette-e a végrehajtást
foganatosító bírósághoz, illetve
megtette-e a beterjesztés előtt
szükséges, továbbá a bíróság
döntését követően szükséges
intézkedéseket
a követelés megszűnésének megtörtént-e a végrehajtást kérő
és csökkenésének
felhívása, ha az adós okirattal
bejelentése [Vht. 41. § (1)
valószínűsítette, hogy a
bekezdés]
végrehajtandó követelés alaptalan,
azt már teljesítették, vagy
egyébként megszűnt
helyszíni
rendőri közreműködés esetében a
kényszercselekmények
végrehajtó a költségtérítés összegét
[Vht. 45. § (4) bekezdés]
szabályosan megállapította-e, az
erről szóló jegyzőkönyvet a
feleknek kézbesítette-e, behajtás
esetén a költségtérítés összegének
kiutalása megtörtént-e
rendbírság [Vht. 45/A. § (2) felhívta-e a végrehajtó a jogsértőt
bekezdés]
kötelezettségeinek teljesítésére,
illetve a magatartás abbahagyására,
ha a végrehajtó a bírságolás
alapjául szolgáló körülményről
szerzett tudomást; a végrehajtó a
felhívást jegyzőkönyvben
rögzítette-e; a felhívás
eredménytelensége esetén
indítványt tett-e a bíróságnál a
rendbírság kiszabására
ügygondnok (Vht. 46. §)
a törvényi feltételek fennállása
esetén a végrehajtó rendelt-e az
adósnak ügygondnokot
az adós és a végrehajtási
eljárásban részt vevő
személyek adatainak
beszerzése, ellenőrzése és
kezelése (Vht. 47-47/A. §)

a törvénynek megfelelőek-e a
végrehajtó adatok beszerzése,
ellenőrzése iránti megkeresései,
illetve az adatokat a törvényben
foglaltak szerint kezeli-e

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
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15

16

17

18

19

a végrehajtás felfüggesztése eleget tett-e a végrehajtó a bíróság
(Vht. 50. §)
végrehajtás felfüggesztéséről szóló,
a végrehajtónak megküldött
végzésének, különös tekintettel
arra, hogy az egyes eljárási
cselekmények foganatosíthatósága
tekintetében eljárása megfelelt-e a
törvényben foglaltaknak
a végrehajtás szünetelése
megállapítható-e érdemi
(Vht. 52–54. §)
szünetelési ok;
a végrehajtó a végrehajtás
szüneteléséről szóló jegyzőkönyvet
elkészítette-e és abban megfelelően
állapította-e meg a szünetelési
okot, a jegyzőkönyv másolatát
megküldte-e a feleknek; a törvény
által meghatározott esetben a
végrehajtó a végrehajtási eljárást
folytatta-e
végrehajtás munkabérre és határidőben intézkedett-e a
egyéb járandóságra (Vht.
végrehajtó a letiltás iránt, ha annak
58–74. §)
indoka fennállt; a jogszabályoknak
és az ügy adatainak figyelembe
vételével, helyesen került-e a
letiltás kiállításra
a végrehajtó intézkedése a
határidőben kiadta-e a végrehajtó
pénzforgalmi szolgáltatónál az adós pénzforgalmi számlán
kezelt összeg végrehajtás
kezelt összegeire a hatósági
alá vonása iránt (Vht. 82/A. átutalási megbízást, ha annak
§)
feltételei fennálltak, és
kézbesítette-e a végrehajtható
okiratot; a behajtott összeg
kifizetését a végrehajtó határidőben
megtette-e;
kiadta-e a végrehajtó a felhívást a
költségrész megelőlegezésére, ha a
befolyt összeg még a végrehajtási
eljárás elején fizetendő költségrészt
sem fedezte; betartotta-e a
végrehajtó a hatósági átutalási
megbízásra vonatkozó jogszabályi
előírásokat
takarékbetét végrehajtás alá a takarékbetét végrehajtása
vonása (Vht. 83. §)
érdekében megtett intézkedések
megfeleltek-e a jogszabályoknak

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
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20

21

a végrehajtás alól mentes
vagyontárgyak (Vht. 86–
96/B. §)
a becsérték megállapítása
(Vht. 97. §)

gépjármű lefoglalása (Vht.
103. §)
22

jelzáloggal terhelt ingóság
lefoglalása (Vht. 103/B. §)
23

24

25

a zálogjogosult értesítése
(Vht. 114. §)

ingóárverés kitűzése (Vht.
120–122. §)
ingóárverés lefolytatása
(Vht. 118–129. §)

26

27

ingóság elektronikus
árverés útján történő
értékesítése (Vht. 132/B–
132/G. §)

a foglalási jegyzőkönyv alapján
megállapítható-e, hogy a
végrehajtó olyan ingóságra vezetett
végrehajtást, amelyet a törvény
alapján nem lehet lefoglalni;
a végrehajtó figyelembe vette-e a
becsérték megállapításánál a felek
megegyezését, illetve a fél
szakértő-becsüs alkalmazására
irányuló kérelmét
gépjármű helyszíni lefoglalásakor a
végrehajtó a gépjármű iratait
lefoglalta-e, és a közlekedési
igazgatási hatóság felé a pótlólagos
cselekményeket megtette-e;
gépjármű nyilvántartás útján
történő foglalása esetén a
végrehajtó a becsértéket
megállapította-e
2014. március 15. napját
megelőzően bejegyzett jelzáloggal
terhelt ingóság foglalása esetén a
zálogjogi nyilvántartásba történő
bejegyzés végett a végrehajtó
eljárt-e a közjegyző felé
értesítette-e a végrehajtó a
zálogjogosultat a foglalásról,
tájékoztatta-e a bekapcsolódás
lehetőségére, az ezirányú kérelmet
továbbította-e a bíróságnak
hirdetmény tartalma megfelelt-e a
törvénynek, a hirdetmény
kézbesítése, közzétételem közhírré
tétele szabályos volt-e
ingóárverés lefolytatására a törvény
előírásai szerint került-e sor; az
árverési jegyzőkönyv tartalma és
kézbesítése megfelelt-e a
törvénynek; merül-e fel adat arra,
hogy az árverésen az árverésből
kizárt személy vásárolt
olyan vagyontárgy árverezésére
került-e sor, amely esetében nem
tartható elektronikus árverés;
hirdetmény tartalma és közzététele
a törvénynek megfelelt-e, a kézi
licitnapló lezárása jogszerűen
történt-e ; az árverési jegyzőkönyv
aláírására történő felhívás
szabályosan megtörtént-e

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
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28

29

30

ingóság árverésen kívüli
eladása (Vht. 133. §)
ingatlan lefoglalása [Vht.
138. § (1) bekezdés]
ingatlan értékesítésének
időpontja (Vht. 139. §)

ingatlan becsértéke (Vht.
140. §)

31

32

33

34

35

az ingatlanárverés
feltételei, az árverési
hirdetmény (Vht. 141–
145/A. §)
ingatlanárverés lefolytatása
és a jegyzőkönyv
megfelelősége (Vht.
132/B–132/G. §, 152. §)

kiköltözési kötelezettség
teljesítése (Vht. 154/B. §)
ingatlan árverésen kívüli
eladása (Vht. 157. §)

fennálltak-e az árverésen kívüli
értékesítés feltételei

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
megtette-e a végrehajtó az ingatlan a 7/F. § (6)
lefoglalása iránti intézkedéseket
bekezdése szerint
határidőben
meghatározott
ügyek
betartotta-e a végrehajtó az árverési a 7/F. § (6)
hirdetmény közzétételére, illetve az bekezdése szerint
értékesítés iránti intézkedés
meghatározott
megtételének legkorábbi
ügyek
időpontjára vonatkozó határidőket
a végrehajtó a becsérték
a 7/F. § (6)
megállapításához beszerezte-e a 6
bekezdése szerint
hónapnál nem régebbi adó- és
meghatározott
értékbizonyítvány, illetve
ügyek
bármelyik fél kérelmére
igazságügyi szakértő
szakvéleménye alapján állapította
meg a becsértéket; a becsérték
közlésével egyidejűleg teljesítendő
tájékoztatási kötelezettségeinek
eleget tett-e a végrehajtó
az árverés kitűzésére vonatkozó
a 7/F. § (6)
szabályok megtartásra kerültek-e,
bekezdése szerint
hirdetmény tartalma megfelelő-e,
meghatározott
hirdetmény kézbesítése,
ügyek
közzététele, közhírré tétele
szabályosan történ-e
kézi licitnapló lezárása jogszerű
a 7/F. § (6)
volt-e; az árverési jegyzőkönyv
bekezdése szerint
aláírására történő felhívás
meghatározott
szabályosan megtörtént-e;
ügyek
jegyzőkönyv tartalma és
kézbesítése megfelelő volt-e;
merült-e fel adat arra, hogy az
árverésen az árverésből kizárt
személy vásárolt
intézkedett-e a végrehajtó a
a 7/F. § (6)
kiköltözés ellenében megfizetendő bekezdése szerint
összeg kiutalása iránt, ha annak
meghatározott
feltételei fennálltak
ügyek
fennálltak-e az árverésen kívüli
a 7/F. § (6)
értékesítés feltételei
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
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36

37

ingatlan átvétele a
volt-e helye az ingatlan
végrehajtást kérő által (Vht. végrehajtást kérő általi átvételének;
158. §)
a végrehajtást kérő(k) értesítése
szabályosan megtörtént-e; a
hirdetmény tartalma megfelelő
volt-e
a végrehajtás során befolyt a végrehajtás során befolyt
összeg kifizetése (Vht.
összegek elszámolása és
163/A–170/A. §)
kifizetésének helyes volt-e
a felosztási terv

38
végrehajtási kifogás (Vht.
217. §)

39

40

41

42

43

44

a végrehajtási ügyek
nyilvántartása (VÜSZ 18–
22/B. §)
az ügyintézés sorrendje
(VÜSZ 23. §)
az iratok csatolása, az
ügyek egyesítése (VÜSZ
24–27. §)
biztonsági papír
alkalmazása (VÜSZ 29/A.
§)
irattárba helyezéssel
kapcsolatos intézkedések
(VÜSZ 46/A. §)

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a felosztási terv a jogszabályoknak a 7/F. § (6)
megfelelően került-e elkészítésre; a bekezdése szerint
végrehajtó a felosztási tervet
meghatározott
kézbesítette-e; jogorvoslat esetén
ügyek
megfelelően történt-e a kifizetés
a végrehajtó a beérkezett
a 7/F. § (6)
végrehajtási kifogást határidőben
bekezdése szerint
továbbította-e a bíróságnak,
meghatározott
mellékelte-e a szükséges iratokat,
ügyek
eleget tett-e a kifogást elbíráló
bíróság intézkedésének, hogyan
alakult a vizsgált ügyekben az
alapos kifogások száma és aránya,
valamint az alkalmazott vagyoni
szankciók száma és aránya
helyes adatokkal szerepel-e az ügy a 7/F. § (6)
a végrehajtási ügyek számítógépes bekezdése szerint
nyilvántartásában
meghatározott
ügyek
a soron kívül megteendő
a 7/F. § (6)
intézkedéseket ténylegesen soron
bekezdése szerint
kívül megtette-e a végrehajtó
meghatározott
ügyek
az egyesítésre, csatolásra a
a 7/F. § (6)
feltételek fennállása esetén
bekezdése szerint
szabályszerűen sor került-e
meghatározott
ügyek
a biztonsági papír alkalmazása – a a 7/F. § (6)
törzskönyv vezetését is beleértve – bekezdése szerint
szabályos-e
meghatározott
ügyek
az irattárazási tevékenység
a 7/F. § (6)
megfelelt-e szabályszerű volt-e; az bekezdése szerint
ügyiratokon a megfelelő jelzések
meghatározott
feltüntetésre kerültek-e; az
ügyek
ügyiratok rendszerezettek és
rendezettek voltak-e)
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nyomtatványok
45

46

47

előleg- és díjszámítás (a
bírósági végrehajtói
díjszabásról szóló 14/1994.
(IX. 8.) IM rendelet)
a követelés megszűnése
esetén szükséges
intézkedések megtétele

az intézkedésekre alkalmazott
nyomtatványok megfelelőségének
vizsgálata

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a költségelőleg-számítás, valamint a 7/F. § (6)
a végrehajtói díjjegyzék számszaki bekezdése szerint
helyessége
meghatározott
ügyek
az ügy érdemi befejezése esetén
a 7/F. § (6)
megtörtént-e a
bekezdése szerint
kényszercselekmények
meghatározott
megszüntetése
ügyek
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II. Rész
Az átfogó vizsgálat tárgykörei, vizsgálati módszerei és kötelezően megvizsgálandó mintái
a meghatározott cselekmények végrehajtása iránti ügyekben
1

A
Vizsgálati tárgykör
a végrehajtás során
felmerülő költségek
előlegezése (Vht. 34. §)

B
Vizsgálati módszer
az előlegezendő végrehajtási
költségek felszámítása helyes és
előírása szabályos volt-e

2

jegyzőkönyv (Vht. 35. §)

3

4

5

6

a jegyzőkönyv, illetve az írásbeli
intézkedés az általános
előírásoknak, illetve az egyes
eljárási cselekményekre vonatkozó
előírásoknak megfelel-e, az eljárási
cselekményről a jegyzőkönyv
mellett készített kép- és
hangfelvétel tárolása a
jogszabálynak megfelelő-e
a végrehajtható okirat
a végrehajtó a végrehajtható
kézbesítése [Vht. 172. § (2) okiratot a törvénynek megfelelően
és (3) bekezdés]
kézbesítette-e és a végrehajtást
kérőnek a törvényben előírt
felhívást kiadta-e
változás a felek
ha a végrehajtó tudomást szerzett a
személyében (Vht. 39. §)
felek személyében bekövetkezett
változásról, a végrehajtási ügyet
beterjesztette-e a végrehajtást
foganatosító bírósághoz, illetve
megtette-e a bíróság döntését
követően szükséges intézkedéseket
rendbírság [Vht. 45/A. § (2) felhívta-e a végrehajtó a jogsértőt
bekezdés]
kötelezettségeinek teljesítésére,
illetve a magatartás abbahagyására,
ha a végrehajtó a bírságolás
alapjául szolgáló körülményről
szerzett tudomást; a végrehajtó a
felhívást jegyzőkönyvben
rögzítette-e; a felhívás
eredménytelensége esetén
indítványt tett-e a bíróságnál a
rendbírság kiszabására

C
Vizsgálati minta
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek, valamint
megegyező
darabszámú
folyamatban lévő
ügy
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek
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ügygondnok (Vht. 46. §)

a törvényi feltételek fennállása
esetén a végrehajtó rendelt-e az
7
adósnak ügygondnokot
az adós és a végrehajtási
a törvénynek megfelelőek-e a
eljárásban részt vevő
végrehajtó adatok beszerzése,
ellenőrzése iránti megkeresései,
8 személyek adatainak
beszerzése, ellenőrzése és
illetve az adatokat a törvényben
kezelése (Vht. 47-47/A. §)
foglaltak szerint kezeli-e
a végrehajtás felfüggesztése eleget tett-e a végrehajtó a bíróság
(Vht. 50. §)
végrehajtás felfüggesztéséről szóló,
a végrehajtónak megküldött
végzésének, különös tekintettel
9
arra, hogy az egyes eljárási
cselekmények foganatosíthatósága
tekintetében eljárása megfelelt-e a
törvényben foglaltaknak
a végrehajtás szünetelése
megállapítható-e érdemi szünetelési
(Vht. 52–54. §)
ok;
a végrehajtó a végrehajtás
szüneteléséről szóló jegyzőkönyvet
elkészítette-e és abban megfelelően
állapította-e meg a szünetelési okot,
10
a jegyzőkönyv másolatát
megküldte-e a feleknek; a törvény
által meghatározott esetben a
végrehajtó a végrehajtási eljárást
folytatta-e
a teljesítés megtörténtének a végrehajtó ellenőrizte-e a
ellenőrzése és a helyszíni
teljesítés megtörténtét és
ellenőrzésről készült
megfelelően intézkedett-e a
11
jegyzőkönyv beterjesztése
helyszíni ellenőrzésről készült
(Vht. 173. §)
jegyzőkönyv bíróságnak történő
beterjesztése iránt
meghatározott ingóság
a végrehajtó a meghatározott
kiadása (Vht. 178–179. §)
ingóság kiadása során a törvényben
meghatározottak szerint járt-el;
indokolt esetben vette-e igénybe a
rendőrség közreműködését;
12
figyelemmel volt-e a mentes
javakra, illetve ha ennek indoka
fennállt a foglalást foganatosítása
során megfelelően járt-e el
a gyermek átadása iránti
a végrehajtó a gyámhatóságnak a
eljárás lefolytatása [Vht.
törvény szerint felhívást kiadta-e,
13
180. §, 180/A § (1)–(5)
továbbá a helyszíni eljárások
bekezdés]
alkalmával szabályszerűen járt-e el
a gyermek átadása iránti
a végrehajtó szabályszerűen járt-e
eljárásban a felkutatásra
el a személykörözés, illetve a
14
vonatkozó intézkedések
nemzetközi körözés elrendelésekor
[Vht. 180/A. §(6) bekezdés]

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek
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15

16

17

18

19

20

lakásügyben hozott bírósági a végrehajtó szabályszerűen járt-e
határozat végrehajtása (Vht. el a lakásügyben hozott bírósági
181. § és 182. §)
határozat végrehajtása során; az
önkéntes kiürítésre rendelkezésre
álló határidő meghosszabbítása
során megfelelően járt-e el; ha a
kötelezett vagy képviselője nem
volt jelen a kiürítésnél, az
ingóságok elhelyezése iránt
szabályszerűen intézkedett-e
a lakóingatlan kiürítése
a végrehajtó betartotta-e a
foganatosításának
lakóingatlan kiürítése
elhalasztása (Vht. 182/A. §) foganatosításának elhalasztására
vonatkozó előírásokat
önkényesen elfoglalt lakás
a végrehajtó megfelelően járt-e el
kiürítése [Vht. 183. § (5)–
az önkényesen elfoglalt lakás
(9) bekezdés]
kiürítése iránti eljárásban
szellemi tulajdonjogok
a végrehajtó szabályszerűen járt-e
megsértése [184/A. § (3)–
el a szellemi tulajdonjogok
(9) bekezdés]
megsértése miatt indított perben
hozott határozat végrehajtása során
végrehajtási kifogás (Vht.
a végrehajtó a beérkezett
217. §)
végrehajtási kifogást határidőben
továbbította-e a bíróságnak,
mellékelte-e a szükséges iratokat,
eleget tett-e a kifogást elbíráló
bíróság intézkedésének, hogyan
alakult a vizsgált ügyekben az
alapos kifogások száma és aránya,
valamint az alkalmazott vagyoni
szankciók száma és aránya
a végrehajtási ügyek
helyes adatokkal szerepel-e az ügy
nyilvántartása (VÜSZ 18–
a végrehajtási ügyek számítógépes
22/B. §)
nyilvántartásában

az ügyintézés sorrendje
21 (VÜSZ 23. §)
az iratok csatolása, az
22 ügyek egyesítése (VÜSZ
24–27. §)
biztonsági papír
23 alkalmazása (VÜSZ 29/A.
§)

a soron kívül megteendő
intézkedéseket ténylegesen soron
kívül megtette-e a végrehajtó
az egyesítésre, csatolásra a
feltételek fennállása esetén
szabályszerűen sor került-e
a biztonsági papír alkalmazása – a
törzskönyv vezetését is beleértve –
szabályos-e

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek
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24

25

irattárba helyezéssel
kapcsolatos intézkedések
(VÜSZ 46/A. §)

nyomtatványok

az irattárazási tevékenység
megfelelt-e szabályszerű volt-e; az
ügyiratokon a megfelelő jelzések
feltüntetésre kerültek-e; az
ügyiratok rendszerezettek és
rendezettek voltak-e)
az intézkedésekre alkalmazott
nyomtatványok megfelelőségének
vizsgálata

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott ügyek
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III. Rész
Az átfogó vizsgálat tárgykörei, vizsgálati módszerei és kötelezően megvizsgálandó mintái
a biztosítási intézkedés végrehajtása iránti ügyekben
1
2

3

A
Vizsgálati tárgykör
a végrehajtási kényszer
fokozatos alkalmazása
[Vht. 7. §, 191. § (6)
bekezdés]
a végrehajtási kényszer
alkalmazása, a végrehajtást
kérő rendelkezésének
figyelembe vétele (Vht. 8.
§)
a végrehajtás során
felmerülő költségek
előlegezése (Vht. 34. §)

B
Vizsgálati módszer
az egyes végrehajtási
cselekmények elvégzésének
feltételei a fokozatosság
szempontjából fennálltak-e
olyan vagyontárgyra folyt-e a
végrehajtás, ami a végrehajtható
okirat alapján a végrehajtás alá
vonható vagyon körébe tartozik

C
Vizsgálati minta
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

az előlegezendő végrehajtási
költségek felszámítása helyes és
előírása szabályos volt-e

jegyzőkönyv (Vht. 35. §)

a jegyzőkönyv, illetve az írásbeli
intézkedés az általános
előírásoknak, illetve az egyes
eljárási cselekményekre vonatkozó
előírásoknak megfelel-e, az eljárási
cselekményről a jegyzőkönyv
mellett készített kép- és
hangfelvétel tárolása a
jogszabálynak megfelelő-e
a végrehajtó a végrehajtható okirat
átadása vagy kézbesítése során
szabályosan járt-e el, a kézbesítés
igazolhatóan megtörtént-e
(tértivevények)
a végrehajtó a végrehajtás
foganatosítása során keletkezett
iratokat a kézbesítési rendszer
igénybevételével, elektronikus úton
kézbesíti-e, ha a kézbesítési
rendszer használata kötelező

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek, valamint
megegyező
darabszámú
folyamatban lévő
ügy
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

4

5

6

kézbesítés [Vht. 36. § (1)–
(3) bekezdés, 37. §]

kézbesítés [Vht. 37/C. § (1)
bekezdés]
7

8

soron kívüli eljárás (VÜSZ
23. §)

az intézkedések megtételére soron
kívül került-e sor

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 2012. szeptember
1. után indult,
véletlenszerűen
kiválasztott 10
befejezett vagy
folyamatban lévő
ügy
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
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változás a felek
személyében (Vht. 39. §)
9

10

11

12

13

14

15

ha a végrehajtó tudomást szerzett a
felek személyében bekövetkezett
változásról, a végrehajtási ügyet
beterjesztette-e a végrehajtást
foganatosító bírósághoz, illetve
megtette-e a beterjesztés előtt
szükséges, továbbá a bíróság
döntését követően szükséges
intézkedéseket
a követelés megszűnésének megtörtént-e a végrehajtást kérő
és csökkenésének
felhívása, ha az adós okirattal
bejelentése [Vht. 41. § (1)
valószínűsítette, hogy a
bekezdés]
végrehajtandó követelés alaptalan,
azt már teljesítették, vagy
egyébként megszűnt
helyszíni
rendőri közreműködés esetében a
kényszercselekmények
végrehajtó a költségtérítés összegét
[Vht. 45. § (4) bekezdés]
szabályosan megállapította-e, az
erről szóló jegyzőkönyvet a
feleknek kézbesítette-e, behajtás
esetén a költségtérítés összegének
kiutalása megtörtént-e
rendbírság [Vht. 45/A. § (2) felhívta-e a végrehajtó a jogsértőt
bekezdés]
kötelezettségeinek teljesítésére,
illetve a magatartás abbahagyására,
ha a végrehajtó a bírságolás
alapjául szolgáló körülményről
szerzett tudomást; a végrehajtó a
felhívást jegyzőkönyvben
rögzítette-e; a felhívás
eredménytelensége esetén
indítványt tett-e a bíróságnál a
rendbírság kiszabására
ügygondnok (Vht. 46. §)
a törvényi feltételek fennállása
esetén a végrehajtó rendelt-e az
adósnak ügygondnokot
az adós és a végrehajtási
eljárásban részt vevő
személyek adatainak
beszerzése, ellenőrzése és
kezelése (Vht. 47-47/A. §)
a végrehajtás felfüggesztése
(Vht. 50. §)

a törvénynek megfelelőek-e a
végrehajtó adatok beszerzése,
ellenőrzése iránti megkeresései,
illetve az adatokat a törvényben
foglaltak szerint kezeli-e
eleget tett-e a végrehajtó a bíróság
végrehajtás felfüggesztéséről szóló,
a végrehajtónak megküldött
végzésének, különös tekintettel
arra, hogy az egyes eljárási
cselekmények foganatosíthatósága
tekintetében eljárása megfelelt-e a
törvényben foglaltaknak

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
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a végrehajtás szünetelése
(Vht. 52–54. §)

16

17

18

19

20

21

végrehajtás munkabérre és
egyéb járandóságra (Vht.
58–74. §)

a végrehajtó intézkedése a
pénzforgalmi szolgáltatónál
kezelt összeg végrehajtás
alá vonása iránt [Vht. 82/A.
§, Vht. 191. § (2) bekezdés]
takarékbetét végrehajtás alá
vonása (Vht. 83. §)
a végrehajtás alól mentes
vagyontárgyak (Vht. 86–
96/B. §)
zárlat bejegyeztetése
nyilvántartásokba (Vht.
195. §)
gépjármű lefoglalása (Vht.
103. §)

22

megállapítható-e érdemi
szünetelési ok;
a végrehajtó a végrehajtás
szüneteléséről szóló jegyzőkönyvet
elkészítette-e és abban megfelelően
állapította-e meg a szünetelési
okot, a jegyzőkönyv másolatát
megküldte-e a feleknek; a törvény
által meghatározott esetben a
végrehajtó a végrehajtási eljárást
folytatta-e
határidőben intézkedett-e a
végrehajtó a letiltás iránt, ha annak
indoka fennállt; a jogszabályoknak
és az ügy adatainak figyelembe
vételével, helyesen került-e a
letiltás kiállításra
határidőben kiadta-e a végrehajtó
az adós pénzforgalmi számlán
kezelt összegeire a zárolás iránti
megkeresést, ha annak feltételei
fennálltak
a takarékbetét végrehajtása
érdekében megtett intézkedések
megfeleltek-e a jogszabályoknak

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a foglalási jegyzőkönyv alapján
a 7/F. § (6)
megállapítható-e, hogy a
bekezdése szerint
végrehajtó olyan ingóságra vezetett meghatározott
végrehajtást, amelyet a törvény
ügyek
alapján nem lehet lefoglalni;
megtörtént-e a zárlat
a 7/F. § (6)
bejegyeztetése a megfelelő
bekezdése szerint
nyilvántartásokba
meghatározott
ügyek
gépjármű helyszíni lefoglalásakor a a 7/F. § (6)
végrehajtó a gépjármű iratait
bekezdése szerint
lefoglalta-e, és a közlekedési
meghatározott
igazgatási hatóság felé a pótlólagos ügyek
cselekményeket megtette-e;
gépjármű nyilvántartás útján
történő foglalása esetén a
végrehajtó a becsértéket
megállapította-e
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végrehajtási kifogás (Vht.
217. §)

a végrehajtó a beérkezett
végrehajtási kifogást határidőben
továbbította-e a bíróságnak,
mellékelte-e a szükséges iratokat,
eleget tett-e a kifogást elbíráló
bíróság intézkedésének, hogyan
alakult a vizsgált ügyekben az
alapos kifogások száma és aránya,
valamint az alkalmazott vagyoni
szankciók száma és aránya
helyes adatokkal szerepel-e az ügy
a végrehajtási ügyek számítógépes
nyilvántartásában

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

az ügyintézés sorrendje
(VÜSZ 23. §)

a soron kívül megteendő
intézkedéseket ténylegesen soron
kívül megtette-e a végrehajtó

az iratok csatolása, az
ügyek egyesítése (VÜSZ
24–27. §)

az egyesítésre, csatolásra a
feltételek fennállása esetén
szabályszerűen sor került-e

biztonsági papír
alkalmazása (VÜSZ 29/A.
§)

a biztonsági papír alkalmazása – a
törzskönyv vezetését is beleértve –
szabályos-e

irattárba helyezéssel
kapcsolatos intézkedések
(VÜSZ 46/A. §)

az irattárazási tevékenység
megfelelt-e szabályszerű volt-e; az
ügyiratokon a megfelelő jelzések
feltüntetésre kerültek-e; az
ügyiratok rendszerezettek és
rendezettek voltak-e)
az intézkedésekre alkalmazott
nyomtatványok megfelelőségének
vizsgálata

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

23

24

25

26

27

28

a végrehajtási ügyek
nyilvántartása (VÜSZ 18–
22/B. §)

nyomtatványok
29

30

31

előleg- és díjszámítás (a
bírósági végrehajtói
díjszabásról szóló 14/1994.
(IX. 8.) IM rendelet)
a biztosítási intézkedés
megszűnése esetén
szükséges intézkedések
megtétele

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
ügyek
a költségelőleg-számítás, valamint a 7/F. § (6)
a végrehajtói díjjegyzék számszaki bekezdése szerint
helyessége
meghatározott
ügyek
az ügy érdemi befejezése esetén
a 7/F. § (6)
megtörtént-e a
bekezdése szerint
kényszercselekmények
meghatározott
megszüntetése
ügyek
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IV. Rész
Az átfogó vizsgálat tárgykörei, vizsgálati módszerei és kötelezően megvizsgálandó mintái
a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése iránti ügyekben
1

2

A
Vizsgálati tárgykör
a végrehajtási kényszer
alkalmazása, a végrehajtást
kérő rendelkezésének
figyelembe vétele [Vht. 8.
§, Vht. 204/C. § (2)
bekezdés]
a végrehajtás során
felmerülő költségek
előlegezése (Vht. 34. §)

B
Vizsgálati módszer
olyan vagyontárgyra folyt-e a
végrehajtás, ami a végrehajtható
okirat alapján a végrehajtás alá
vonható vagyon körébe tartozik

C
Vizsgálati minta
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy

az előlegezendő végrehajtási
költségek felszámítása helyes és
előírása szabályos volt-e

jegyzőkönyv (Vht. 35. §)

a jegyzőkönyv, illetve az írásbeli
intézkedés az általános
előírásoknak, illetve az egyes
eljárási cselekményekre vonatkozó
előírásoknak megfelel-e, az eljárási
cselekményről a jegyzőkönyv
mellett készített kép- és
hangfelvétel tárolása a
jogszabálynak megfelelő-e
a végrehajtó a végrehajtható okirat
átadása vagy kézbesítése során
szabályosan járt-e el, a kézbesítés
igazolhatóan megtörtént-e
(tértivevények)
a végrehajtó a végrehajtás
foganatosítása során keletkezett
iratokat a kézbesítési rendszer
igénybevételével, elektronikus úton
kézbesíti-e, ha a kézbesítési
rendszer használata kötelező

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy,
valamint megegyező
darabszámú
folyamatban lévő
ügy
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy

3

4

5

kézbesítés [Vht. 36. § (1)–
(3) bekezdés, 37. §, 240/D.
§ (1) bekezdés]
kézbesítés [Vht. 37/C. § (1)
bekezdés]

6

7

a végrehajtást kérő
részvétele az eljárásban
[Vht. 38. § (2) bekezdés]

megtörtént-e a végrehajtást
kérőnek a végrehajtási eljárási
cselekményekről való előzetes
értesítése, ha azt a végrehajtást
kérő kérte

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy
a 2012. szeptember
1. után indult,
véletlenszerűen
kiválasztott 3
befejezett vagy
folyamatban lévő
ügy
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy
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változás a felek
személyében (Vht. 39. §)
8

9

10

11

12

13

14

ha a végrehajtó tudomást szerzett a
felek személyében bekövetkezett
változásról, a végrehajtási ügyet
beterjesztette-e a végrehajtást
foganatosító bírósághoz, illetve
megtette-e a beterjesztés előtt
szükséges, továbbá a bíróság
döntését követően szükséges
intézkedéseket
a követelés megszűnésének megtörtént-e a végrehajtást kérő
és csökkenésének
felhívása, ha az adós okirattal
bejelentése [Vht. 41. § (1)
valószínűsítette, hogy a
bekezdés]
végrehajtandó követelés alaptalan,
azt már teljesítették, vagy
egyébként megszűnt
helyszíni
rendőri közreműködés esetében a
kényszercselekmények
végrehajtó a költségtérítés összegét
[Vht. 45. § (4) bekezdés]
szabályosan megállapította-e, az
erről szóló jegyzőkönyvet a
feleknek kézbesítette-e, behajtás
esetén a költségtérítés összegének
kiutalása megtörtént-e
rendbírság [Vht. 45/A. § (2) felhívta-e a végrehajtó a jogsértőt
bekezdés, 240/D. § (5)
kötelezettségeinek teljesítésére,
bekezdés]
illetve a magatartás abbahagyására,
ha a végrehajtó a bírságolás
alapjául szolgáló körülményről
szerzett tudomást; a végrehajtó a
felhívást jegyzőkönyvben
rögzítette-e; a felhívás
eredménytelensége esetén
indítványt tett-e a bíróságnál a
rendbírság kiszabására
ügygondnok (Vht. 46. §)
a törvényi feltételek fennállása
esetén a végrehajtó rendelt-e az
adósnak ügygondnokot
az adós és a végrehajtási
eljárásban részt vevő
személyek adatainak
beszerzése, ellenőrzése és
kezelése (Vht. 47-47/A. §)
a végrehajtás felfüggesztése
(Vht. 50. §)

a törvénynek megfelelőek-e a
végrehajtó adatok beszerzése,
ellenőrzése iránti megkeresései,
illetve az adatokat a törvényben
foglaltak szerint kezeli-e
eleget tett-e a végrehajtó a bíróság
végrehajtás felfüggesztéséről szóló,
a végrehajtónak megküldött
végzésének, különös tekintettel
arra, hogy az egyes eljárási
cselekmények foganatosíthatósága
tekintetében eljárása megfelelt-e a
törvényben foglaltaknak

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy
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a végrehajtás szünetelése
(Vht. 52–54. §)

15

16

17

18

a becsérték megállapítása
[Vht. 240/D. § (7)
bekezdés]
a zálogjogosult értesítése
[Vht. 114. §, Vht. 240/D. §
(6) bekezdés]
ingóárverés kitűzése [Vht.
120–122. §, Vht. 240/D. §
(2) bekezdés]
ingóárverés lefolytatása
(Vht. 118–129. §)

19

20

21

22

ingóság elektronikus
árverés útján történő
értékesítése (Vht. 132/B–
132/G. §)

ingóság árverésen kívüli
eladása (Vht. 133. §)
az ingatlanárverés
feltételei, az árverési
hirdetmény (Vht. 141–
145/A. §, Vht. 240/D. §
(2))

megállapítható-e érdemi
szünetelési ok;
a végrehajtó a végrehajtás
szüneteléséről szóló jegyzőkönyvet
elkészítette-e és abban megfelelően
állapította-e meg a szünetelési
okot, a jegyzőkönyv másolatát
megküldte-e a feleknek; a törvény
által meghatározott esetben a
végrehajtó a végrehajtási eljárást
folytatta-e
a végrehajtó figyelembe vette-e a
becsérték megállapításánál a felek
megegyezésében rögzített értéket

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy
értesítette-e a végrehajtó a
a 7/F. § (6)
zálogjogosultat a bekapcsolódás
bekezdése szerint
lehetőségéről, az ezirányú kérelmet meghatározott
továbbította-e a bíróságnak
évenkénti 3 ügy
hirdetmény határidőben készült-e,
a 7/F. § (6)
tartalma megfelelt-e a törvénynek, bekezdése szerint
a hirdetmény kézbesítése, közhírré meghatározott
tétele szabályos volt-e
évenkénti 3 ügy
ingóárverés lefolytatására a törvény a 7/F. § (6)
előírásai szerint került-e sor; az
bekezdése szerint
árverési jegyzőkönyv tartalma és
meghatározott
kézbesítése megfelelt-e a
évenkénti 3 ügy
törvénynek; merül-e fel adat arra,
hogy az árverésen az árverésből
kizárt személy vásárolt
olyan vagyontárgy árverezésére
a 7/F. § (6)
került-e sor, amely esetében nem
bekezdése szerint
tartható elektronikus árverés;
meghatározott
hirdetmény tartalma és közzététele évenkénti 3 ügy
a törvénynek megfelelt-e, a kézi
licitnapló lezárása jogszerűen
történt-e ; az árverési jegyzőkönyv
aláírására történő felhívás
szabályosan megtörtént-e
fennálltak-e az árverésen kívüli
a 7/F. § (6)
értékesítés feltételei
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy
az árverés kitűzésére vonatkozó
a 7/F. § (6)
szabályok megtartásra kerültek-e,
bekezdése szerint
hirdetmény tartalma megfelelő-e,
meghatározott
hirdetmény kézbesítése,
évenkénti 3 ügy
közzététele, közhírré tétele
szabályosan történ-e
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

ingatlanárverés lefolytatása
és a jegyzőkönyv
megfelelősége (Vht.
132/B–132/G. §, 152. §)

kiköltözési kötelezettség
teljesítése (Vht. 154/B. §)

kézi licitnapló lezárása jogszerű
volt-e; az árverési jegyzőkönyv
aláírására történő felhívás
szabályosan megtörtént-e;
jegyzőkönyv tartalma és
kézbesítése megfelelő volt-e;
merült-e fel adat arra, hogy az
árverésen az árverésből kizárt
személy vásárolt
intézkedett-e a végrehajtó a
kiköltözés ellenében megfizetendő
összeg kiutalása iránt, ha annak
feltételei fennálltak
fennálltak-e az árverésen kívüli
értékesítés feltételei

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy
ingatlan árverésen kívüli
a 7/F. § (6)
eladása (Vht. 157. §)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy
ingatlan átvétele a
volt-e helye az ingatlan
a 7/F. § (6)
végrehajtást kérő által (Vht. végrehajtást kérő általi átvételének; bekezdése szerint
158. §)
a végrehajtást kérő(k) értesítése
meghatározott
szabályosan megtörtént-e; a
évenkénti 3 ügy
hirdetmény tartalma megfelelő
volt-e
a végrehajtás során befolyt a végrehajtás során befolyt
a 7/F. § (6)
összeg kifizetése (Vht.
összegek elszámolása és
bekezdése szerint
163/A–170/A. §)
kifizetésének helyes volt-e
meghatározott
évenkénti 3 ügy
a felosztási terv elkészítése a felosztási terv a jogszabályoknak a 7/F. § (6)
(Vht. 170. §)
megfelelően került-e elkészítésre; a bekezdése szerint
végrehajtó a felosztási tervet
meghatározott
kézbesítette-e; jogorvoslat esetén
évenkénti 3 ügy
megfelelően történt-e a kifizetés
végrehajtási kifogás (Vht.
a végrehajtó a beérkezett
a 7/F. § (6)
217. §)
végrehajtási kifogást határidőben
bekezdése szerint
továbbította-e a bíróságnak,
meghatározott
mellékelte-e a szükséges iratokat,
évenkénti 3 ügy
eleget tett-e a kifogást elbíráló
bíróság intézkedésének, hogyan
alakult a vizsgált ügyekben az
alapos kifogások száma és aránya,
valamint az alkalmazott vagyoni
szankciók száma és aránya
a végrehajtási ügyek
helyes adatokkal szerepel-e az ügy a 7/F. § (6)
nyilvántartása (VÜSZ 18–
a végrehajtási ügyek számítógépes bekezdése szerint
22/B. §)
nyilvántartásában
meghatározott
évenkénti 3 ügy
az ügyintézés sorrendje
a soron kívül megteendő
a 7/F. § (6)
(VÜSZ 23. §)
intézkedéseket ténylegesen soron
bekezdése szerint
kívül megtette-e a végrehajtó
meghatározott
évenkénti 3 ügy
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32

33

34

az iratok csatolása, az
ügyek egyesítése (VÜSZ
24–27. §)

az egyesítésre, csatolásra a
feltételek fennállása esetén
szabályszerűen sor került-e

biztonsági papír
alkalmazása (VÜSZ 29/A.
§)

a biztonsági papír alkalmazása – a
törzskönyv vezetését is beleértve –
szabályos-e

irattárba helyezéssel
kapcsolatos intézkedések
(VÜSZ 46/A. §)

az irattárazási tevékenység
megfelelt-e szabályszerű volt-e; az
ügyiratokon a megfelelő jelzések
feltüntetésre kerültek-e; az
ügyiratok rendszerezettek és
rendezettek voltak-e)
az intézkedésekre alkalmazott
nyomtatványok megfelelőségének
vizsgálata

nyomtatványok
35

36

37

előleg- és díjszámítás (a
bírósági végrehajtói
díjszabásról szóló 14/1994.
(IX. 8.) IM rendelet)
a követelés megszűnése
esetén szükséges
intézkedések megtétele

a költségelőleg-számítás, valamint
a végrehajtói díjjegyzék számszaki
helyessége
az ügy érdemi befejezése esetén
megtörtént-e a
kényszercselekmények
megszüntetése

a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 3 ügy
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V. Rész
Az átfogó vizsgálat tárgykörei, vizsgálati módszerei és kötelezően megvizsgálandó mintái
a végrehajtói kézbesítés iránti ügyekben
1
2

3

4

5

6

7

8

A
Vizsgálati tárgykör
a kézbesítési kérelem
végrehajtó általi vizsgálata
(250/2004. (VIII. 17.)
Korm. rendelet (Kr.) 6-7. §)
kézbesítendő irat átadása
(Kr. 14-16. §)
értesítés kézbesítés
megkísérléséről (Kr. 26-29.
§)
kézbesítés eredményéről
jegyzőkönyv készítése (Kr.
34-35. §)
kézbesítési képesítési
követelmények teljesítése
[Vht. 31/D. § (5) bekezdés]
tájékoztatás a kézbesítés
eredményéről [Vht. 31/D. §
(3) bekezdés, Kr. 35. §]
a végrehajtási ügyek
nyilvántartásának vezetése
(VÜSZ 21/A. §)

B
Vizsgálati módszer
a kézbesítési kérelem alapján a
helyes intézkedések megtételére
került-e sor

C
Vizsgálati minta
a 7/F. § (6)
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 5 ügy
az irat az átvételre jogosult számára a 7/F. § (6)
került-e átadásra, az átvételi
bekezdése szerint
jogosultságról megfelelően
meghatározott
meggyőződtek-e
évenkénti 5 ügy
megfelelő tartalmú értesítés került-e a 7/F. § (6)
az ügyben a helyszínen kiadásra
bekezdése szerint
meghatározott
évenkénti 5 ügy
a kézbesítés eredményéről
a 7/F. § (6)
formailag és tartalmilag megfelelő
bekezdése szerint
jegyzőkönyv készült-e
meghatározott
évenkénti 5 ügy
a kézbesítést végrehajtói
a 7/F. § (6)
szakvizsgával vagy kézbesítési
bekezdése szerint
vizsgával rendelkező személy
meghatározott
végezte-e
évenkénti 5 ügy
a kézbesítést kérő és a bíróság
a 7/F. § (6)
megfelelő módon értesült-e
bekezdése szerint
kézbesítés eredményéről
meghatározott
évenkénti 5 ügy
helyes adatokkal szerepel-e az ügy a 7/F. § (6)
a végrehajtási ügyek számítógépes
bekezdése szerint
nyilvántartásában
meghatározott
évenkénti 5 ügy
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VI. Rész
Az átfogó vizsgálat tárgykörei, vizsgálati módszerei és kötelezően megvizsgálandó mintái
az ügyintézés általános szabályaival és a szolgálat ellátásával kapcsolatban
1

A
Vizsgálati tárgykör
a végrehajtói kárfelelősség
fedezete (Vht. 236. §)

B
Vizsgálati módszer
rendelkezik-e a végrehajtó a
jogszabályi követelményeknek
megfelelő felelősségbiztosítási
szerződéssel vagy kamarai letéttel

hivatali bélyegző használata
[Vht. 237. §, a bírósági
végrehajtási ügyvitelről és
pénzkezelésről szóló
1/2002. (I. 17.) IM rendelet
(VÜSZ) 2-6. §]
elektronikus aláíráslétrehozó eszköz védelme
(VÜSZ 6/A. §)

jogszabályoknak megfelelő-e a
bélyegző, szárazbélyegző tartalma
és őrzése, valamint teljesítette-e a
végrehajtó a bélyegzővel
kapcsolatos adatszolgáltatást

2

3

4

számlaszerződések (Vht.
237. §)
5

pénzkezelés – letéti számla
kezelése (VÜSZ. 47–49. §)
6

7

pénzkezelés – bizonylatok
(VÜSZ. 50. §, 52/A. §)

elektronikus kapcsolattartás

8

jogszabályoknak megfelelő-e az
eszköz őrzése, valamint teljesítettee a végrehajtó az aláírással
kapcsolatos adatszolgáltatást
rendelkezik-e a végrehajtó a
jogszabály szerint kötelező
számlákkal, azok funkciója, a
rendelkezési jogosultság kialakítása
megfelelő-e
a jogszabályoknak megfelelőek-e a
végrehajtónak a letéti számlájára
történő befizetései, jogszerűek-e a
letéti számláról a jogosultak javára
történő kiutalások, a beérkezett
összegek kiutalása határidőben
történik-e
a jogszabályoknak megfelelő-e a
kamara által rendszeresített átvételi
elismervények, bevételi bizonylatok
alkalmazása, kiállítása,
működik-e az elektronikus
kapcsolattartás (elektronikus
árverési, elektronikus kézbesítési,
fizetési meghagyási, ügyvitelinyilvántartási rendszer, cégjegyzék,
Takarnet, jogügyletek biztonságát
erősítő adatszolgáltatási
keretrendszer)

C
Vizsgálati minta
kárfelelősség
fedezetének
meglétével
kapcsolatos iratok a
teljes vizsgálati
időközre
bélyegzők és
őrzésük helye,
kamarai
nyilvántartás adatai
eszköz őrzésének
helye, kamarai
nyilvántartás adatai
a fizetésiszámlaszerződések és az
azok alapján
megnyitott letéti és
elszámolási
számlákra
vonatkozó iratok
a letéti számlák
forgalmára
vonatkozó, minden
évből 10 db
szúrópróbaszerűen
kiválasztott irat
a vizsgálattal érintett
minden évből 10 db
szúrópróbaszerűen
kiválasztott
bizonylat
informatikai
eszközök és
alkalmazások,
informatikai háttérinfrastruktúra
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9

az egyes végrehajtói
intézkedések rögzítésének
ellenőrzése [VÜSZ 20. §
(1) bekezdés q) pont]

a végrehajtó irodájában
foglalkoztatott
10
alkalmazottakkal
kapcsolatos vizsgálat
statisztikai adatszolgáltatás
(VÜSZ 45. §)
11
az iroda fizikai
paramétereinek
megfelelősége
12

13

az ügyfélfogadás (VÜSZ
43. §)

megtörtént-e a végrehajtási
intézkedés felvezetése az ügynyilvántartásba

rendelkeznek-e a végrehajtó
irodájában foglalkoztatott
alkalmazottak jogszerű
munkaszerződéssel
a
felügyelő
szerv
általa
meghatározott módon és rend
szerint, határidőben eleget tett-e a
végrehajtó
a
statisztikai
adatszolgáltatási kötelezettségének
az iroda mérete, felszereltsége,
védettsége megfelelően biztosítja-e
a végrehajtó és az alkalmazottai
feladatainak ellátásához, az iratok
és az informatikai eszközök
tárolásához szükséges feltételeket,
továbbá
a
felek
fogadására
alkalmas-e
a jogszabályoknak megfelelő-e az
ügyfélfogadásra
vonatkozó
tájékoztatás, az ügyfélfogadás
időtartama és az ügyfélfogadás
lefolytatása

az „RV” ügytípus
kivételével
valamennyi
ügytípusból
kiválasztott, 2013.
augusztus 1-je után
indult évi 10 db ügy
munkaszerződések a
teljes vizsgálati
időközre
az adatszolgáltatásra
vonatkozó iratok,
valamint a kamarai
nyilvántartás adatai
a végrehajtó
helyisége,
helyiségcsoportja

egy ügyfélfogadáson
való részvétel
legalább 3 óra
időtartamban
„
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4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez

4. melléklet a..…/2014. (….) KIM rendelethez
1. A Cvhr. 1. számú mellékletének „Cégbejegyzési kérelem” elnevezésű táblázat első oldala
helyébe a következő rendelkezés lép:
„..

Cégbejegyzési kérelem
Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának
számát:

–

–

A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri
Amennyiben a cég ismételten bejegyzési kérelmet nyújt be, tüntesse fel a
2
cég cégjegyzékszámát:

–

:1

–

Átalakulás, egyesülés, szétválás bejegyzésének kérelme esetén az új adatok, illetőleg a módosuló
adatok változásának időpontját az átalakulás, egyesülés, szétválás napjával kéri bejegyezni:3

A cég elnevezése:

város,
község

A cég székhelye:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a mellékelt iratok alapján a céget a
cégjegyzékbe bejegyezni szíveskedjék.

1

A befizetett költségtérítés:

Ft

Az illeték összege:

Ft

"

Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság a zártkörűen működő részvénytársaság vagy az
egyéni cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült és a 2006. évi V. törvény 48. §-a alapján egyszerűsített cégeljárás lefolytatását
kéri.
2
Tüntesse fel az eredeti kérelem folytán kapott cégjegyzékszámot, ha a kérelmet elutasító végzés közlését követően ismételten bejegyzési
kérelmet terjeszt elő.
3
Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén az egyes rovatoknál a kezdő időpontot, valamint a változások időpontját nem kell kitölteni, a 16.
rovat egyértelmű kitöltése azonban szükséges.
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2. A Cvhr. 1. számú mellékletének „Cégbejegyzési kérelem Általános Adatok” elnevezésű
táblázat 13/1. rovatának helyébe a következő rendelkezés lép:
„

13/1.

A képviseletre jogosult(ak) adatai:
A képviselet módja:



önálló



együttes

Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró1
Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott
személy:2
Tisztség:
 vezető tisztségviselő3

intézőbizottsági tag

ügyvezető

vezérigazgató

igazgatósági tag

igazgatótanácsi tag

egyéb

igazgató elnök
 cégvezető

 tag

 végelszámoló

 más munkavállaló

 felügyelőbiztos

 felszámoló

 egyéb

A képviseletre jogosult(ak) adatai:4
Neve:
.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:5
Külföldi közteherviselési azonosító:6

Ország:

A képviseletre jogosult külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

Lakóhely:

város, község
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely:

épület

lépcsőház

emelet
város
,közs
ég

–
közterület
neve

A rovat
a következő
lapon
folytatódik!

1

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

Aláíró tanúsítvány:

Jelölje x-szel, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik
aláíró.
2
Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig
csak egy másik meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mezőt, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes
képviseletre jogosulttal együtt jegyezheti a céget.
3
Vezető tisztségviselő esetén a cégformának megfelelő elnevezést is jelölje be.
4
Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni,
az általa megnevezett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat első felében.
5
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
6
Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban
közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.

ajtó
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Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:7
A képviseletre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozata vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája csatolva8

Jogviszony kezdete:

13/1.

év

hó

nap

Jogviszony vége:9

év

hó

nap

A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:

(folytatás)

Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Civil szervezet esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:1
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:1
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Adószáma:2
Külföldi közteherviselési
Ország:
azonosító:3
A képviseletre jogosult szervezet külföldi közteherviselési azonosítóval nem
rendelkezik:
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:4
folytatás:5

”

7

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
A cégjegyzésre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozatának vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának elnevezése kizárólag
„hiteles cégaláírási nyilatkozat” vagy „hiteles cégaláírási nyilatkozat” lehet ezen felül a melléklet elnevezésében a képviselő neve is
feltüntetésre kerülhet. Egy melléklet csupán egy képviselő nyilatkozatát tartalmazhatja.
9
Csak határozott időre szóló képviselet esetén kell kitölteni.
1
Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
2
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
3
Külföldi illetőségű cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban
közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
4
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
5
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
8
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3. A Cvhr. 1. számú mellékletének „Cégbejegyzési kérelem Általános adatok” elnevezésű
táblázat 16/1. számú rovata helyébe a következő rendelkezés lép:
„

16/1.

Átalakulás, egyesülés, szétválás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai:
Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogelőd cégének
cégjegyzékszáma:

–

–

Elnevezése:
Az átalakulás, az egyesülés, a szétválás cég által
meghatározott időpontja:4

év

hó

nap
folytatás:3

„

4. A Cvhr. 1. számú mellékletének „Cégbejegyzési kérelem Általános adatok” elnevezésű
táblázat 45/1. rovata helyébe a következő rendelkezés lép:

„

„

45/1.

A cég elektronikus elérhetősége:
A cég honlapja:
A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé:5
A cég elektronikus
kézbesítési címe (e-mail):6
A cég e-mail címe7:

„

5. Hatályát veszti Cvhr. 1. számú mellékletének „Cégbejegyzési kérelem Általános adatok”
elnevezésű táblázat 48/1. rovatának 4. számú lábjegyzete.
6. A Cvhr. 1. számú mellékletének „09 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A
korlátolt felelősségű társaság adatai” elnevezésű táblázat 1/1 rovatának 1. lábjegyzetében a
„2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján” szövegrész helyébe a „Polgári
Törvénykönyv 3:324. § (1) bekezdése alapján” szöveg lép.
7. Hatályát veszti Cvhr. 1. számú mellékletének a „10/Ny Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok) A nyilvánosan működő részvénytársaság adatai” táblázata.
8. A Cvhr. 1. számú mellékletének „10/Z Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok)
A zártkörűen működő részvénytársaság adatai” elnevezésű táblázat 1/1 rovatának 1.
lábjegyzetében a „2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján” szövegrész helyébe a
„Polgári Törvénykönyv 3:324. § (1) bekezdése alapján” szöveg lép.

4

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás időpontját a cég kifejezetten meghatározza.
Akkor tölthető ki, amennyiben a cég a cégjegyzékben feltünteti honlapját is.
6
Kitöltése kötelező! A cég elektronikus kézbesítési címe, amelyen a részére elektronikus úton megküldött hivatalos iratok átvételét biztosítja.
7
A cég az elektronikus kézbesítési cím mellett egy további e-mail címet adhat meg (Ctv. 25. § (1) bek. e) pont).
5
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9. A Cvhr. 1. számú mellékletének „10/Z Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok)
A zártkörűen működő részvénytársaság adatai” elnevezésű táblázat 6/1. rovatában a „A
kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névérteke:” szövegrész helyébe a „A
kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények száma és névérteke:” szöveg lép.
10. A Cvhr. 1. számú mellékletének „12 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok)
A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai” elnevezésű táblázat
1/1. rovata helyébe a következő rendelkezés lép:
„
1/1.

A külföldi vállalkozás adatai:
Cégforma:
Elnevezés:
város,
község

–

Székhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:
Külföldi közteherviselési
azonosító1:_______________________________________

Ország:________________________________

A külföldi vállalkozás külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

„
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11. A Cvhr. 1. számú mellékletének „12 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok)
A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai” elnevezésű táblázat
3/1. rovata helyébe a következő rendelkezés lép:
„
3/1.

A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

8

A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:

város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

3

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai :
Jogviszony kezdete:

év

hó

nap

Jogviszony vége:

év

hó

nap
folytatás:5

„
12. A Cvhr. 1. számú mellékletének "16 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok)
A vízgazdálkodási társulat adatai” elnevezésű táblázat 2/1. rovatában a „Az ellenőrző
bizottsági tagok adatai:” szövegrész helyébe a „Az ellenőrző bizottsági/felügyelő bizottsági
tagok adatai:” szöveg lép.

8

4
5

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x‐szel jelölje.
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13. A Cvhr. 1. számú mellékletének „17 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok)
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai” elnevezésű táblázat 1/1. rovata
helyébe a következő rendelkezés lép:
„
1/1.

A külföldi vállalkozás adatai:
Cégforma:
Elnevezés:
Székhely:

város,
község

–

közterület
jellege(út,utca,tér
stb.)

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:
Külföldi közteherviselési azonosító1:

Ország:

A külföldi vállalkozás külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

___________________________

1

„

Külföldi illetőségű cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban
közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
Külföldi illetőségű cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban
közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
1
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14. A Cvhr. 1. számú mellékletének „17 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok)
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai” elnevezésű táblázat 3/1. rovata
helyébe a következő rendelkezés lép:
„
3/1.

A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

3

A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Jogviszony kezdete:

év

hó

nap

Jogviszony vége:

év

hó

nap
folytatás:5

„
15. A Cvhr. 1. számú mellékletének „20 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok)
Az európai részvénytársaság adatai” elnevezésű táblázat 1/1 rovatának 1. lábjegyzetében a
„2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján” szövegrész helyébe a „Polgári
Törvénykönyv 3:324. § (1) bekezdése alapján” szöveg lép.

4
5
3

Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x‐szel jelölje.
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
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16. A Cvhr. 1. számú mellékletének „20 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok)
Az európai részvénytársaság adatai” elnevezésű táblázat 4/1. rovatában a „kibocsátott
átváltoztatható kötvények” szövegrész helyébe a „kibocsátott átváltoztatható és átváltozó
kötvények” szövegrész lép.
17. A Cvhr. 1. számú mellékletének „22 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok)
A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének adatai”
elnevezésű táblázat 2/1. rovata helyébe a következő rendelkezés lép:
„
2/1.

A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
Külföldi lakóhely:

város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1

A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1

Jogviszony kezdete:

év

hó

nap

Jogviszony vége:

év

hó

nap
folytatás9:

„

9
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x‐szel jelölje
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
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18. A Cvhr. 1.számú mellékletének a „22 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok)
A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének adatai”
elnevezésű táblázat 2/1. rovata helyébe a következő rendelkezés lép:
„
2/1.

A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1

A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:1

Jogviszony kezdete:

év

hó

nap

Jogviszony vége:

év

hó

„
19. A Cvhr. 1. számú mellékletének "23 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok)
Az európai szövetkezet adatai” elnevezésű táblázat 2/1. rovatában az „ügyvezető elnök”
szövegrész helyébe az „igazgató elnök” szöveg lép.

10
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x‐szel jelölje.
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.

nap
folytatás10
:
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20. A Cvhr. 1. számú mellékletének „Cégbejegyzési kérelem Pótlap” elnevezésű táblázat
„Kiskorú törvényes képviselőjének adatai” rovata helyébe a következő rendelkezés lép:
„

___/___

Kiskorú törvényes képviselőjének adatai:11
Neve:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Külföldi lakóhely1:

épület

lépcsőház

emelet
város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

„

21. A Cvhr. 1. számú mellékletének a „03 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok)
A közkereseti társaság adatai” elnevezésű táblázat 1/1. rovata, a „06 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok) A betéti társaság adatai” elnevezésű táblázat 1/1. és 2/1. rovata, a
„07 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) Az egyesülés adatai” elnevezésű
táblázat 1/1. rovata, a „09 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A korlátolt
felelősségű társaság adatai” elnevezésű táblázat 1/1. és 3/1. rovata, a „10/Z Cégbejegyzési
kérelem (cégformától függő adatok) A zártkörűen működő részvénytársaság adatai”
elnevezésű táblázat 1/1. rovata, a „18 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A
végrehajtói iroda adatai” elnevezésű táblázat 1/1. rovata, a „19 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok) Az európai gazdasági egyesülés adatai” elnevezésű táblázat 1/1.
rovata, a „20 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) Az európai részvénytársaság
adatai” elnevezésű táblázat 1/1. rovata, a „21 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő
adatok) A közjegyzői iroda adatai” elnevezésű táblázat 1/1. rovata a „folytatás” szövegrészt
megelőzően a következő sorral egészül ki: „A cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként
szerezte meg …. ” szöveg lép.
22. A Cvhr. 1. számú mellékletének „I+ Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű táblázat első
oldala helyébe a következő rendelkezés lép:

11

Az első oszlopban fel kell tüntetni azt a rovatot és alrovatot, melyben a kiskorú törvényes képviselőjének
adataira hivatkoznak, tehát hogy az itt feltüntetett személy kinek a törvényes képviselője.
1
Külföldi lakóhely esetén a kézbesítési megbízott adatait is meg kell adni.
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„

Változásbejegyzési kérelem

I+

A cég cégjegyzékszáma:

–

–

Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a
cégbíróság határozatának számát:

–

–

Amennyiben a cég ismételten változásbejegyzési kérelmet nyújt be, ennek tényét tüntesse fel:1
Átalakulás, egyesülés, szétválás bejegyzésének kérelme esetén az új adatok, illetőleg a módosuló adatok
változásának időpontját az átalakulás, az egyesülés, a szétválás napjával kéri bejegyezni2
A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szerződésminta használatával készült.3
Korlátolt felelősségű társaság esetében amennyiben a kérelem a társaság jegyzett tőkéjének
módosítására vonatkozó kérelmet tartalmaz, vagy a kérelemhez csatolt létesítő okirat cégjegyzék adatot
nem érintő módosítást tartalmaz, ennek tényét tüntesse fel4
A cég elnevezése:

város,
község

A cég székhelye:
közterület
neve

házszám,
helyrajzi
épület
lépcsőház
szám
azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a bejelentett változás(oka)t a cégnyilvántartásba bejegyezni

A befizetett költségtérítés:

Ft

Az illeték összege:

Ft

________________________________

1

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

szíveskedjék.

„

Jelölje X-szel, ha az eredetileg benyújtott változásbejegyzési kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása folytán a cég ismételten
változásbejegyzési kérelmet terjeszt elő.
2
Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén az egyes rovatoknál a kezdő időpontot, valamint a változások időpontját nem kell kitölteni, a 16., és
22. rovatok egyértelmű kitöltése azonban szükséges.
3
Jelölje X-szel, ha létesítő okirat megfelel a 21/2006. (V.18.) IM rendelet 10. § (2a) bekezdésének.
4
Jelölje X-szel.
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23. A Cvhr. 1. számú melléklet „I+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános adatok
Kiegészítő és változásbejegyzési lap” elnevezésű táblázat 13/_ rovata helyébe a következő
rendelkezés lép:.
„
A képviseletre jogosult(ak) adatai:
A képviselet módja:
 önálló
 együttes
Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró1
Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott
személy:2

13/_
__

Tisztség:
 vezető tisztségviselő3

üzletvezetésre jogosult tag

ügyvezető

vezérigazgató

igazgatósági tag

igazgatótanácsi tag

egyéb

intézőbizottsági tag

igazgató elnök

 cégvezető

 tag

 végelszámoló

 más munkavállaló

 felügyelőbiztos

 felszámoló

 egyéb

A képviseletre jogosult(ak) adatai:4
Név:

.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jel:5
Külföldi közteherviselési azonosító:6

Ország:

A képviseletre jogosult külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve

házszám,
helyrajzi

Külföldi lakóhely:
A rovat
a
következő
lapon
folytatódik
!

házszám,
helyrajzi
szám

épület

lépcsőház

emelet
város,
község

–
közterület
neve
épület

lépcsőház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Aláíró tanúsítvány:

1

Jelölje x-szel, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik
aláíró.
2
Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig
csak egy másik meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mezőt, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes
képviseletre jogosulttal együtt jegyezheti a céget.
3
Vezető tisztségviselő esetén a cégformának megfelelő elnevezést is jelölje be.
4
Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni,
az általa megnevezett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat első felében.
5
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni.
6
Külföldi illetőségű képviselő esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban
közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
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Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:7
A képviseletre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozata vagy az ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintája csatolva8
Jogviszony kezdete:
A változás időpontja:
13/___

év

hó

nap

év

hó

nap

Jogviszony vége:9

év

hó

nap

A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:

(folytatás)

Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Civil szervezet esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:1
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:1
Elnevezése:

Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Adószáma:

épület

lépcsőház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

2

Külföldi közteherviselési azonosító:3

Ország:

A képviseletre jogosult szervezet külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:
Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:4
törölve:5
folytatás:6

”

7

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
A cégjegyzésre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozatának vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának elnevezése kizárólag
„hiteles cégaláírási nyilatkozat” vagy „hiteles cégaláírási nyilatkozat” lehet ezen felül a melléklet elnevezésében a képviselő neve is
feltüntetésre kerülhet. Egy melléklet csupán egy képviselő nyilatkozatát tartalmazhatja.
9
Csak határozott időre szóló képviselet esetén kell kitölteni.
1
Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
2
Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adószámot lehet megadni.
3
Külföldi illetőségű cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban
közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
4
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
5
Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
6
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
8
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24. A Cvhr. 1. számú melléklet „I+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános adatok
Kiegészítő és változásbejegyzési lap” elnevezésű táblázat 16 rovata helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
Átalakulás, egyesülés, szétválás folytán létrejött (módosult) cég esetében a jogelőd
16/___
cég(ek) adatai:
–

Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogelőd cégének cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:

Az átalakulás, egyesülés, szétválás cég által meghatározott időpontja:1
év

hó

nap
folytatás:2

/___

–

Az átalakult. egyesült, szétvált cég jogelőd cégének cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:

Az átalakulás, egyesülés, szétválás cég által meghatározott időpontja:

1
év

hó

nap
folytatás2:

/___

–

Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogelőd cégének cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:
Az átalakulás, egyesülés, szétválás cég által meghatározott időpontja:

1
év

hó

nap
folytatás:2

„

1

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás,egyesülés, szétválás során az átalakulás időpontját a cég
kifejezetten meghatározza.
2
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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25. A Cvhr. 1. számú melléklet „I+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános adatok
Kiegészítő és változásbejegyzési lap” elnevezésű táblázat 22 rovata helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
Átalakulás, egyesülés, szétválás folytán megszűnt (módosult) cég esetében a jogutód
22/___
cég(ek) adatai:
–

Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogutód cégének cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:

Az átalakulás, egyesülés, szétválás cég által meghatározott időpontja:1

év

hó

nap
folytatás:2

/___

–

Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogutód cégének cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:

Az átalakulás, egyesülés, szétválás cég által meghatározott időpontja:1

év

hó

nap
folytatás:2

/___

–

Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogutód cégének cégjegyzékszáma:

–

Elnevezése:

Az átalakulás, egyesülés, szétválás cég által meghatározott időpontja:

1
év

hó

nap
folytatás:2

„

1
2

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás, egyesülés, szétválás során az átalakulás időpontját a cég kifejezetten meghatározza.
Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

3186

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 31. szám

26. A Cvhr. 1. számú melléklet „I+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Általános adatok
Kiegészítő és változásbejegyzési lap” elnevezésű táblázat 45 rovata helyébe a következő
rendelkezés lép:
„

45/___

A cég elektronikus elérhetősége:
A cég honlapja:
A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé:5
A cég elektronikus kézbesítési címe (e-mail)6:
A cég e-mail címe:7
A változás időpontja:

év

hó

nap
törölve:12

/___

A cég honlapja:
A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé:5
A cég elektronikus kézbesítési címe (e-mail)6:
A cég e-mail címe7:
A változás időpontja:

év

hó

nap

„

27. Hatályát veszti a Cvhr. 1. számú melléklete „I+ Cég- és változásbejegyzési kérelem
Általános adatok Kiegészítő és változásbejegyzési lap” elnevezésű táblázat 48. rovatának 1.
számú lábjegyzete.
28. A Cvhr. 1. számú mellékletének „10/Ny+ Cég-és változásbejegyzési kérelem A
nyilvánosan működő részvénytársaság adatai” elnevezésű táblázat fejlécében a „10/Ny+ Cégés változásbejegyzési kérelem” szövegrész helyébe a „10/Ny+ Változásbejegyzési kérelem”
szöveg lép.
29. A Cvhr. 1. számú mellékletének „10/Ny+ Cég-és változásbejegyzési kérelem A
nyilvánosan működő részvénytársaság adatai” elnevezésű táblázat 6. rovatában az
„átváltoztatható kötvények” szövegrész helyébe az „átváltoztatható és átváltozó kötvények”
szöveg lép.
30. A Cvhr. 1. számú mellékletének „10/Z+ Cég-és változásbejegyzési kérelem A zártkörűen
működő részvénytársaság adatai” elnevezésű táblázat 1. rovatában az 1. számú lábjegyzetben
a „2006. évi IV: törvény 52. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „Polgári Törvénykönyv
3:324. § (1) bekezdése” szöveg lép.

12

Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
Kitöltése kötelező! A cég elektronikus kézbesítési címe, amelyen a részére elektronikus úton megküldött hivatalos iratok átvételét biztosítja.
7
A cég az elektronikus kézbesítési cím mellett egy további e-mail címet adhat meg (Ctv. 25. § (1) bek. e) pont).
5
Akkor tölthető ki, amennyiben a cég a cégjegyzékben feltünteti honlapját is.
6
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31. A Cvhr. 1. számú mellékletének „10/Z+ Cég-és változásbejegyzési kérelem A zártkörűen
működő részvénytársaság adatai” elnevezésű táblázat 6. rovatában az „átváltoztatható
kötvények” szövegrész helyébe az „átváltoztatható és átváltozó kötvények” szöveg lép.
32. A Cvhr. 1. számú mellékletének „11+ Cég-és változásbejegyzési kérelem Az egyéni cég
adatai” elnevezésű táblázat 1/ rovata helyébe a következő rendelkezés lép:
„
1/1.
Az egyéni cég tagjának adatai:
Név:

.

Születési ideje:

.

.

Anyja neve:
Adóazonosító jele:1
Külföldi közteherviselési azonosító:2

Ország:

A tag külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

Az egyéni cég tagja a cégtulajdonos3

épület

lépcsőház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Az egyéni cég tagja törvényes képviselője
a cégtulajdonosnak4

”
33. A Cvhr. 1. számú mellékletének a „12+ Cég-és változásbejegyzési kérelem A külföldiek
magyarországi kereskedelmi képviselete adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap”
elnevezésű táblázat 1. rovata helyébe a következő rendelkezés lép:

1

Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító számot lehet megadni.
Külföldi illetőségű tag esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban közteherviseléssel
összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni.
3
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 20. §-ának (4) bekezdése alapján az egyéni cég tagja egyben a
cégtulajdonos is.
4
Abban az esetben jelölje meg, ha az egyéni cég tagjává az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 32. §-ának
(1) bekezdése alapján a törvényes képviselő válik.
2
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„

1/___

A külföldi vállalkozás adatai:
Cégforma:
Elnevezés:
–

Székhely:

város,
község
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsőház

emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:
Nyilvántartási szám:
Külföldi közteherviselési azonosító1:

Ország:

A külföldi vállalkozás külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:
törölve2:

/___

Cégforma:
Elnevezés:

város,
község

–

Székhely:

közterület
jellege (út,
utca, tér stb.)

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület

lépcsőház

melet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:
Nyilvántartási szám:
Külföldi közteherviselési azonosító1:
A külföldi vállalkozás külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

___________________________

1

Ország:

„

Külföldi illetőségű cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban
közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni
Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

2
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34. A Cvhr. 1. számú mellékletének a „12+ Cég-és változásbejegyzési kérelem A külföldiek
magyarországi kereskedelmi képviselete adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap”
elnevezésű táblázat 1. rovata helyébe a következő rendelkezés lép:
„
3/___

A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
kerül
város, község
et
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

Lakóhely:
közterület neve

házsz
ám,

épület

Külföldi
lakóhely:

lépcsőház

emelet

ajtó
város,
község

–
közterület neve

házszám,
helyrajzi

épület

e
m

lépcsőház

kerül
et
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó

13

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
A nem természetes személy adatai:

–

Cég esetén cégjegyzékszám:

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási
szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület neve

házszám
,

épület

lépcsőház

e
m

kerüle
t
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Jogviszony kezdete:

év

hó

nap

Jogviszony vége:

év

hó
törölve:6
folytatás:7

„
35. A Cvhr. 1. számú mellékletének "16+ Cég- és változásbejegyzési kérelem A
vízgazdálkodási társulat adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap” elnevezésű táblázat 2.
13

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
7
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
4
6

na
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rovatában a „Az ellenőrző bizottsági tagok adatai:” szövegrész helyébe a „Az ellenőrző
bizottsági/felügyelő bizottsági tagok adatai:” szöveg lép.
36. A Cvhr. 1. számú mellékletének „17+ Cég- és változásbejegyzési kérelem A külföldi
vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap” elnevezésű
táblázat 1. rovata helyébe a következő rendelkezés lép:

„

1/___

A külföldi vállalkozás adatai:
Cégforma:
Elnevezés:
város,
község

–

Székhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsőház

emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:
Nyilvántartási szám:
Külföldi közteherviselési azonosító:

Ország:

A külföldi vállalkozás külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik1:
törölve2:

/___

Cégforma:
Elnevezés:

város,
község

–

Székhely:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsőház

emelet

ajtó

Nyilvántartó hatóság:

Nyilvántartási szám:
Külföldi közteherviselési azonosító1:

Ország:

A külföldi vállalkozás külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik:

____________________________
1

„

Külföldi illetőségű cég, szervezet esetén az állami adóhatósághoz történő bejelentkezés hiányában az illetősége szerinti államban
közteherviseléssel összefüggésben kiadott azonosítót, valamint a közteherviselési azonosítót megállapító külföldi államot kell megadni
2
Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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37. A Cvhr. 1. számú mellékletének „17+ Cég- és változásbejegyzési kérelem A külföldi
vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap” elnevezésű
táblázat 3. rovata helyébe a következő rendelkezés lép:
„
3/___

A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

–

Külföldi lakóhely:

emelet
város,
község

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)
ajtó
kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 14
A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Jogviszony kezdete:

év

hó

nap

Jogviszony vége:

év

hó

nap
törölve:6
folytatás:7

„

14

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
16
A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
6
Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4

15

7

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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38. A Cvhr. 1. számú mellékletének „20+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Az európai
részvénytársaság adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap” elnevezésű táblázat 1.
rovatának 1. lábjegyzetében a „2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján” szövegrész
helyébe a „Polgári Törvénykönyv 3:324. § (1) bekezdése alapján” szöveg lép.
39. A Cvhr. 1. számú mellékletének „20+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Az európai
részvénytársaság adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap” elnevezésű táblázat 4.
rovatában a „kibocsátott átváltoztatható kötvények” szövegrész helyébe a „kibocsátott
átváltoztatható és átváltozó kötvények szövegrész lép.
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40. A Cvhr. 1. számú mellékletének „22+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Külföldi
székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye Kiegészítő és
változásbejegyzési lap” elnevezésű táblázat 2. rovata helyébe a következő rendelkezés lép:
„
A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
2/___
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:

közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó
város,
község

–

Külföldi lakóhely:

közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsőház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:17

A nem természetes személy adatai:
Cég esetén cégjegyzékszám:

–

–

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4

Elnevezése:
város,
község

–

Székhelye:

közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:

Jogviszony kezdete:

év

hó

nap

Jogviszony vége:

év

hó

nap
törölve:6
folytatás:7

„
41. A Cvhr. 1. számú mellékletének „23 Cég- és változásbejegyzési kérelem Az európai
szövetkezet adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap” elnevezésű táblázat 2. rovata helyébe
ban az „ügyvezető elnök” szövegrész helyébe az „ügyvezető elnök/igazgató elnök” szöveg
lép.
+

17

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
6
Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
7
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
4
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42. A Cvhr. 1. számú mellékletének a „03+ Cég- és változásbejegyzési kérelem A közkereseti
társaság adatai” (Kiegészítő és változásbejegyzési lap) elnevezésű táblázat 1. rovata, a „06+
Cég- és változásbejegyzési kérelem A betéti társaság adatai (Kiegészítő és változásbejegyzési
lap)” elnevezésű táblázat 1. és 2. rovata, a „07+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Az
egyesülés adatai (Kiegészítő és változásbejegyzési lap)” elnevezésű táblázat 1. rovata, a „09+
Cég- és változásbejegyzési kérelem A korlátolt felelősségű társaság adatai (Kiegészítő és
változásbejegyzési lap)” elnevezésű táblázat 1. és 3. rovata, a „10/Z+ Cég- és
változásbejegyzési kérelem A zártkörűen működő részvénytársaság adatai (Kiegészítő és
változásbejegyzési lap)” elnevezésű táblázat 1. rovata, a „18+ Cég- és változásbejegyzési
kérelem A végrehajtói iroda adatai (Kiegészítő és változásbejegyzési lap)” elnevezésű
táblázat 1. rovata, a „19+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Az európai gazdasági egyesülés
adatai (Kiegészítő és változásbejegyzési lap)” elnevezésű táblázat 1. rovata, a „20+ Cég- és
változásbejegyzési kérelem Az európai részvénytársaság adatai (Kiegészítő és
változásbejegyzési lap)” elnevezésű táblázat 1. rovata, a „21+ Cégbejegyzési kérelem A
közjegyzői iroda adatai (Kiegészítő és változásbejegyzési lap)” elnevezésű táblázat 1. rovata a
„törölve” szövegrészt megelőzően a következő sorral egészül ki: „A cég tagja e jogállását
bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg …. ” szöveg lép.
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5. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez
„4. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

5. melléklet a..…/2014. (….) KIM rendelethez

„4. számú melléklet a 21/2006. (V.18.) IM rendelethez

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA
Társasági szerződés
Alulírott tagok, szerződésminta1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság
társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: ........................................................................................................ Közkereseti Társaság
A társaság rövidített cégneve:2 ................................................................................................................ Kkt.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:2 ..................................................................................................................
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:2 .................................................................................................
1.3. A társaság székhelye: .........................................................................................................................................
A társaság székhelye3
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) 4nem azonos a központi ügyintézés helyével: .................................................................................................
1.4. A társaság telephelye(i):5 ...................................................................................................................................
1.5. A társaság fióktelepe(i):5 ...................................................................................................................................

2. A társaság tagjai
2.1. Név:6 ..................................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Cégnév (név):7 .................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):8 ..........................................................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..............................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
2.2.9 Név: 10 ...............................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
1

A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint
kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nincs
szükség.
2
Szükség esetén kitöltendő.
3
Aláhúzással jelölendő.
4
Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.
5
Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.
6
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
7
Szervezet esetén kell kitölteni.
8
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
9
További tag esetén bővíthető.
10
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
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Cégnév (név):11 .................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):12 .........................................................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..............................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i)13
3.1. Főtevékenység: .................................................................................................................................................
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):14 ...........................................................................................................................

4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama15: a) határozatlan.
b) határozott,16 .................................................................................................................... -ig.

5. A tagok felelőssége
A tagok a társaság vagyonával nem fedezett hitelezői követelések kiegyenlítéséért saját vagyonukkal korlátlanul és
egyetemlegesen állnak helyt.

6. A társaság vagyona
A

tagok

a

társaság

működéséhez

szükséges

vagyon

mértékét

...............................................

Ft,

............................................................................. forint összegben határozzák meg, amely
a) .............................................................................................................................. Ft, azaz
................................................................................................................ forint készpénzből,
17

b).................................................................................................................................Ft, azaz

.................................................................................... forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból
áll.
A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás megnevezése és értéke18:...............................................................................
........................................................ értéke: ....................................................................................................
........................................................ értéke: ....................................................................................................

11

Szervezet esetén kell kitölteni.
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
13
A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.
14
Szükség esetén kitölthető, bővíthető.
15
Aláhúzással jelölendő.
16
Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!
17
Szükség esetén kitöltendő.
18
A b) pont kitöltése esetén kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.
12

azaz
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7. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje
7.1. Név (Cégnév): ....................................................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: ……………………………………………………………………Ft.
A vagyoni hozzájárulás összetétele:
a) …………………………………………………… Ft készpénz, amelynek rendelkezésre bocsátásának
ideje:19 ............................................................................................................................................................... ,
módja: a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetés.
20

b) ………………………….megnevezésű................... Ft értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, amely

rendelkezésre bocsátásának ideje:21 ..................................................................................................................
7.2. 22Név (Cégnév): .................................................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: …………………………………………………………………… Ft.
A vagyoni hozzájárulás összetétele:
a) …………………………………………………… Ft készpénz, amelynek rendelkezésre bocsátásának
ideje:23 ............................................................................................................................................................... ,
módja: a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetés.
24

b) ………………………megnevezésű........................ Ft értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, amely

rendelkezésre bocsátásának ideje:21 ..................................................................................................................

8. A nyereség felosztása, a veszteség viselése
8.1. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben meghatározott összeget meghaladóan
növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a társaság,
illetve a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza.
8.2. A nyereség és a veszteség a tagok között25
a) a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg.
b) az alábbi arányban oszlik meg azzal, hogy a nyereségből vagy a veszteség viseléséből egyik tagot sem lehet
kizárni:
Név (Cégnév): .................................................................................................................................................
nyereség megosztásának aránya: ..................................................%
veszteség viselésének aránya: .......................................................%
26

Név (Cégnév): .................................................................................................................................................
nyereség megosztásának aránya: ....................................................%
veszteség viselésének aránya: .........................................................%

19

Naptári nap szerint meghatározandó.
Szükség szerint kitöltendő, több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.
21
Naptári nap szerint meghatározandó.
22
További tag esetén bővíthető.
23
Naptári nap szerint meghatározandó.
24
Szükség szerint kitöltendő, több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.
25
Aláhúzással jelölendő.
26
Több tag esetén bővíthető.
20
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9. A tagok gyűlése
9.1. A társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése. A tagok gyűlését évente27
a) legalább egyszer
b) ………………………. hónapi gyakorisággal28
össze kell hívni a társaság29
a) székhelyére vagy telephelyére.
b)30 …………………………………………………………………………………………………… címre.
9.2. A tagok gyűlése határozatképes, ha azon a leadható szavazatok31
a) több mint felét képviselő szavazásra jogosult tag
b) … %-át32 képviselő szavazásra jogosult tag
részt vesz.
9.3. A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatait. A
határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a törvény legalább
háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő33.
9.4. A tagok gyűlése legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal bármely kérdés eldöntését a saját
hatáskörébe vonhatja.
9.5. A tagok gyűlése hatáskörébe tartozó kérdésekben a tagok ülés tartása nélkül34 is határozhatnak.
9.6. A döntések meghozatalakor35
a) minden tagnak azonos mértékű szavazata van.
b) a tagok az alábbi szavazati joggal rendelkeznek azzal, hogy minden tagnak legalább egy szavazata van:
Név (Cégnév): ...................................................................................................................................................
szavazat száma: .................................................................................................................................................
Név (Cégnév):36 ………………………………………………………………………………………………...
szavazat száma:

..............................................................................................................................................

10. Az ügyvezetés és képviselet
A társaság ügyvezetésére és képviseletére
a) minden tag időbeli korlátozás nélkül jogosult.
A jogviszony kezdete: ...................................................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban37 látja el.
b) az alábbi tag(ok) időbeli korlátozás nélkül jogosult(ak):38
Név:39 .............................................................................................................................................................
27

Aláhúzással jelölendő.
Számmal jelölendő.
Aláhúzással jelölendő.
30
Pontos címmel jelölendő. Csak belföldi cím adható meg.
31
Aláhúzással jelölendő.
32
A b) pont választása esetén kitöltése kötelező.
33
Ptk. 3:143. § (4), (5) bek., 3:148. §
34
Ptk. 3:20. §
35
Aláhúzással jelölendő.
36
Több tag esetén bővíthető.
37
Aláhúzással jelölendő.
38
Több ügyvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bővíthető.
39
Amennyiben a társaság jogi személy tagja az ügyvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag cégnevét kell
megjelölni.
28
29
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A jogi személy tag által kijelölt természetes személy: 40
Név: ...............................................................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................................................
A jogviszony kezdete: ...................................................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban41 látja el.
c) minden tag határozott ideig jogosult.42
A jogviszony kezdete: ...................................................................................................................................
A jogviszony vége: ........................................................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban43 látja el.
d) az alábbi tag(ok) határozott ideig jogosult(ak):44

45

Név: 46 ...........................................................................................................................................................
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy: 47 ..............................................................................
Név: ...............................................................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................................................
A jogviszony kezdete: ...................................................................................................................................
A jogviszony vége: .........................................................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban48 látja el.

11. Cégvezető
11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére49
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
11.2.50 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):51
Név: ..................................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: ..............................................................................................................................

12. Cégjegyzés
12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ..................................................................................................................................................................
52

40

Név: ................................................................................................................................................................

Szükség esetén kitöltendő.
Aláhúzással jelölendő.
42
Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §)
43
Aláhúzással jelölendő.
44
Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §)
45
Több ügyvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bővíthető.
46
Amennyiben a társaság jogi személy tagja az ügyvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag cégnevét kell
megjelölni.
47
Szükség esetén kitöltendő.
48
Aláhúzással jelölendő.
45
Aláhúzással jelölendő
46
A 11.1. b) pont esetében kitöltendő.
51
Szükség esetén bővíthető.
41
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12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:53
a) Név: ..............................................................................................................................................................
és
Név: ...............................................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b)54Név: .............................................................................................................................................................
és
Név: ...............................................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

13. Könyvvizsgáló55
13.1. A társaság könyvvizsgálója:
Név:56 ................................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ........................................................................................................................
Cégnév:57 ..........................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ..............................................................................................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: ............................................
Kamarai nyilvántartási száma: ........................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: ........................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta: ........................................................................................................................................

14. A tagsági jogviszony megszűnése
A tagsági jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben
szűnik meg.

15. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok között a
vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

52

Szükség esetén bővíthető.
Szükség esetén kitöltendő.
Szükség szerint bővíthető.
55
A Ptk. 3:38. § és 3: 129-131 § esetén.
56
Természetes személy esetén kell kitölteni.
57
Szervezet esetén kell kitölteni.
53
54
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16. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok
16.1. A természetes személy tagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak,
ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók. Kijelentik továbbá, hogy eltiltás hatálya alatt nem állnak.
16.2. Az ügyvezetésre és a képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy nem összeférhetetlenek, és nem állnak eltiltás
hatálya alatt.
16.3. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e
kötelezettségének58
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján59
tesz eleget.
16.4. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: .........................................................................
Tagok aláírása:
................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................
Név:

60

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:61
...........................................................................................................................................”

58

Aláhúzással jelölendő.
Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának
címét.
60
Bővíthető
61
Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.
59
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6. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez
„5. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

6. melléklet a..…/2014. (….) KIM rendelethez

„5. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA
Társasági szerződés
Alulírott tagok, szerződésminta1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság
társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: .................................................................................................................. Betéti Társaság
A társaság rövidített cégneve: 2 . .................................................................................................................. Bt.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:2 ..................................................................................................................
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:2 .. .................................................................................................
1.3. A társaság székhelye: ......................................................................................................................................
A társaság székhelye3
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b)4 nem azonos a központi ügyintézés helyével: ............................................................................................
1.4. A társaság telephelye(i):5 ...................................................................................................................................
1.5. A társaság fióktelepe(i):5 ...................................................................................................................................

2. A társaság beltagja(i)
2.1. Név:6 ..................................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Cégnév (név):7 .................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):8 ..........................................................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..............................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
2.2.9 Név:10 ...............................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
1

A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerinti
kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt
szükség.
2
Szükség esetén kitöltendő.
3
Aláhúzással jelölendő.
4
Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.
5
Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.
6
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
7
Szervezet esetén kell kitölteni.
8
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
9
További tag esetén bővíthető.
10
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
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Cégnév (név):11 .................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):12 .......................................................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..............................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................

3. A társaság kültagja(i)
3.1. Név: 13 .................................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Cégnév (név): 14 .................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 15 .......................................................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..............................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
3.2. 16 Név: 17 ..............................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Cégnév (név): 18 .................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 19 .........................................................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..............................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................

4. A társaság tevékenységi köre(i)20
4.1. Főtevékenység: .................................................................................................................................................
4.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):21 ...........................................................................................................................

5. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama22: a) határozatlan.
b) határozott23, ........................................................................................................
11

Szervezet esetén kell kitölteni.
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
13
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
14
Szervezet esetén kell kitölteni.
15
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
16
További tag esetén bővíthető.
17
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
18
Szervezet esetén kell kitölteni.
19
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház, stb. esetén).
20
A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök)vonatkozásában nem kell feltüntetni.
21
Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.
22
Aláhúzással jelölendő.
12

-ig.
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6. A tagok felelőssége
6.1. A beltag a társaság vagyonával nem fedezett hitelezői követelések kiegyenlítéséért korlátlanul, más beltagokkal
egyetemlegesen, saját vagyonával áll helyt.
6.2. A kültag csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betét szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért
azonban – törvényben meghatározott kivétellel – nem tartozik helytállási kötelezettséggel.

7. A társaság vagyona
A

tagok

a

társaság

működéséhez

szükséges

vagyon

mértékét

…..............................

Ft,

azaz

…...................................................................................... forint összegben határozzák meg, amely
a) …................................ Ft, azaz …............................................... forint készpénzből áll,
24

b) …................................ Ft, azaz …............................................... forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás megnevezése és értéke:25
......................................... értéke: ....................................................................................................................
......................................... értéke: ....................................................................................................................

8. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje26
8.1. Név (Cégnév): ....................................................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: ……………………………………………………………………. Ft.
A vagyoni hozzájárulás összetétele:
a) …………………………………………………… Ft készpénz, amelynek rendelkezésre bocsátásának
ideje:27 ............................................................................................................................................................... ,
módja: a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetés.
28

b) ……………………..megnevezésű.......................... Ft értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, amely

rendelkezésre bocsátásának ideje:29 ..................................................................................................................
8.2.30 Név (Cégnév): .................................................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: …………………………………………………………………… Ft.
A vagyoni hozzájárulás összetétele:
a) …………………………………………………… Ft készpénz, amelynek rendelkezésre bocsátásának
ideje:31 ............................................................................................................................................................... ,
módja: a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetés.
32

23

b) …………………… megnevezésű……………………..Ft értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, amely

Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!
Szükség esetén kitöltendő.
25
A b) pont kitöltése esetén kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.
26
A tagokon a bel és kültagot egyaránt érteni kell.
27
Naptári nap szerint meghatározandó.
28
Szükség esetén kitöltendő, több nem vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.
29
Naptári nap szerint meghatározandó.
30
További tag esetén bővíthető.
31
Naptári nap szerint meghatározandó.
24
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rendelkezésre bocsátásának ideje:33 ..................................................................................................................

9. A nyereség felosztása, a veszteség viselése
9.1. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben meghatározott összeget meghaladóan
növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a társaság,
illetve a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza.
9.2. A nyereség és a veszteség a tagok között34
a) a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg.
b) az alábbi arányban oszlik meg azzal, hogy a nyereségből vagy a veszteség viseléséből egyik tagot sem lehet
kizárni:
Név (Cégnév): .................................................................................................................................................
nyereség megosztásának aránya: …................................%
veszteség viselésének aránya: ….....................................%
35

Név (Cégnév): ………………………………………………………………………………………………..
nyereség megosztásának aránya: …................................%
veszteség viselésének aránya: ….....................................%

10. A tagok gyűlése
10.1. A társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése. A tagok gyűlését évente36
a) legalább egyszer
b) ………………………. hónapi gyakorisággal37
össze kell hívni a társaság38
a) székhelyére vagy telephelyére.
b)39 …………………………………………………………………………………………………… címre.
10.2. A tagok gyűlése határozatképes, ha azon a leadható szavazatok36
a) több mint felét képviselő szavazásra jogosult tag
b) … %-át40 képviselő szavazásra jogosult tag
részt vesz.
10.3. A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatait. A
határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a törvény legalább
háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő41.
10.4. A tagok gyűlése legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal bármely kérdés eldöntését a saját
hatáskörébe vonhatja.
10.5. A tagok gyűlése hatáskörébe tartozó kérdésekben a tagok ülés tartása nélkül42 is határozhatnak.
10.6. A döntések meghozatalakor43
32

Szükség esetén kitöltendő, több nem vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.
Naptári nap szerint meghatározandó.
34
Aláhúzással jelölendő.
35
Több tag esetén bővíthető.
36
Aláhúzással jelölendő.
37
Számmal jelölendő.
38
Aláhúzással jelölendő.
39
Pontos címmel jelölendő. Csak belföldi cím adható meg.
40
A b) pont választása esetén kitöltése kötelező.
41
Ptk. 3: 143. § (4), (5) bek., 3: 148. §
42
Ptk. 3:20. §
33
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a) minden tagnak azonos mértékű szavazata van.
b) a tagok az alábbi szavazati joggal rendelkeznek azzal, hogy minden tagnak legalább egy szavazata van:
Név (Cégnév): ...................................................................................................................................................
szavazat száma: .................................................................................................................................................
44

Név (Cégnév): .. ..............................................................................................................................................

szavazat száma:

..............................................................................................................................................

11. Az ügyvezetés és képviselet
A társaság ügyvezetésére és képviseletére45
a) minden beltag időbeli korlátozás nélkül jogosult.
A jogviszony kezdete: ...................................................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban46 látja el.
b) az alábbi beltag(ok) és/vagy kültag(ok) időbeli korlátozás nélkül jogosult(ak):47
Név:48 .............................................................................................................................................................
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:49
Név: ...............................................................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................................................
A jogviszony kezdete: ...................................................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban50 látja el.
c) minden beltag határozott ideig jogosult,51
A jogviszony kezdete: ...................................................................................................................................
A jogviszony vége: .........................................................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban52 látja el.
d) az alábbi beltag(ok) és/vagy kültag(ok) határozott ideig jogosult(ak): 51
Név:53 ..............................................................................................................................................................
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:54
Név: ...............................................................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................................................
A jogviszony kezdete: ...................................................................................................................................
A jogviszony vége: .........................................................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban55 látja el.
43

Aláhúzással jelölendő.
Több tag esetén bővíthető.
45
Aláhúzással jelölendő.
46
Aláhúzással jelölendő.
47
Több ügyvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bővíthető.
48
Amennyiben a társaság jogi személy tagja az ügyvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja e, e jogi személy tag nevét kell
megjelölni.
49
Szükség esetén kitöltendő.
50
Aláhúzással jelölendő.
51
Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §)
52
Aláhúzással jelölendő.
53
Amennyiben a társaság jogi személy tagja az ügyvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja e, e jogi személy tag nevét kell
megjelölni.
54
Szükség esetén kitöltendő.
44
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e) az alábbi, egyetlen ügyvezetésre és képviseletre jogosult tag, időbeli korlátozás nélkül jogosult:
Név: 56 .............................................................................................................................................................
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:57
Név: ...............................................................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................................................
A jogviszony kezdete: ...................................................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban58 látja el.

12. Cégvezető
12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére59
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
12.2.60 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):61
Név: ..................................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: ..............................................................................................................................

13. Cégjegyzés
13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ..................................................................................................................................................................
Név:62 .................................................................................................................................................................
13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:63
a) Név: ...............................................................................................................................................................
és
Név: ...............................................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b)64 Név: ............................................................................................................................................................
és
Név: ...............................................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

55

Aláhúzással jelölendő.
Amennyiben a társaság jogi személy tagja az ügyvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja e, e jogi személy tag nevét kell
megjelölni.
57
Szükség esetén kitöltendő.
58
Aláhúzással jelölendő.
59
Aláhúzással jelölendő.
60
Kizárólag a 12.1 a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.
61
Szükség esetén bővíthető.
62
Szükség esetén bővíthető.
63
Szükség esetén kitöltendő.
64
Szükség szerint bővíthető.
56
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14. Könyvvizsgáló65
A társaság könyvvizsgálója:
Név:66 ................................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ........................................................................................................................
Cégnév:67 ...........................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ..............................................................................................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
...........................................................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ........................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: ........................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta: ........................................................................................................................................

15. A tagsági jogviszony megszűnése
A tagsági jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben
szűnik meg.

16. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok között a
vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

17. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok
17.1. A természetes személy tagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak,
ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók. Kijelentik továbbá, hogy eltiltás hatálya alatt nem állnak.
17.2. Az ügyvezetésre és a képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy nem összeférhetetlenek, és nem állnak eltiltás
hatálya alatt.
17.3. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e
kötelezettségének68
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján69
tesz eleget.

65

A Ptk. 3:38. § és 3: 129-131 § esetén.
Természetes személy esetén kell kitölteni.
67
Szervezet esetén kell kitölteni.
68
Aláhúzással jelölendő.
69
Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a cég honlapjának a
címét.
66
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17.4. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: …....................................................................
Tagok aláírása:
...............................................................................................................................................
Név:
...............................................................................................................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:71
…...........................................................................................................................................
70

”

70

71

Bővíthető.
Ügyvédi ellenjegyzés vagy a közjegyző által történő közokiratba foglalás.
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7. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez
„6. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

7. melléklet a..…/2014. (….) KIM rendelethez

„6. számú melléklet a 21/2006. (V.18.) IM rendelethez

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA
Társasági szerződés
1

Alulírott tagok, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű
társaság társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: .......................................................................................... Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve:2 ................................................................................................................... Kft.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:3 ..................................................................................................................
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: 3 .................................................................................................
1.3. A társaság székhelye: .........................................................................................................................................
A társaság székhelye4
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b)5 nem azonos a központi ügyintézés helyével: ..............................................................................................
1.4. A társaság telephelye(i):6 ...................................................................................................................................
1.5. A társaság fióktelepe(i): 6 ...................................................................................................................................

2. A társaság tagjai
2.1. Név:7 ..................................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Cégnév (név):8 .................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):9

.......................................................................................................

Székhely: ..........................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..............................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
2.2.10 Név: 11 ..............................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
1

A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint
kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt
szükség.
2
Szükség esetén kitöltendő.
3
Szükség esetén kitöltendő.
4
Aláhúzással jelölendő.
5
Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.
6
Szükség esetén kiöltendő, bővíthető.
7
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
8
Szervezet esetén kell kitölteni.
9
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
10
További tag esetén bővíthető.
11
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
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Cégnév (név):12 .................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):13 .........................................................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..............................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i)14
3.1. Főtevékenység: ...................................................................................................................................................
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):15 ............................................................................................................................

4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama:16 a) határozatlan.
b) határozott17, .................................................................................................................... -ig.

5. A társaság törzstőkéje
5.1. A társaság törzstőkéje ………………. Ft, azaz ........................................................................... forint, amely
a) ...................................... Ft, azaz ………………………………. forint készpénzből,
18

b) ........................................ Ft, azaz…………………………….. forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból

áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a törzstőke …… százaléka.19
5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési
kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem
benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig
nem fizet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint
elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A
tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig helytállnak a társaság tartozásaiért.
5.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. Az egyes tagok törzsbetétje
6.1. Név (Cégnév): ....................................................................................................................................................
Törzsbetét összege: ...................................................................................................................................... Ft.
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz ................................................................................................................................................. Ft.
Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:…………… Ft, mértéke a tag pénzbetétjének … %-a20, a szolgáltatás
módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába21.
12

Szervezet esetén kell kitölteni.
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.
15
Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.
16
Aláhúzással jelölendő.
17
Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!
18
Szükség esetén kitöltendő.
19
Ptk. 3:163. § (1) bekezdés; Ha alapításkor a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, a nem pénzbeli
vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.
20
50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!
13
14
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A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig22 a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.
23

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: ......................................................................................... értéke: ...................................... Ft,
amelyet 24alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig25 a társaság rendelkezésére bocsát.
6.2. 26Név (Cégnév): .................................................................................................................................................
Törzsbetét összege: ...........................................................................................................................................
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz ................................................................................................................................................. Ft.
Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:…………… Ft, mértéke a tag pénzbetétjének … %-a27, a szolgáltatás
módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába28.
A fennmaradó összeget :……………………………………-ig29 a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.
30

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: ......................................................................................... értéke: ...................................... Ft,
amelyet 31alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig32 a társaság rendelkezésére bocsát.

7. Pótbefizetés
7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára33
a) pótbefizetést előírhat.
b) pótbefizetést nem írhat elő.
7.2.34 A pótbefizetés legmagasabb összege: ........................................................................................................ Ft.
7.3.35 A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.
7.4. 36 A pótbefizetés legfeljebb33
a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen
b) üzleti évenként............................... 37 alkalommal
írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

8. Üzletrész
8.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság
bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy
tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján
21

Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.
Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!
23
Szükség esetén bővíthető.
24
Aláhúzással jelölendő.
25
Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó.
26
További tag esetén bővíthető.
27
50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!
28
Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.
29
Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!
30
Szükség esetén bővíthető.
31
Aláhúzással jelölendő.
32
Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó.
33
Aláhúzással jelölendő.
34
A 7.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.
35
A 7.1. a) pont választása esetén kell alkalmazni.
36
A 7.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.
37
Számmal jelölendő.
22
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gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a
jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.
8.2. Az üzletrész38
a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik.
b) a tagok törzsbetétjétől eltér.
Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:
1. üzletrész ...............................................%
Név (Cégnév): ................................................................................................................................................
2.39 üzletrész ...............................................%
Név (Cégnév): ................................................................................................................................................
3.40 üzletrész ...............................................%
Név (Cégnév): ................................................................................................................................................
41

Név (Cégnév): .............................................................................................................................................

Közös képviselő: ............................................................................................................................................
Lakóhely: .......................................................................................................................................................

9. Az üzletrészek átruházása, felosztása
9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.
9.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette,
kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének
elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.
Az elővásárlási jogra vonatkozó
rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzszolgáltatás
ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére42
a) jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.
b) jogosultság nem illeti meg.
9.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához43
a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.
b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges.
9.4. Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen44
a) az üzletrész átruházható.
b) az üzletrész nem ruházható át.
9.5. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

10. A nyereség felosztása
10.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása
alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott
eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a
kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság
fizetőképességét.
38

Aláhúzással jelölendő.
További tag esetén bővíthető.
40
További közös üzletrész esetén bővíthető.
41
Közös üzletrész további jogosultja esetén bővíthető.
42
Aláhúzással jelölendő.
43
Aláhúzással jelölendő.
44
Aláhúzással jelölendő.
39

3214

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 31. szám

A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt
saját tőkéjéből meghatározott összeg illeti meg.
10.2. Az eredmény a tagok között45
a) a törzsbetétek arányában oszlik meg.
b) az alábbi arányban oszlik meg:
Név (Cégnév): .................................................................................................................................................
Arány: ...........................................%
46

Név (Cégnév): ................................................................................................................................................

Arány: ...........................................%
10.3. Osztalékra az a tag jogosult, aki46
a) az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogai
gyakorlására jogosult.
b) a tárgyév ………………….. hónap ……47 napjáig a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult
volt.
10.4. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult48 osztalékelőleg fizetéséről határozni.

11. A társaság taggyűlése
11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.
11.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben49
a) taggyűlés tartásával
b) írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.
11.3. A taggyűlést évente50
a) legalább egyszer
b) ………….51 hónapi gyakorisággal
össze kell hívni a társaság52
a) székhelyére vagy telephelyére.
b)53 …………………………………………………………………………………………………… címre.
11.4. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Név (Cégnév): ...................................................................................................................................................
szavazatszám: ................................................................. arány: ........................................%
54

Név (Cégnév): ................................................................................................................................................

szavazatszám: ................................................................. arány: ........................................%

45

Aláhúzással jelölendő.
További tag esetén bővíthető.
Kitöltendő.
48
Aláhúzással jelölendő.
49
Aláhúzással jelölendő.
50
Aláhúzással jelölendő.
51
Számmal jelölendő.
52
Aláhúzással jelölendő.
53
Pontos címmel jelölendő. Csak belföldi cím adható meg.
54
További tag esetén bővíthető.
46

47
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11.5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag részt vesz. Ha a
taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők
által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között
legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb tizenöt napnál.
11.6. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező
jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.
11.7. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

12. Az ügyvezetés és képviselet
12.1.55 A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név: 56 ................................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Cégnév (név): 57 .................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 58 .......................................................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..............................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Az ügyvezetői megbízatás59
a) határozott időre60
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta:61 ......................................................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban62 látja el.

13. Cégvezető
13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére63
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
13.2.64 65Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: ..................................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: ..............................................................................................................................
55

Több ügyvezető esetén bővíthető.
Természetes személy esetén kell kitölteni.
57
Szervezet esetén kell kitölteni
58
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.
59
Aláhúzással jelölendő.
60
Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114.§).
61
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
62
Aláhúzással jelölendő.
63
Aláhúzással jelölendő.
64
Kizárólag a 13.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.
65
Több cégvezető esetén bővíthető.
56
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13.3. Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot62
a) biztosíthat.
b) nem biztosíthat.

14. Cégjegyzés
14.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ..................................................................................................................................................................
66

Név: ................................................................................................................................................................

14.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:67
a) Név: ..............................................................................................................................................................
és
Név: ...............................................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b)68 Név: ............................................................................................................................................................
és
Név: ...............................................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

15. Felügyelőbizottság
15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására69
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
15.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
15.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: ..................................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
A megbízatás70
a) határozott időre71
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta: 72 ………………………………………………………………………………………..
Név: ..................................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................

66

Szükség esetén bővíthető.
Szükség esetén kitöltendő.
68
Szükség szerint bővíthető.
69
Aláhúzással jelölendő.
70
Aláhúzással jelölendő.
71
Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).
72
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
67
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A megbízatás73
a) határozott időre74
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta: 75 ………………………………………………………………………………………..
76

Név: ................................................................................................................................................................

Lakcím: .............................................................................................................................................................
A megbízatás77
a) határozott időre78
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta: 79 .....................................................................................................................................

16. Könyvvizsgáló80
A társaság könyvvizsgálója:
Név:81 ................................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ........................................................................................................................
Cégnév:82 ..........................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ..............................................................................................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
...........................................................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ..........................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: ........................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta: ........................................................................................................................................

73

Aláhúzással jelölendő.
Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).
75
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
76
Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.
77
Aláhúzással jelölendő.
78
Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3: 121. §).
79
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
80
A Ptk. 3:38. § és 3:129-131 § esetén.
81
Természetes személy esetén kell kitölteni.
82
Szervezet esetén kell kitölteni.
74
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18. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a
vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

19. Egyéb rendelkezések
19.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi
arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének83
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján84
tesz eleget.
19.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi üzletrészét
ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó
szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az
egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent be újabb tagot.
19.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: ..........................................................................
Tagok aláírása:
................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................
85
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:86
................................................................................................................................................”

83

Aláhúzással jelölendő.
Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának
címét.
85
Bővíthető.
86
Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.
84
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8. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez
„7. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

8. melléklet a..…/2014. (….) KIM rendelethez

„7. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ
OKIRAT MINTÁJA
Alapító okirat

1

Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű
társaság alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: ......................................................................................... Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve:

2

................................................................................................................. Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: 2 ..................................................................................................................
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: 2 .................................................................................................
1.3. A társaság székhelye: .........................................................................................................................................
3

A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
4
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével : ..............................................................................................
5

1.4. A társaság telephelye(i): ...................................................................................................................................
5

1.5. A társaság fióktelepe(i): ...................................................................................................................................

2. A társaság alapítója
6

Név: .................................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Cégnév (név):

7

.................................................................................................................................................
8

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ..........................................................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..............................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................

1

A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint
kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt
szükség.
2
Szükség esetén kitöltendő.
3
Aláhúzással jelölendő.
4
Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.
5
Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.
6
Természetes személy esetén kell kitölteni
7
Szervezet esetén kell kitölteni.
8
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
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3. A társaság tevékenységi köre(i)9
3.1. Főtevékenység: ...................................................................................................................................................
10

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ...........................................................................................................................

4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama:

11

a) határozatlan.
12
b) határozott ,.................................................................................................................... -ig.

5. A társaság törzstőkéje
5.1. A társaság törzstőkéje ................................................................................................................................. Ft,
azaz ............................................................................................................................................. forint, amely
a) ...........................
13

b)

Ft, azaz ......................................................................................... forint készpénzből,

......................... Ft, azaz .......................................... forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési
kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem
benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig
nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt
nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem
teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.
5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje
Név (Cégnév):………………………………………………………………………………………………… .........
A törzsbetét összege: ........ .................................................................................................................................... Ft
A törzsbetét összetétele:
a) Készpénz: …... ................................................................................................................................................. Ft.
14

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:…………… Ft, mértéke a tag pénzbetétjének … %-a , a szolgáltatás módja:
15

befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába .
16

A fennmaradó összeget :……………………………………-ig
17

a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése:

........................................................................................ értéke: ..................................... Ft.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a
társaság rendelkezésére kell bocsátani.

9

A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.
Szükség esetén kitölthető, bővíthető.
11
Aláhúzással jelölendő.
12
Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!
13
Szükség esetén kitöltendő.
14
50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!
15
Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.
16
Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!
17
Szükség esetén bővíthető.
10
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7. Üzletrész
A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével
keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése
8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és
így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása
9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása
alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott
eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés
következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.
9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult18 osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat
10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel
válik hatályossá.
10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselet
19

11.1.

A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név:

20

...............................................................................................................................................................

Lakcím: .............................................................................................................................................................
Cégnév (név):

21

.................................................................................................................................................

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

22

.......................................................................................................

Székhely: ..........................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..............................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Az ügyvezetői megbízatás
24
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.

23

A megbízatás kezdő időpontja: .....................................................................................................................
25

A megbízatás lejárta:
18

..................................................................................................................................

Aláhúzással jelölendő.
Szükség esetén bővíthető.
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
21
Szervezet esetén kell kitölteni.
22
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.
23
Aláhúzással jelölendő.
24
Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:114. §).
19

20
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A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban26 látja el.

12. Cégvezető
27

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
28

29

Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k) :

12.2.

Név: ...............................................................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: ...........................................................................................................................

13. Cégjegyzés
30

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ...............................................................................................................................................................
Név: ...............................................................................................................................................................
31

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: ..............................................................................................................................................................
és
Név: ...............................................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
32

b) Név: ..........................................................................................................................................................
és
Név: ...............................................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság
33

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
14.3.

34

A felügyelőbizottság tagjai:
Név: .............................................................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................................................

25

Az a) pont választása esetén kitöltendő.
Aláhúzással jelölendő.
27
Aláhúzással jelölendő.
28
Kizárólag a 12.1 a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.
29
Szükség esetén bővíthető.
30
Szükség esetén bővíthető.
31
Szükség szerint kitöltendő.
32
Szükség szerint bővíthető.
33
Aláhúzással jelölendő.
34
A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.
26
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35

A megbízatás
36
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ..................................................................................................................
37

A megbízatás lejárta:

................................................................................................................................

Név: .............................................................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................................................
38

A megbízatás
39
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ..................................................................................................................
A megbízatás lejárta:
41

40

................................................................................................................................

Név: ..........................................................................................................................................................

Lakcím: .......................................................................................................................................................
42

A megbízatás
43
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ..................................................................................................................
A megbízatás lejárta:

44

................................................................................................................................

15. Könyvvizsgáló45
A társaság könyvvizsgálója:
46

Név:

..........................................................................................................................................................

Lakcím: .......................................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ....................................................................................................................
47

Cégnév:

....................................................................................................................................................

Cégjegyzékszám: .........................................................................................................................................
Székhely: .....................................................................................................................................................
35

Aláhúzással jelölendő.
Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).
37
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
38
Aláhúzással jelölendő.
39
Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).
40
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
41
Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.
42
Aláhúzással jelölendő.
43
Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).
44
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
45
A Ptk. 3:38. § és 3: 129-131 § esetén.
46
Természetes személyesetén kell kitölteni.
47
Szervezet esetén kell kitölteni.
36
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A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
.....................................................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ....................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: ..................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ..................................................................................................................
A megbízatás lejárta: ...................................................................................................................................

16. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések
17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi
48
arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
49
b) a társaság honlapján
tesz eleget.
17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt:.........................................................................
Az alapító aláírása:
......................................................................................................................................
Név:
50

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
......................................................................................................................................”

48

Aláhúzással jelölendő.
Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának a
címét.
50
Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.
49
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9. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez

9. melléklet a..…/2014. (….) KIM rendelethez

„8. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

„8. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYMINTÁJA
Alapszabály

Alulírott részvényesek, szerződésminta1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi
zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: ............................................................................. Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve:2 ................................................................................................................. Zrt.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: 2 ..................................................................................................................
2

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

...............................................................................................

1.3. A társaság székhelye: ......................................................................................................................................
A társaság székhelye3
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b)4 nem azonos a központi ügyintézés helyével: ………………………………………………………..
1.4. A társaság telephelye(i):5 ...................................................................................................................................
1.5. A társaság fióktelepe(i): 5 ...................................................................................................................................

2. A társaság alapítói (részvényesei)
2.1. Név:6 ..................................................................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................
7

Cégnév (név): .................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):8 .......................................................................................................
Székhely: .........................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..............................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
2.2.9 Név:10 ................................................................................................................................................................
1

Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség esetén
kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt
szükség.
2
Szükség esetén kitöltendő.
3
Aláhúzással jelölendő.
4
Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.
5
Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.
6
Természetes személy esetén kell kitölteni.
7
Szervezet esetén kell kitölteni.
8
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
9
Több részvényes esetén bővíthető.
10
Természetes személy esetén kell kitölteni.
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Lakcím: ............................................................................................................................................................
Cégnév (név):11 ................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):12 .........................................................................................................
Székhely: .........................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..............................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i)13
3.1. Főtevékenység: .................................................................................................................................................
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):14 ............................................................................................................................

4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama:15 a) határozatlan.
b) határozott16, …......................................................-ig.

5. A társaság alaptőkéje
5.1. A társaság alaptőkéje ............................................................................................................................ Ft, azaz
..................................................................................................................................................... forint, amely
a) ........................................................................................................................................................ Ft, azaz
...................................................... forint készpénzből áll, amely az alaptőke ........................... százaléka.17
Ebből az alapításkor befizetett összeg ....................................... Ft, amely ............................ százaléka18 az
átvenni vállalt részvények19
(i) névértékének.
(ii) kibocsátási értékének.20
21

b) ...................................................................................................................................................... Ft, azaz

................................... forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, amely az alaptőke ..... százaléka.22
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték ................... Ft, amely ..........................

százaléka az

23

átvenni vállalt részvények
(i) névértékének.
(ii) kibocsátási értékének.

11

Szervezet esetén kell kitölteni.
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.
14
Szükség esetén kitölthető, bővíthető.
15
Aláhúzással jelölendő.
16
Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!
17
Ptk. 3:212. § (3) bekezdése szerint a pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke 30 %-ánál.
12
13

18

Ptk. 3:252. § (1) bekezdés a) pontja alapján a cégbejegyzés feltétele, hogy az arány legalább 25 % legyen.
Aláhúzással jelölendő.
Aláhúzással jelölendő, figyelemmel az 5.5 pontra is.
21
Szükség esetén kitöltendő.
22
Ptk. 3:252. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke legalább 25 %-át eléri, azt a
cégbejegyzéshez szolgáltatni kell.
23
Aláhúzással jelölendő.
19
20
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5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés24
a) jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát
Név:25 .........................................................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................................................
Cégnév:26 ....................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ........................................................................................................................................
Székhely: ....................................................................................................................................................
könyvvizsgáló végezte.
b) készítésére nem kerül sor.27
5.3. A társaság alaptőkéje ...................... darab .................. Ft28 névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.
5.4. A részvények előállításának módja:29
a) nyomdai úton történik.
b) dematerializált módon történik.
5.5. A részvények kibocsátási értéke29
a) megegyezik a részvények névértékével.
b) ............. Ft, azaz …………………….. forint.30
5.6. Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvényeknek a részvényesek közötti
megoszlása
Az 5.3. pontban meghatározott részvények a részvényesek között az alábbiak szerint oszlanak meg:
6.1. Név:31 ................................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Cégnév (név):32 .................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):33 .......................................................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..............................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Vagyoni hozzájárulás: ................................................................................................................ Ft, amelyből
a) készpénz: ............................................................................................................................................... Ft,
ebből az alapításkor befizetésre kerül ……….Ft a társaság pénzforgalmi számlájára;
34

b) nem pénzbeli hozzájárulás

megnevezése: ........................................................... értéke: ................................................................... Ft,
24

Aláhúzással jelölendő.
Természetes személy esetén kell kitölteni.
26
Szervezet esetén kell kitölteni.
27
A Ptk. 3:251. § (2) bekezdése esetén alkalmazható.
28
Megfelelő kitöltéssel jelölendő.
29
Aláhúzással jelölendő.
30
Megfelelő kitöltéssel jelölendő.
31
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
32
Szervezet esetén kell kitölteni.
33
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
34
Több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.
25
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amelyet 35alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig36 a társaság rendelkezésére bocsát.
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: ................................................................................... db,
a nem pénzbeli hozzájárulás után: ............................................................................................................ db,
összesen: .................................................................................................................................................... db.
6.2.37 Név:38 .............................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Cégnév (név):39 .................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):40 .......................................................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..............................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
Vagyoni hozzájárulás: ................................................................................................................ Ft, amelyből
a) készpénz: ............................................................................................................................................... Ft,
ebből az alapításkor befizetésre kerül ………………Ft a társaság pénzforgalmi számlájára;
41

b) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

megnevezése: ........................................................... értéke: ................................................................... Ft,
amelyet42 alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig43 a társaság rendelkezésére bocsát.
Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: ....................................................................... db,
a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: ............................................................................................... db,
összesen: .................................................................................................................................................... db.
6.3.44 Amennyiben a részvényesek az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a
fennmaradó összeget …...................-ig45 befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

7. A részvény átruházásának korlátozása
A részvények átruházásához46
a) a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.
b) a részvénytársaság beleegyezésére van szükség a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).
3:220 §-ában meghatározott módon.

8. A nyereség felosztása
8.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság
fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad
eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által
felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.
35

Aláhúzással jelölendő.
Naptári nap szerint kitöltendő. A rendelkezésre bocsátás nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzést követő 3 év.
37
További részvényes esetén bővíthető.
38
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
39
Szervezet esetén kell kitölteni.
40
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
41
Több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.
42
Aláhúzással jelölendő.
43
Naptári nap szerint kitöltendő. A rendelkezésre bocsátás nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzést követő 3 év.
44
Szükség esetén kitöltendő.
45
Az időpont nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzéstől számított egy év.
46
Aláhúzással jelölendő.
36
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8.2. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben
szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
8.3. Az igazgatóság jogosult / nem jogosult47 osztalékelőleg fizetéséről határozni.

9. A közgyűlés
9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.
9.2. A közgyűlést évente48
a) legalább egyszer
b) ……… hónapi gyakorisággal49
össze kell hívni a részvénytársaság50
a) székhelyére vagy telephelyére.
b)51 …………………………………………………………………………………………………… címre.
9.3. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján
kell összehívni. A közgyűlést a 52vezérigazgató/igazgatóság hívja össze. A meghívót51
a) postai úton
b) elektronikus úton
kell megküldeni.
9.4. A közgyűlés48
a) ülés tartásával
b) írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.
9.5. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a
részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a
részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.
9.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint
felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti
napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem
határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet
hosszabb, mint huszonegy nap.
9.8. A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik.53

10. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselet
10.1. A társaság ügyvezetéseként54
a) igazgatóság működik és a társaságot az igazgatóság tagjai képviselik.
b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató
képviseli a társaságot.

47

Aláhúzással jelölendő.
Aláhúzással jelölendő.
Számmal jelölendő.
50
Aláhúzással jelölendő.
51
Pontos címmel jelölendő. Csak belföldi cím adható meg.
52
Aláhúzással jelölendő.
53
Ptk. 3:102. §, 3:276. § (1) bek.
54
Aláhúzással jelölendő.
48
49
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10.2.55 Az igazgatóság tagjai:56
Név: .................................................................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................
A megbízatás57
a) határozott időre58
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta:59 ....................................................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban60 látja el.
Név: .................................................................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................
A megbízatás57
a) határozott időre58
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta:59 ...................................................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban61 látja el.
62

Név: ...............................................................................................................................................................

Lakcím: ............................................................................................................................................................
A megbízatás57
a) határozott időre58
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta:59 . ....................................................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban63 látja el.
10.3.64A vezérigazgató:
Név: .................................................................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................
A megbízatás576
a) határozott időre58
b) határozatlan időre
szól.

55

A 10.1. a) pont megjelölése esetén kitöltendő.
Az igazgatóság legalább 3 főből áll (Ptk. 3: 282. § ). Kevesebb tagú igazgatóság felállítása semmis.
57
Aláhúzással jelölendő.
58
Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).
59
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
60
Aláhúzással jelölendő.
61
Aláhúzással jelölendő.
62
További igazgatósági tag esetén, bővíthető.
63
Aláhúzással jelölendő.
64
A 10.1. b) pont megjelölése esetén kitöltendő.
56
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A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta:59 .....................................................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban65 látja el.

11. Cégvezető
11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére66
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
11.2.67 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)68:
Név: .................................................................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: .............................................................................................................................

12. Cégjegyzés
12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: .................................................................................................................................................................
69

Név: ...............................................................................................................................................................

12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:70
a) Név: ..............................................................................................................................................................
és
Név:………………………………………………………………………………………………………….
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b)71 Név: ..........................................................................................................................................................
és
Név: ...............................................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

13. Felügyelőbizottság
13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására72
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
13.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

65

Aláhúzással jelölendő.
Aláhúzással jelölendő.
67
Kizárólag a 11.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki, szükség esetén bővíthető.
68
Szükség esetén bővíthető.
69
Szükség esetén bővíthető.
70
Szükség esetén kitöltendő.
71
Szükség esetén bővíthető.
72
Aláhúzással jelölendő.
66
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13.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: ..................................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
A megbízatás73
a) határozott időre74
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta:75 ………………………………………………………………………………………..
Név: ………………………………………………………………………………………………………..
Lakcím: .............................................................................................................................................................
A megbízatás76
a) határozott időre77
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta: 78 .....................................................................................................................................
79

Név: ................................................................................................................................................................

Lakcím: .............................................................................................................................................................
A megbízatás80
a) határozott időre81
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta: 82 .....................................................................................................................................

14. Könyvvizsgáló83
A társaság könyvvizsgálója:
Név:84 ...............................................................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ........................................................................................................................
Cégnév:85 .........................................................................................................................................................
73

Aláhúzással jelölendő.
Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).
75
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
76
Aláhúzással jelölendő.
77
Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121.§).
78
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
79
Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.
80
Aláhúzással jelölendő.
81
Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121.§).
82
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
83
A Ptk. 3:38. §, 3:129-131. § és 3:292. § esetén.
84
Természetes személy esetén kell kitölteni.
74
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Cégjegyzékszám: ............................................................................................................................................
Székhely: .........................................................................................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
........................................................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ........................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: ........................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta: ......................................................................................................................................

15. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket illeti
meg.

16. Egyéb rendelkezések
16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e
kötelezettségének86
a) a Cégközlönyben
b) társaság honlapján87
tesz eleget.
16.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: …..........................................................................
A részvényesek aláírása:
….................................................................................................................................
Név:
….................................................................................................................................
88
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:89
….................................................................................................................................”

85

Szervezet esetén kell kitölteni.
Aláhúzással jelölendő.
87
Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának
címét.
88
Bővíthető.
89
Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás
86
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10. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez

10. melléklet a..…/2014. (….) KIM rendelethez

„9. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

„9. számú melléklet a 21/2006. (V. 18) IM rendelethez

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYMINTÁJA
Alapszabály

Alulírott részvényes, szerződésminta1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes
zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: ............................................................................. Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve:2 .................................................................................................................. Zrt.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: 2 ..................................................................................................................
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:2 ...............................................................................................
1.3. A társaság székhelye: .........................................................................................................................................
A társaság székhelye 3
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) 4 nem azonos a központi ügyintézés helyével: ............................................................................................
1.4. A társaság telephelye(i): 5 ..................................................................................................................................
1.5. A társaság fióktelepe(i): 5 ...................................................................................................................................

2. A társaság részvényese
Név:6 ...............................................................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................
Cégnév (név):7 .................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 8 .......................................................................................................
Székhely: .........................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..............................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................

1

Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerinti
kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt
szükség.
2
Szükség esetén kitöltendő.
3
Aláhúzással jelölendő.
4
Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.
5
Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.
6
Természetes személy esetén kell kitölteni.
7
Szervezet esetén kell kitölteni.
8
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
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3. A társaság tevékenységi köre(i) 9
3.1. Főtevékenység: .................................................................................................................................................
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 10 ...........................................................................................................................

4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama:11
a) határozatlan.
b) határozott12, ……………………………………………..................-ig.

5. A társaság alaptőkéje
5.1. A társaság alaptőkéje .................................................................................................................................... Ft,
azaz ............................................................................................................................................. forint, amely
a) .................................................. Ft, azaz ............................................................... forint készpénzből áll,
amely az alaptőke ........................................................................................................................ százaléka.13
Ebből az alapításkor befizetésre kerül ……….. Ft a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely .. százaléka
az átvenni vállalt részvények14
(i) névértékének.
(ii) kibocsátási értékének.
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: ………………………………………………………. db.
15

b) ......................... Ft, azaz ......................................................... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,

amely a … százaléka az átvenni vállalt részvények16
(i) névértékének.
(ii) kibocsátási értékének.
A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás
17
megnevezése: …………………………………….., értéke: ……………………………………………… Ft.
Részvények száma a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: …………………………. db.
A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.
5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés18
a) jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát
Név:19 ..............................................................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................................................
Cégnév:20 ........................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: 21 .......................................................................................................................................
9

A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.
Szükség esetén kitölthető, bővíthető.
11
Aláhúzással jelölendő.
12
Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!
13
Ptk. 3: 212. § (3) bekezdése szerint a pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke harminc százalékánál.
14
Aláhúzással jelölendő figyelemmel az 5.5. pontra is.
15
Szükség esetén kitöltendő.
16
Aláhúzással jelölendő.
17
Szükség esetén bővíthető.
18
Aláhúzással jelölendő.
19
Természetes személy esetén kitöltendő.
20
Szervezet esetén kitöltendő.
10
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Székhely: .......................................................................................................................................................
könyvvizsgáló végezte.
b) készítésére nem kerül sor. 22
5.3. A társaság alaptőkéje …..... darab …....................................... Ft23 névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.
5.4. A részvények előállításának módja:24
a) nyomdai úton történik.
b) dematerializált módon történik.
5.5. A részvények kibocsátási értéke24
a) megegyezik a részvények névértékével.
b) …........................... Ft.
5.6.15 Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be,
köteles a fennmaradó összeget ….......................-ig25 befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

6. A nyereség felosztása
6.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság
fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és a tárgyévi
adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. A
felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék
illeti meg.
6.2. Az ügyvezetés jogosult / nem jogosult26 osztalékelőleg fizetéséről határozni.

7. Az alapítói (részvényesi) határozat
A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz
és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

8. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselet
8.1. A társaság ügyvezetéseként27
a) igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot.
b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató
képviseli a társaságot.
8.2.28 Az igazgatóság tagjai:29
Név: .................................................................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................

21

Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
A Ptk. 3:251. § (2) bekezdése esetén alkalmazható.
Megfelelő kitöltéssel jelölendő.
24
Aláhúzással jelölendő.
25
Az időpont nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzéstől számított egy év.
26
Aláhúzással jelölendő.
27
Aláhúzással jelölendő.
28
A 8.1. a) pont megjelölése esetén kitöltendő.
29
Az igazgatóság legalább 3 főből áll (Ptk. 3:282. §). Kevesebb tagú igazgatóság felállítása semmis.
22
23
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A megbízatás30
a) határozott időre31
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta:32.. ....................................................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban33 látja el.
Név: .................................................................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................
A megbízatás34
a) határozott időre35,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta:36 ...................................................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban37 látja el.
38

Név: ...............................................................................................................................................................

Lakcím: ............................................................................................................................................................
A megbízatás34
a) határozott időre,35
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta: 36 ...................................................................................................................................
8.3.39A vezérigazgató:
Név: .................................................................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................
A megbízatás34
a) határozott időre35
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta:36 .....................................................................................................................................

30

Aláhúzással jelölendő.
Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).
32
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
33
Aláhúzással jelölendő.
34
Aláhúzással jelölendő.
35
Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3: 114. §).
36
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
37
Aláhúzással jelölendő.
38
További igazgatósági tag esetén, bővíthető.
39
A 8.1. b) pont megjelölése esetén kitöltendő.
31

3237
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9. Cégvezető
9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére40
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
9.2.41 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)42:
Név: .................................................................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: .............................................................................................................................

10. Cégjegyzés
10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: .................................................................................................................................................................
43

Név: ................................................................................................................................................................

10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:44
a) Név: ..............................................................................................................................................................
és
Név:………………………………………………………………………………………………………….
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b)45 Név: ..........................................................................................................................................................
és
Név: ...............................................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

11. Felügyelőbizottság
11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására46
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
11.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
11.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: ..................................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
A megbízatás47
a) határozott időre,48
40

Aláhúzással jelölendő.
Kizárólag a 9.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki, szükség esetén bővíthető.
42
Szükség esetén bővíthető!
43
Szükség esetén bővíthető.
44
Szükség esetén kitöltendő.
45
Szükség esetén bővíthető.
46
Aláhúzással jelölendő.
47
Aláhúzással jelölendő.
41
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b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta:49 ………………………………………………………………………………………..
Név: ..................................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................
A megbízatás50
a) határozott időre51
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta:52 ………………………………………………………………………………………..
53

Név: ................................................................................................................................................................

Lakcím: .............................................................................................................................................................
A megbízatás54
a) határozott időre55
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta: 56 .....................................................................................................................................

12. Könyvvizsgáló57
A társaság könyvvizsgálója:
Név:58 ...............................................................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ........................................................................................................................
Cégnév:59 .........................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ............................................................................................................................................
Székhely: .........................................................................................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
........................................................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ........................................................................................................................
48

Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
50
Aláhúzással jelölendő.
51
Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).
52
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
53
Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.
54
Aláhúzással jelölendő.
55
Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121.§).
56
Az a) pont választása esetén kitöltendő.
57
A Ptk. 3:38. §, 3:129-131. § és 3: 292.§ esetén.
58
Természetes személy esetén kell kitölteni.
59
Szervezet esetén kell kitölteni.
49
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Lakcím: ............................................................................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: ........................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................................................
A megbízatás lejárta: ......................................................................................................................................

13. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti
meg.

14. Egyéb rendelkezések
14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e
kötelezettségének60
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján61
tesz eleget.
14.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: …..........................................................................
Az alapító aláírása:
….................................................................................................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:62
….................................................................................................................................”

60

Aláhúzással jelölendő.
Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának
címét.
62
Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.
61
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11. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez
„10. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

11. melléklet a..…/2014. (….) KIM rendelethez

„10. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA
Alapító okirat

Alulírott alapító, szerződésminta1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyéni cég
alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. Az egyéni cég neve: ........................................................................................... Egyéni Cég
Az egyéni cég rövidített cégneve: ........................................................................................ ec.
1.2. Az egyéni cég idegen nyelvű cégneve:2 ................................................................................
Az egyéni cég idegen nyelvű rövidített cégneve:3 ......................................................................
1.3.Az egyéni cég székhelye: .......................................................................................................
Az egyéni cég székhelye4
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével5: ........................................................................
1.4. Az egyéni cég telephelye(i):6 ..............................................................................................
1.5. Az egyéni cég fióktelepe(i):6 ..............................................................................................

2. Az egyéni cég tagja
Név:. .............................................................................................................................................
Anyja születési neve: ..................................................................................................................
Lakcím: ......................................................................................................................................
Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: ...................................................................................

1

Az alapító okiratszövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerinti
kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott cég esetében nem volt
szükség.
2
Szükség esetén kitöltendő.
3
Szükség esetén kitöltendő.
4
Aláhúzással jelölendő.
5
Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.
6
Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.
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3. Az egyéni cég tevékenységi köre(i)7
3.1.Főtevékenység: ...................................................................................................................
3.2.Egyéb tevékenységi kör(ök): 8 ...............................................................................................

4. Az egyéni cég működésének időtartama
Az egyéni cég időtartama:9
a) határozatlan.
b) határozott, ......................................................................................................................... -ig.

5.Az egyéni cég jegyzett tőkéje
5.1.A társaság jegyzett tőkéje .............................................................................................. Ft10
Azaz ...................................................................................................................... forint amely
a) ....................................... Ft azaz ................................................................forint készpénzből áll,
amely a jegyzett tőke ........................................................................................................... %-a
b)................................... Ft, azaz ..................................................................................... forint nem
pénzbeli hozzájárulásból áll.
A pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani.
5.2. Osztalékelőleg fizetésére11
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.

6. Az ügyvezetés és képviselet
6.1.Az egyéni cég ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezető:
Név: ............................................................................................................................................
Lakcím: ......................................................................................................................................
A megbízatás12
a) határozott időre13
b) határozatlan időre
szól.
7

A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni
Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.
9
Aláhúzással jelölendő.
10
Kettőszázezer forintig a jegyzett tőke csak pénzbeli hozzájárulás lehet. (Evec tv. 26. § (2) bek.)
11
Aláhúzással jelölendő.
12
Aláhúzással jelölendő.
13
Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:114. §)
8
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A megbízatás kezdő időpontja: ..................................................................................................
A megbízatás lejárta:14 ................................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban15
látja el.

7. Cégvezető
7.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére16
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
7.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)17:
Név: ............................................................................................................................................
Lakcím: ......................................................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: .......................................................................................................

8. Cégjegyzés
8.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ............................................................................................................................................
Név: ............................................................................................................................................
8.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők18:
a) Név: ........................................................................................................................................
és
Név: .......................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
A társaság könyvvizsgálója:
Név:20
Lakcím:
14

9. Könyvvizsgáló19

…………………………………………………………………………………….
...............................................................................................................................

Az a) pont választása esetén kitöltendő.
Aláhúzással jelölendő.
16
Aláhúzással jelölendő.
17
Kizárólag a 7.1.a) pont választása esetén tölthető ki, bővíthető.
18
Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.
19
A Ptk. 3:38. § és 3:129-131 § esetén.
20
Természetes személy esetén kell kitölteni.
15
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Kamarai nyilvántartási száma: ...................................................................................................
Cégnév:21

…………………………………………………………………………………...

Cégjegyzékszám:
Székhely:

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
...........................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ...................................................................................................
Lakcím:

...............................................................................................................................

Helyettes könyvvizsgáló neve: ................................................................................................
Lakcím:

...............................................................................................................................

A megbízatás kezdő időpontja: ................................................................................................
A megbízatás lejárta:…………………………………………………………………………

10. Az egyéni cég megszűnése
Az egyéni cég jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyon az alapítót illeti meg.

11. Egyéb rendelkezések
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyéni vállalkozóról és az egyéni
cégről szóló törvény, az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyokra a Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: ..........................................................
Az alapító aláírása: ...................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:22
………………………………………………………………………………..”

21
22

Szervezet esetén kell kitölteni.
Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.
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12. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez
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12. melléklet a …/2014. (….) KIM rendelethez

„36/A. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

„36/A. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az egyesületek egyesülésének bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának
adattartalma
1. Az eljáró bíróság megjelölése
2. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:
2.1. neve
2.2. székhelye
3. Képviselő esetén:
3.1. neve
3.2. címe
3.3. személyének típusa
4. A szervezetek egyesülésének bejegyzése iránti határozott kérelem
5. A kérelmező választása szerint megadható adat:
5.1. a kérelmező hivatkozási száma
5.2. a képviselő hivatkozási száma
5.3. a kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail címe
5.4. a képviselő telefonszáma, faxszáma, e-mail címe
6. Az egyesülő szervezetekkel kapcsolatos kötelező adatok:
6.1. neve
6.2. székhelye
6.3. nyilvántartási száma
7. A törlés iránti határozott kérelem
7.1. az összeolvadó szervezetek
7.2. a beolvadó szervezet
8. Az arra való utalás, hogy az egyesülő szervezetek nyilvántartásból való törlésének
feltételei bekövetkeztek
9. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése
10. Annak jelzése, hogy a jogutód szervezet adatait
10.1. összeolvadás esetén a nyilvántartásba vétel iránti kérelem űrlapja tartalmazza
10.2. beolvadás esetén a változásbejegyzés iránti kérelem űrlapja tartalmazza
11. Annak jelölése, hogy a nyilvántartásba vételi űrlapon, illetve a változásbejegyzési
űrlapon benyújtásra kerül-e az adószám és a statisztikai számjel megállapítása, illetve kiadása
iránti kérelem
12. A kérelmező választása szerint megadható adat:
12.1. a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti határozott kérelem
12.2. nyilatkozat arról, hogy a jogutód az Ectv. 10/D. §-a alapján a közhasznú minősítésre
és a közhasznú jogállása nyilvántartásba történő bejegyzésére jogosult
13. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:
13.1. lényeges joghatások
13.2. a kérelemhez csatolandó iratok
13.3. az űrlap kitöltésének módja”
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13. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez

13. melléklet a …/2014. (.…) KIM rendelethez

„36/B. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

„36/B. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az egyesületek szétválásának bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának
adattartalma
1. Az eljáró bíróság megjelölése
2. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:
2.1. neve
2.2. székhelye
3. Képviselő esetén:
3.1. neve
3.2. címe
3.3. személyének típusa
4. A szétválás bejegyzése iránti határozott kérelem
5. A kérelmező választása szerint megadható adat:
5.1. a kérelmező hivatkozási száma
5.2. a képviselő hivatkozási száma
5.3. a kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail címe
5.4. a képviselő telefonszáma, faxszáma, e-mail címe
6. A különváló szervezettel kapcsolatos kötelező adatok:
6.1. neve
6.2. székhelye
6.3. nyilvántartási száma
7. A különváló szervezet törlése iránti határozott kérelem
8. Az arra való utalás, hogy a különváló szervezet nyilvántartásból való törlésének feltételei
bekövetkeztek
9. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése
10. Annak jelzése, hogy
10.1. a jogutód szervezet adatait a nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartalmazza
10.2. kiválás esetén a fennmaradó szervezet adatait a változásbejegyzés iránti kérelem
tartalmazza
11. Annak jelölése, hogy a nyilvántartásba vételi űrlapon, illetve a változásbejegyzési
űrlapon benyújtásra kerül-e az adószám és a statisztikai számjel megállapítása, illetve kiadása
iránti kérelem
12. A kérelmező választása szerint megadható adat:
12.1. a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti határozott kérelem
12.2. nyilatkozat arról, hogy a jogutód az Ectv. 10/D. §-a alapján a közhasznú minősítésre
és a közhasznú jogállása nyilvántartásba történő bejegyzésére jogosult
13. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:
13.1. lényeges joghatások
13.2. a kérelemhez csatolandó iratok
13.3. az űrlap kitöltésének módja”
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14. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez

14. melléklet a …/2014. (…) KIM rendelethez

„36/C. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

„36/C. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az egyesületek beolvadásos szétválásának bejegyzése iránti kérelem elektronikus
űrlapjának adattartalma
1. Az eljáró bíróság megjelölése
2. A kérelmezővel kapcsolatos kötelező adatok:
2.1. neve
2.2. székhelye
3. Képviselő esetén:
3.1. neve
3.2. címe
3.3. személyének típusa
4. A beolvadásos szétválás bejegyzése iránti határozott kérelem
4.1. beolvadásos különválás
4.2. beolvadásos kiválás
5. A kérelmező választása szerint megadható adat:
5.1. a kérelmező hivatkozási száma
5.2. a képviselő hivatkozási száma
5.3. a kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail címe
5.4. a képviselő telefonszáma, faxszáma, e-mail címe
6. A különváló szervezettel kapcsolatos kötelező adatok:
6.1. neve
6.2. székhelye
6.3. nyilvántartási száma
7. A különváló szervezet törlése iránti határozott kérelem
8. Az arra való utalás, hogy a különváló szervezet nyilvántartásból való törlésének feltételei
bekövetkeztek
9. Az űrlaphoz csatolt mellékletek megnevezése
10. Annak jelzése, hogy
10.1. a jogutód szervezet adatait a változásbejegyzés iránti kérelem tartalmazza
10.2. kiválás esetén a fennmaradó szervezet adatait a változásbejegyzés iránti kérelem
tartalmazza
11. Annak jelölése, hogy a nyilvántartásba vételi űrlapon, illetve a változásbejegyzési
űrlapon benyújtásra kerül-e az adószám és a statisztikai számjel megállapítása, illetve kiadása
iránti kérelem
12. A kérelmező választása szerint megadható adat:
12.1. a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti határozott kérelem
12.2. nyilatkozat arról, hogy a jogutód az Ectv. 10/D. §-a alapján a közhasznú minősítésre
és a közhasznú jogállása nyilvántartásba történő bejegyzésére jogosult
13. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:
13.1. lényeges joghatások
13.2. a kérelemhez csatolandó iratok
13.3. az űrlap kitöltésének módja”
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15. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez

15. melléklet a …/2014. (….) KIM rendelethez

„36/D. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

„36/D. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az alapítványok egyesülésének bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának
adattartalma
1. Az egyesületek egyesülésének bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának
adattartalmán túlmenően – az űrlap 2. és 6. pontja kivételével –:
2. A kérelmezővel – alapítóval vagy az alapítók gyűlésének képviselőjével – kapcsolatos
adatok:
2.1. név
2.2. lakóhely/székhely
3. Az egyesülő alapítványokkal (közalapítványokkal) kapcsolatos kötelező adatok:
3.1. neve
3.2. székhelye
3.3. nyilvántartási száma
3.4. alapítvány képviselőjének neve”
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16. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez

16. melléklet a …/2014. (….) KIM rendelethez

„36/E. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

„36/E. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az alapítványok szétválásának bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának
adattartalma
1. Az egyesületek szétválásának bejegyzése iránti kérelem elektronikus űrlapjának
adattartalmán túlmenően – az űrlap 2. és 6. pontja kivételével –:
2. A kérelmezővel – alapítóval vagy az alapítók gyűlésének képviselőjével – kapcsolatos
adatok:
2.1. név
2.2. lakóhely/székhely
3. A szétváló alapítványokkal (közalapítványokkal) kapcsolatos kötelező adatok:
3.1. neve
3.2. székhelye
3.3. nyilvántartási száma
3.4. alapítvány képviselőjének neve”

M A G Y(…)
A R K KIM
Ö Z L Ö Nrendelethez
Y • 2014. évi 31. szám
17. melléklet a …/2014
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17. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez

„36/F. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

„36/F. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez

Az alapítványok beolvadásos szétválásának bejegyzése iránti kérelem elektronikus
űrlapjának adattartalma
1. Az egyesületek beolvadásos szétválásának bejegyzése iránti kérelem elektronikus
űrlapjának adattartalmán túlmenően – az űrlap 2. és 6. pontja kivételével –:
2. A kérelmezővel – alapítóval vagy az alapítók gyűlésének képviselőjével – kapcsolatos
adatok:
2.1. név
2.2. lakóhely/székhely
3. A különváló alapítványokkal (közalapítványokkal) kapcsolatos kötelező adatok:
3.1. neve
3.2. székhelye
3.3. nyilvántartási száma
3.4. alapítvány képviselőjének neve”

A nemzetgazdasági miniszter 10/2014. (II. 28.) NGM rendelete
a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép
jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező
pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes,
adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában és az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és
c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. §		
A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban
meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi
cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel
rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013.
(VI. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet1) 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a 13/A. § (1) bekezdésében meghatározott pénztárgépre
vonatkozó, 2013. október 1-je előtt leadott megrendeléssel, vagy a 13/B. § (1) bekezdésében meghatározott,
2013. október 1-je előtt kötött szerződéssel rendelkező üzemeltető által megrendelt és számára a 11. §
(2) bekezdése szerint értékesített, újabb pénztárgép vonatkozásában az eladó az eladási ár támogatás összegével
megegyező részének kiutalását a 2014. április 30-ig üzembe helyezett, a Rendeletnek megfelelő pénztárgépek után
is kérheti.”
2. §		
A Rendelet1
a)
12. § (1) bekezdésében az „– a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel –” szövegrész helyébe az „– a (2)
és (2a) bekezdésben foglalt kivételekkel –” szöveg, valamint a „2014. április 30-ig” szövegrész helyébe
a „2014. június 30-ig” szöveg,
b)
12. § (3) bekezdésében az „A (2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A (2) és (2a) bekezdésben” szöveg,
c)
12. § (4) bekezdésében az „a (2) bekezdés szerinti esetekben” szövegrész helyébe az „a (2) és (2a) bekezdés
szerinti esetekben” szöveg
lép.
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3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó
támogatást tartalmaz.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 11/2014. (II. 28.) NGM rendelete
a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes,
az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló
50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. §		
A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző
egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § A 9/A. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettség alól mentesülnek azok a Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján
pénztárgéphasználatra kötelezett adóalanyok, akik vagy amelyek az Áfa tv. 166. §-a szerinti nyugtakibocsátási
kötelezettségüknek az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2013. szeptember 1-jét megelőzően
kizárólag számla kibocsátásával tettek eleget.”
2. §		
Az R. a következő 9/C. §-sal egészül ki:
„9/C. § A Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalanyt, aki vagy
amely az Áfa tv. 166. §-a szerinti nyugtakibocsátási kötelezettségét az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint számla kibocsátásával teljesíti, az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdés vonatkozásában úgy kell tekinteni, mint
aki nyugtaadási kötelezettségének gépi nyugtakibocsátással tesz eleget. Ezen adóalany az Áfa tv. 178. §
(1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a Rendelet 2. § (1) bekezdésétől
eltérően a Rendelet 1. mellékletében foglalt tevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni,
hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák keltét, sorszámát, a vevő nevét és címét, továbbá
az ellenérték adót is tartalmazó összegét, adómentesség esetén az ellenérték összegét – az állami adóhatóság
által meghatározott struktúrában – a számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, havonta,
a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak.”
3. §		
Az R. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § Az az adóalany, aki a 9/A. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettség alól a 9/B. §-ban foglaltak szerint mentesül,
köteles ezt a tényt az állami adóhatóságnak a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének,
szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő
szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 11/2014. (II. 28.) NGM rendelet
hatálybalépését követő 15 napon belül az e célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenteni.”
4. §		
Az R. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § A 9/C. §-t a 2014. december 31-ét követően kibocsátott számlák vonatkozásában kell először alkalmazni.”
5. §		
Hatályát veszti az R. 9/A–9/B. §-a , 11. §-a és 12. §-a.
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. §, 4. § és az 5. § 2015. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1085/2014. (II. 28.) Korm. határozata
a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatokkal kapcsolatos egyes koncepcionális kérdésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Gazdaságfejlesztési Operatív Program, a Közlekedés Operatív Program, a Környezet és Energia
Operatív Program, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program pályázatainak kezelésével kapcsolatos – jelenleg közreműködő szervezetek útján ellátott – feladatokat
az érintett operatív programok végrehajtásáért felelős irányító hatóságok működését jogszabály alapján biztosító
miniszterek saját erőforrásaikra támaszkodva lássák el, a következők szerint:
a)
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati kiírásaira benyújtott pályázatokkal kapcsolatos,
a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-vel kötött szerződésben meghatározott adminisztratív
feladatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkársága lássa el,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. április 15.
b)
a Közlekedés Operatív Program pályázati kiírásaira benyújtott pályázatokkal kapcsolatos, a KIKSZ
Közlekedésfejlesztési Zrt.-vel kötött szerződésben meghatározott feladatokat a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága lássa el,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. április 15.
c)
a Környezet és Energia Operatív Program pályázati kiírásaira benyújtott pályázatokkal kapcsolatos,
az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-vel kötött szerződésben
meghatározott feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága lássa el,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. április 15.
d)
a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázati kiírásaira
benyújtott pályázatokkal kapcsolatos, az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött szerződésben
meghatározott feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának EU Fejlesztési és Stratégiai Helyettes
Államtitkársága lássa el,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. április 15.
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár tájékoztatása mellett készítsenek konkrét lépéseket azonosító részletes
ütemtervet és az azok egységes végrehajtását biztosító módszertani útmutatót az 1. pont a)–d) alpontjában
meghatározott feladat ellátásához szükséges lépésekről,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. március 15.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét,
gondoskodjon arról, hogy az általuk vezetett tárcák többségi tulajdonában álló, közreműködő szervezeti feladatokat
ellátó gazdasági társaságok munkatársai részére 2013. évre ne kerüljön bónusz, jutalom, vagy ezzel egy tekintet alá
eső juttatás kifizetésre,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
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4. egyetért azzal, hogy a 2014–2020 közötti programozási időszakban a pályázati úton felhasználásra kerülő
vidékfejlesztési uniós források tekintetében az irányító hatósági feladatokat ellátó szervezeti egység
a Miniszterelnökség szervezeti keretein belül kerüljön kialakításra, a közreműködő szervezeti feladatokat a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara, a nem pályázati úton történő forrásfelhasználás tekintetében az irányító hatósági
feladatokat továbbra is a Vidékfejlesztési Minisztérium lássa el,
5. egyetért azzal, hogy a 2007–2013 közötti programozási időszak vidékfejlesztési forrásai tekintetében az irányító
hatósági feladatokat továbbra is a Vidékfejlesztési Minisztérium, a közreműködő szervezeti feladatokat pedig
továbbra is a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal lássa el,
6. felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy a 2014–2020 közötti programozási időszakra tervezett Vidékfejlesztési
Program módosítását a 4. pontban foglaltak szerint haladéktalanul készítse el.
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2014. március 15.
7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsa a 4., 5., 6. pontban foglaltak finanszírozását és annak
megvalósításáról készítsen előterjesztést a Kormány részére.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. március 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1086/ 2014. (II. 28.) Korm. határozata
a köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem
megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: Program)
beruházója, építtetője a tanuszoda, tornaterem és az új tantermek megvalósításához szükséges építkezések
vonatkozásában a Nemzeti Sportközpontok központi költségvetési szerv legyen;
2. egyetért azzal, hogy a Program egyes létesítményeinek tervezési munkálatait a Nemzeti Sportközpontok
alkalmazásban álló tervezők, szakemberek végezzék el, egyúttal felhívja az emberi erőforrások miniszterét a Nemzeti
Sportközpontok közalkalmazotti létszámának 25 státusszal történő bővítésére, a Programra 2014-ben az emberi
erőforrások minisztere irányítása alá tartozó fejezetben rendelkezésre álló forrás terhére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a belügyminisztert, hogy kezdjenek egyeztető tárgyalásokat az érintett
települési önkormányzatokkal a tanterem bővítési program megvalósításáról, az önkormányzati szerepvállalásról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok
ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy a Program keretében megvalósításra kerülő tornatermek vonatkozásában
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ bevonásával gondoskodjon a tulajdonosi jogállás rendezéséről;
Felelős:
kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
a beruházás megvalósulásával egyidejűleg
5. egyetért azzal, hogy a tanuszoda-építés esetén a beruházással létrejött vagyon az állam tulajdonába, a Nemzeti
Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljön;
6. felhívja a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok
ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy a tornaterem, tanuszoda tanterem beruházások kivitelezésére,
a felszerelések költségeire – az adottságok, feltételek helyszíni felmérésével – egyedi költségterveket készítsen,
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továbbá ezek alapján a fejlesztésekre rendelkezésre álló állami beruházási keretösszegek betartásával a végleges
beruházási tervet az emberi erőforrások minisztere, valamint a belügyminiszter bevonásával összeállítsa;
Felelős:
kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
Határidő:
2014. március 31.
7. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Sportközpontok által a Program keretében lefolytatott beruházások mentesüljenek
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.)
Korm. határozat 1. pontjában foglaltak alól.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1087/2014. (II. 28.) Korm. határozata
a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő feladatokról
A Kormány
1. egyetért a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum (a továbbiakban: Akadémia) megvalósítására irányuló beruházási
programmal (a továbbiakban: Program), amely keretében a Budapest XIX. kerület 169171/1 helyrajzi számú
ingatlanon:
a)
3 darab szabvány méretű, világítással rendelkező labdarúgópálya,
b)
1 darab szabvány méretű, világítással rendelkező műfüves labdarúgópálya,
c)
1 darab szabvány méretű labdarúgópálya,
d)
4 darab világítással rendelkező edzőpálya,
e)
az Akadémia kiszolgálásához szükséges öltöző és kiegészítő infrastruktúra
valósul meg;
2. egyetért azzal, hogy a Program építtetője a Nemzeti Sportközpontok központi költségvetési szerv legyen;
3. egyetért azzal, hogy a Program megvalósításához szükséges Budapest XIX. kerület 169171/1 helyrajzi számú
ingatlan a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljön;
4. egyetért azzal, hogy a Program megvalósítására a 2014. és 2015. évek között összesen 2500,0 millió forint összegben
kerüljön sor, és 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 2015. évi központi költségvetés tervezésével összhangban
5. jóváhagyja, hogy a 4. pont szerint biztosított előirányzat terhére megvalósuló, a Nemzeti Sportközpontok által
lefolytatásra kerülő beszerzések tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek
eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni;
6. felhívja a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok
ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy dolgozza ki az Akadémia üzemeltetési koncepcióját.
Felelős:
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
2014. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1088/2014. (II. 28.) Korm. határozata
a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósításáról és beruházási programjáról
A Kormány
1. egyetért a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) megvalósítására irányuló beruházási
programmal (a továbbiakban: Program), amely keretében
a)
a Pécs közigazgatási területén fekvő, 23998/2 és 23998/5 helyrajzi számú ingatlanon megvalósul egy új
3 db 30x16 méteres pályával rendelkező kosárlabdacsarnok, 400 fő számára állandó lelátóval, kiszolgáló
helységekkel, valamint bővíthető mobil lelátóhellyel,
b)
a Pécs közigazgatási területén fekvő, 23998/2 és 23998/5 helyrajzi számú ingatlanon az Akadémia
működéséhez kapcsolódó szállás és kiszolgáló létesítmények kerülnek megépítésre, felújításra;
2. egyetért azzal, hogy a Program építtetője a Nemzeti Sportközpontok központi költségvetési szerv legyen;
3. egyetért azzal, hogy az Program egyes létesítményeinek tervezési munkálatait a Nemzeti Sportközpontok
alkalmazásában álló tervezők, szakemberek végezzék el, egyúttal a Kormány felhívja az emberi erőforrások
miniszterét a Nemzeti Sportközpontok közalkalmazotti létszámának 20 státusszal történő bővítésére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos, a Program lezárásáig
4. egyetért azzal, hogy a Program megvalósításához szükséges, Pécs közigazgatási területén fekvő, 23998/2 és 23998/5
helyrajzi számú ingatlanok a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljenek;
5. egyetért azzal, hogy a Program megvalósítására a 2014. és 2015. évek között összesen 1900,0 millió forint összegben
kerüljön sor, és 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 2015. évi központi költségvetési tervezésével összhangban
6. jóváhagyja, hogy az 5. pont szerint biztosított előirányzat terhére megvalósuló, a Nemzeti Sportközpontok által
lefolytatásra kerülő beszerzések tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek
eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni;
7. felhívja a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok
ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy dolgozza ki az Akadémia üzemeltetési koncepcióját.
Felelős:
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
2014. május 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1089/2014. (II. 28.) Korm. határozata
a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány
1. a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból
a)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az I. Országgyűlés fejezetnél keletkezett
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból 332 370 ezer forintnak, a II. Köztársasági
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Elnökség fejezetnél 147 500 ezer forintnak, a VIII. Ügyészség fejezetnél 732 900 ezer forintnak, valamint
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél 508 702 ezer forintnak a felhasználását engedélyezi, és
b)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;
2. a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1030/2014. (II. 3.) Korm. határozat szerint
a XI. Miniszterelnökség fejezetnél a 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 3. Konzultációk
kiadásai jogcímcsoporton visszahagyott kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból
150 195 ezer forintnak az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti
átcsoportosítását rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A 2013. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
Fejezetszám
II.

Címszám

15

2

1

20

Kiemelt
előir.szám

B1
B2

6

1

K8

1
3

XX.

Jogcímszám

K5

1
3

XI.

Jogcímcsop.szám

1
2

VIII.

Alcímszám

55

3
4
9

B1
K5

K5
K5
B1
B2

Ezer forintban

FejezetCím-név
név

Alcímnév

Jogcímcsop.-név

Jogcímnév

Köztársasági Elnökség
Köztársasági Elnöki Hivatal
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Állami kitüntetések
Ügyészség
Ügyészségek
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti tartalék
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányfői protokoll
Konzultációk kiadásai

Kiemelt előirányzat neve

Egyéb működési célú kiadások

Átcsoportosítás (+/-)

-147 500

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

147 500

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

732 900

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése
Egyéb működési célú kiadások
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
Egyéb működési célú kiadások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
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1. melléklet az 1089/2014. (II. 28.) Korm. határozathoz

-732 900

150 195
-150 195

-424 660
-84 042
100 000
408 702
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A Kormány 1090/2014. (II. 28.) Korm. határozata
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja érdekében
a 2014. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1. elrendeli a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 12. A költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címmel történő kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. elrendeli a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja érdekében 13 800,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet,
24. Céltartalékok cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 12. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi
kompenzációja cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Fejezetek megnevezése:
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Fejezet
Államháztar szám
tási egyedi
azonosító

340539

IX.

X.
329928

Cím Alcím
szám szám

24

2

Cím Alcím
szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztar
tási
Fejezet
egyedi
szám
azonosító

Jogcím
szám

12

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztar
tási
Fejezet
egyedi
szám
azonosító

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

K5

Helyi önkormányzatok támogatásai
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja
Egyéb működési célú kiadások

13 800,0

K5

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Céltartalékok
Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja
Egyéb működési célú kiadások

-13 800,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása
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1. melléklet az 1090/2014. (II. 28.) Korm. határozathoz

Millió forintban, egy tizedessel
Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel

Cím Alcím
szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezetet irányító szerv
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Jogcím
név

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I.n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen

13 800,0

III.n.év

IV.n.év

13 800,0
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A Kormány 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,
a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány egy részének átcsoportosításáról,
valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség közötti előirányzat átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 14. A kőszegi
Jurisics vár felújításának támogatása címmel, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet címrendjének 9. Eszterháza
Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont címmel és 10. Magyar Nyelvstratégiai Intézet címmel történő kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a)
82,3 millió forint egyszeri átcsoportosítását, továbbá
b)
3461,4 millió forint egyszeri átcsoportosítását elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési
kötelezettséggel
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. 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:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár, külügyminiszter, nemzeti fejlesztési miniszter, emberi
erőforrások minisztere a fejezetüket érintő átcsoportosítások tekintetében
Határidő:
2015. január 30.
3. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
létrehozása érdekében
a)
250 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 4. Egyéb kulturális intézmények cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 9. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont cím javára a 2. melléklet szerint,
b)
74 342 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 4. Egyéb kulturális intézmények cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
9. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont cím javára a 3. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1030/2014. (II. 3.) Korm. határozat
szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére visszahagyott 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt
költségvetési maradványokból az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 4. melléklet szerinti
átcsoportosítást rendeli el;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
5. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél 10,0 millió forint 2013. évi
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználását engedélyezi;
6. a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 90,0 millió
forint összegű költségvetési maradványnak az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a 4. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;
7. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter – az emberi erőforrások miniszterének egyetértésével – a Kvtv. helyi
önkormányzatok támogatásait tartalmazó költségvetési fejezetéből a kőszegi Jurisics vár felújításának érdekében
nyújtandó támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről 2014. március 10-ig támogatási
megállapodást köt Kőszeg Város Önkormányzatával;
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8. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a támogatást – a 7. pont szerinti megállapodás megkötését követően,
legkésőbb 2015. december 15-ig történő elszámolási kötelezettséggel – folyósítsa Kőszeg Város Önkormányzata
számára;
9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy készítsen jelentést
a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, valamint az Eszterháza Kulturális, Kutatóés Fesztiválközpont első félévi tevékenységéről, a feladatellátás végrehajtásáról és a rendelkezésre álló források
felhasználásáról, a második félévi feladatokról és azok forrásigényéről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2014. július 31.
10. A 2. b) pontban meghatározott többletforrások közül az Egyéb kulturális intézmények cím részére biztosított
összegből 383,4 millió forint, valamint az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont cím részére
biztosított összeg az intézmény többletfeladatainak ellátásához tartósan szükséges, ezért a Kormány felhívja
a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2015. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon a fenti összegnek
a fejezet részére történő biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2015. évi költségvetés tervezése során
11. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a győri
Nagyboldogasszony székesegyház belső felújításához és a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium rekonstrukciójához szükséges további források ütemezett 2014–2016. évi rendelkezésre
állásáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. évi ütemhez: 2014. július 31.
2015–2016. évi ütemhez: az éves költségvetések tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

IX.
346595
346606

14
XI.

346617

K8
9

10

XVII.

20

302679
004107

XVIII.

278967

298224

XX.

31

2

13

K8
K3

14

6

4

K8
K1
K2
K3

2

55

K1
K2
K3
7
14

K8
K5

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
A kőszegi Jurisics vár felújításának támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Magyar Nyelvstratégiai Intézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kiemelt célú beruházások támogatása
Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Külügyminisztérium
Külügyminisztérium központi igazgatása
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
Külföldi magyar emlékek megőrzése
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Sportintézmények
Nemzeti Sportközpontok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése
Egyéb működési célú kiadások

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

82,3
146,5
39,5
365,4
50,0
13,5
21,5
15,0

350,0
10,0

100,0
64,7
1,8
533,5
25,0
6,7
18,3

100,0
1 200,0
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20
263212

K1
K2
K3
K6

1
5

016357

K1
K2
K3

Fejezet
név

297102

XI.

7

8

17

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

346606
346617

302679
004107
278967
016357

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím

BEVÉTEL

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

Alcím

Jog-

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

TÁMOGATÁS

szám

szám

szám

cím
csop.

cím
szám

előir.
szám

név

név

név

cím
csop.

cím
név

Kiemelt előirányzat

szám

XVII.

XVIII.

XX.

9
10
20

1
5

4
13
20

263212
XXXIII.

7

31

14

2

6

2
55

8

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

-3 543,7
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Cím

XI.

315,0
85,0

Egyéb működési célú kiadások

Fejezet

298224

281734

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

K1
K2

Magyar Tudományos Akadémia
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Lendület Program

7
14

név

(+/-)

neve

Miniszterelnökség
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
Magyar Nyelvstratégiai Intézet
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kiemelt célú beruházások támogatása
Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások
Külügyminisztérium
Külügyminisztérium központi igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
Külföldi magyar emlékek megőrzése
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények
Sportintézmények
Nemzeti Sportközpontok
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése
Magyar Tudományos Akadémia
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Lendület Program

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XXXIII.
281734

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
határozat
száma
áthúzódó
hatása

551,4
100,0

350,0
10,0
100,0
600,0
50,0
100,0
1 200,0
400,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
3 543,7

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

3 543,7

3263

3264

2. melléklet az 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási egyedi
azonosító
346606

016357

Fejezet
szám

XI.

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Államháztartási egyedi
azonosító

346606
016357

Jogcím
szám

4

Cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K1
K2
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

XI.
XX.

Cím
szám

4

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Jogcím
csop.

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.

Jogcím
név

BEVÉTEL

16 000
4 400
229 600
-16 000
-4 400
-229 600

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat

név

Ezer forintban
A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

neve

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Ezer forintban
A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

9

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

szám

Fejezet
szám

Jogcím
csop.
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Jogcím
csop.
szám

9

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Fejezet
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Ezer forintban
A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

250 000
-250 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
250 000

I.n.év
62 500

II. n.év
62 500

III.n.év
62 500

IV.n.év
62 500
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítás jogcíme

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási egyedi
azonosító
346606

016357

Fejezet
szám

XI.

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Államháztartási egyedi
azonosító

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

9

4

Cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K1
K2
K3

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Fejezet
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Miniszterelnökség
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

55 256
14 919
4 167

18 419
4 973
833

-55 256
-14 919
-4 167

-18 419
-4 973
-833

b.) következő évi költségvetésbe beépülő

Alcím
szám

Jogcím
csop.

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

szám

Jogcím
csop.

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat

név

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre

neve

áthúzódó
hatása

Ezer forintban
A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma
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3. melléklet az 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozathoz

Ezer forintban
A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító
346606
016357

Fejezet
szám

XI.
XX.

Cím
szám

Alcím
szám

9
4

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények
b.) következő évi költségvetésbe beépülő

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

74 342

24 225

-74 342

-24 225

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
74 342

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Ezer forintban
A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

19
I.n.év
18 586

II. n.év
18 586

III.n.év
18 586

IV.n.év
18 585

3265

3266

4. melléklet az 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozathoz
A 2013. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
Fejezetszám
XI.

XX.

Címszám

Alcímszám

9

4
16

XLIII.

2

1

JogcímKiemelt
JogcímFejezetAlcím- JogcímJogcímcsop.előir.Címnév
Kiemelt előirányzat neve
szám
név
név
csop.-név
név
szám
szám
Miniszterelnökség
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb kulturális intézmények
K5
Egyéb működési célú kiadások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
1
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
2
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K7
Felújítások

Ezer forintban

Átcsoportosítás
(+/-)

45 789
1 412 691
-45 789
-1 412 691
-90 000

90 000
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A Kormány 1092/2014. (II. 28.) Korm. határozata
a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztéséhez kapcsolódó állami infrastruktúra megépítésére
vonatkozó kötelezettségvállalásról
A Kormány
1. a befektetői betelepülés elősegítése érdekében egyetért a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötőhöz
kapcsolódó állami infrastruktúra-beruházás keretében öt függőleges partfal kialakításával, a partfalak mögötti
területek kiépítésével, valamint közvetlen vasúti rakodás kialakításával és a kapcsolódó közúti kiszolgálás
kiépítésével,
2. tudomásul veszi, hogy az 1. pont szerinti beruházás megkezdéséhez a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és
az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részéről a földhasználati jog biztosítására kiírt pályázatnak, a pályázati kiírás
szerinti I. kategóriába sorolt földterületek vonatkozásában történő sikeres lezárása, valamint ezzel összefüggésben
a megkötendő földhasználati szerződés és a kikötő- és parthasználati megállapodás hatálybalépése szükséges,
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pont szerinti pályázathoz kapcsolódóan tegyen
kötelezettségvállaló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a 2. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén
az állam európai uniós forrásból, illetve hazai pénzügyi forrásból gondoskodik az állam által vállalt, a pályázati
kiírásban rögzített, 1. pont szerinti beruházás 2015. december 31-éig történő megvalósításáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2. pont szerinti pályázat kiírásával egyidejűleg
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont szerinti beruházás megvalósításáról – a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közötti konzorcium, valamint a Mahart
Magyar Hajózási Zrt. bevonásával – gondoskodjon.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1093/2014. (II. 28.) Korm. határozata
az Érdi Rendőrkapitányság új objektumának építéséhez szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az Érdi Rendőrkapitányság elhelyezésének biztosítása érdekében megvalósítandó beruházás előkészítésének
finanszírozásához 65,7 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati
intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím javára az 1. melléklet
szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2015. január 31.
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2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával a 2015. évi központi költségvetés
tervezése során a beruházás megvalósításához szükséges költségek fedezetét biztosítsa.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
a 2015. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a

/2014. (

) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

297102
001580

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.
XIV.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

17

Kiemelt
előir.
szám

K5

7

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Belügyminisztérium
Rendőrség

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Egyéb működési célú kiadások

-65,7

Beruházások

65,7

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

001580

XIV.

7

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást
évre
elrendelő jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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1. melléklet az 1093/2014. (II. 28.) Korm. határozathoz

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Belügyminisztérium
Rendőrség

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást
évre
elrendelő jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást
évre
elrendelő jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

65,7

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év

65,7

65,7

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

3269

3270
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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.

