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III.

10801

Kormányrendeletek

A Kormány 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelete
az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról és a hitelintézetek likviditási
szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról szóló
366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2., 19., 22., 27. és 39. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség: a felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen
vagy a többciklusú képzés bevezetése előtt annak megfelelő egyetemi, főiskolai szakon szerzett szakképzettség,”
2. §

(1) Az Ávr. 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel – állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetőjének
a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel –
és emellett)
„b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti
ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése
szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint
mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel”
(kell rendelkeznie.)
(2) Az Ávr. 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a költségvetési szervnél a pénzügyi-számviteli feladatok ellátását önálló szervezeti egység végzi, és annak
vezetője megfelel az (1) bekezdés szerinti feltételeknek, a gazdasági vezetőnek – az (1) bekezdésben foglaltaktól
eltérően – a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel és költségvetési szervnél szerzett öt év vezetői
tapasztalattal kell rendelkeznie.”

3. §		
Az Ávr. 148. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások és K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain
elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
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e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain
elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
f ) a foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe
nem tartozó kiadások,
g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
h) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen
felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain
elszámolandó kiadások, és
i) az a)–h) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek
készpénzben történő teljesítésére igényelheti – a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott
házipénztári keret nagyságára is figyelemmel – készpénz felvételét a Kincstártól, és teljesíthet készpénzben
kifizetést.”
4. §		
Az Ávr. 167/E. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bejegyzési kérelemhez, a törlési kérelemhez és a változás-bejelentési kérelemhez a 167/C. § és 167/D. §-ban
meghatározott okiratok és dokumentumok mellett, a bejelentett adatok igazolására szolgáló okiratok a következők:
a kultúráért felelős miniszter)
„b) előzetes véleményéről szóló okirat a megyei hatókörű városi múzeum, a megyei könyvtár és a fővárosi
önkormányzat által fenntartott könyvtár, a települési könyvtár átszervezése vagy megszüntetése, az önkormányzati
rendelet hatálya alá tartozó közművelődési intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése esetében,”
5. §		
Az Ávr. 176. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról és a hitelintézetek
likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról szóló
366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelettel
megállapított 12. § (1a) bekezdését a 2014. július 1-jét követően létrejött gazdasági vezetői megbízásokra, illetve
kiírt pályázatokra kell alkalmazni.”
6. §		
Az Ávr. 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
7. §		
Az Ávr.
1.
12. § (2) bekezdésében az „A 11. § (4a) bekezdése szerint kijelölt személynek” szövegrész helyébe az „Az
(1a) bekezdés szerinti esetben a pénzügyi-számviteli szervezeti egység vezetőjének, a 11. § (4a) bekezdése
szerinti esetben a kijelölt személynek” szöveg,
2.
55. § (3) bekezdésében a „felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel,” szövegrész helyébe
a „felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel,” szöveg,
3.
61. § (1) bekezdésében a „felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel” szövegrész helyébe
a „felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel” szöveg,
4.
116. § (2) bekezdés a) pontjában a „felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel” szövegrész
helyébe a „felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel” szöveg,
5.
135. § (2) bekezdésében az „együttes összege” szövegrész helyébe az „együttes összege, továbbá a külföldön
tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím összege” szöveg,
6.
7. melléklet 1. pontjában a „Stabilitási tv.” szövegrész helyébe a „Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.)” szöveg
lép.

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 15. melléklete
a 2. melléklet szerint módosul.
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3. A hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati
összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
9. §		
Hatályát veszti a hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati
összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet.

4. Záró rendelkezések
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelethez
1. Az Ávr. 7. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„
2.

Kötelezett:

kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet, ha a szervezetnek van a Stabilitási
tv. szerinti adósságállománya, vagy adósság keletkeztetésre vonatkozó engedélye,
illetve a kiértesített szervezet

Tartalom:

a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet Stabilitási tv. 3. §-a szerinti,
a tárgyidőszak utolsó napján fennálló adósságot keletkeztető ügyletei értékének
a költségvetési évet megelőző év december 31-i tényleges, valamint a költségvetési
év december 31-ei állománya

Címzett:

államháztartásért felelős miniszter

Határidő:

a költségvetési évet megelőző év december 31-i tényleges állományra
a költségvetési évre vonatkozó első adatszolgáltatás alkalmával, az első kilenc
hónapban negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 16-áig

Megjegyzés:
„
2. Az Ávr. 7. melléklet 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„
28.

Kötelezett:

az Áht. 109. § (8) bekezdése alapján kiadott közleményben megjelölt kormányzati
szektorba sorolt egyéb szervezet és – kiértesítés alapján – a besorolás szempontjából
statisztikai módszertani vizsgálat alá vett jogi személy

Tartalom:

a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet és a besorolás szempontjából
statisztikai módszertani vizsgálat alá vett jogi személy számviteli jogszabályok
szerinti beszámolója és – ha az kötelező – az arról készített könyvvizsgálói jelentés,
kiemelt mutatói, költségvetési kapcsolatai bemutatása

Címzett:

államháztartásért felelős miniszter

Határidő:

az üzleti év mérleg-fordulónapját követő 180 nap

Megjegyzés:
„
3. Az Ávr. 7. melléklet 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„
34.

Kötelezett:

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

Tartalom:

havi mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás

Címzett:

államháztartásért felelős miniszter

Határidő:

a tárgyhónapot követő hó 25-e

Megjegyzés:

az Szt.7. számú melléklete szerint
„
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2. melléklet a 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Az Áhsz. 15. melléklet B351. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B351. Értékesítési és forgalmi adók
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az általános forgalmi adót,
b) a távközlési ágazatot terhelő különadót,
c) a kiskereskedői ágazatot terhelő különadót,
d) az energia ágazatot terhelő különadót,
e) a bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadót,
f ) a visszterhes vagyonátruházási illetéket,
g) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót,
h) az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót,
i) az innovációs járulékot,
j) az egyszerűsített vállalkozói adót,
k) a gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetéseit [2006. évi XCVIII. tv 36. § (1) bek.],
l) a gyógyszer nagykereskedést végzők befizetéseit [2006. évi XCVIII. tv 36. § (2) bek.],
m) a gyógyszergyártók 10%-os befizetési kötelezettségét,
n) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetéseket [2006. évi XCVIII. tv 36. § (4) bek.],
o) a gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételeket [2006. évi XCVIII. tv 42. §],
p) a népegészségügyi termékadót,
q) a távközlési adót,
r) a pénzügyi tranzakciós illetéket,
s) a biztosítási adót, és
t) a reklámadót.”

A Kormány 160/2014. (VI. 30.) Korm. rendelete
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13.1., 13.2., 13.3. és
13.4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 42. §
(7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az elektronikus építési naplót)
„e) a közlekedési sajátos építményfajták vonatkozásában 2015. január 1-jét”
(követően megkezdett kivitelezések esetén kell alkalmazni.)
2. §		
Hatályát veszti az R. 42. § (7) bekezdés b) pontjában az „a közlekedési,” szövegrész.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelete
a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
feladatellátását szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2–5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 6. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés
d) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi
tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
módosítása
1. §

(1) Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési,
lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §
11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„11. végrehajtó szervezet: Phare programok esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, a Széchenyi
Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Központi Pénzügyi és
Szerződéskötő Egység, Átmeneti Támogatás esetén a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység; a végrehajtó
szervezetek feladata a Phare és az Átmeneti Támogatás által támogatott programok pályáztatása, a szerződések
megkötése, a kifizetések teljesítése és a technikai megvalósítás;”
(2) Az R1. 9/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kormány a KPSZE feladatainak ellátására a Phare intézményfejlesztési programjai és az Átmeneti Támogatás
programjai végrehajtó szervezeteként a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságot jelöli ki.”

2. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004.
(XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés a) pont ad) és ae) alpontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:
A programok tervezéséért, lebonyolításáért és ellenőrzéséért felelős intézmények:)
„ad) alkifizető hatóság: a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: Széchenyi Programiroda);
ae) közreműködő szervezet: Széchenyi Programiroda;”
(2) Az R2. 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„c) Működési Kézikönyv: az irányító hatóság, illetve a nemzeti hatóság, valamint a Széchenyi Programiroda által
végzett tevékenységek részletes leírását és szabályozását tartalmazó dokumentum.”
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3. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről
szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006.
(XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„27. Végrehajtó Ügynökség: Az együttműködési megállapodások „A” mellékletében felsorolt feladatokat ellátó
szervezet, mely a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
keretein belül működik.”

4. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint
az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi
alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai
felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi
együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló
49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
[Az 1. § (3) bekezdésének a), b), valamint h) pontjában meghatározott program vonatkozásában]
„b) az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: Széchenyi Programiroda
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Széchenyi Programiroda);”
(2) Az R3. 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § (3) bekezdésének e)-f) pontjában meghatározott program vonatkozásában]
„d) az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló,
2007. június 12-i 718/2007/EK bizottsági rendelet 108. cikkében foglalt feladatellátásával megbízott szerv: Széchenyi
Programiroda;”
(3) Az R3. 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § (3) bekezdésének g) pontjában meghatározott program vonatkozásában]
„b) az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések
meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon
átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. augusztus 9-i 951/2007/EK
bizottsági rendelet 39. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: Széchenyi Programiroda;”
(4) Az R3. 3. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § (3) bekezdésének c), d), valamint i)–k) pontjában meghatározott program vonatkozásában]
„c) az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: Széchenyi Programiroda.”
(5) Az R3. 3. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § (3) bekezdésének k) pontjában meghatározott program vonatkozásában]
„b) a nemzeti kapcsolattartó pont: a Széchenyi Programiroda.”
(6) Az R3. 3. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § (3) bekezdés l) pontjában meghatározott program vonatkozásában]
„c) az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: a Széchenyi Programiroda;”
(7) Az R3. 3. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. § (3) bekezdés m) pontjában meghatározott program vonatkozásában]
„c) az 1080/2006/EK rendelet 16. cikkében foglalt feladat ellátásával megbízott szerv: a Széchenyi Programiroda;”

5. A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló
237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 115/A. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Keretmegállapodás 2. és 3. mellékletében felsorolt, a KSz hatáskörébe tartozó feladatokat a Széchenyi
Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.”
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6. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 18. sorában
a „VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Széchenyi Programiroda
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelete
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. §
(2) bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f ) pontjában
és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím és a 3. melléklet tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés e) pontjában,
valamint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása
1. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. melléklet
a)
„REND- ÉS HONVÉDELMI ALAPELLÁTÁS” megjelölésű rész „Rend- és honvédelmi alapellátás és
a fogvatartottak ellátásának minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a „Háziorvos szakorvos,
foglalkozás-orvostan, (üzemorvostan) szakorvos, honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvos
vagy az előbbiekben felsorolt szakképesítések egyikének megszerzését állományba vételtől számítva öt
éven belül vállaló orvos” szövegrész helyébe a „Háziorvos szakorvos, foglalkozás-orvostan, (üzemorvostan)
szakorvos, honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvos, repülőorvostan szakorvos, belgyógyász
szakorvos vagy az előbbiekben felsorolt szakképesítések egyikének megszerzését állományba vételtől
számítva öt éven belül vállaló orvos” szöveg,
b)
„TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű rész „Tüdőgyógyászati osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázat
„Intenzív terápiás osztály” megjelölésű sorában az „EL” szövegrész helyébe az „EK 30 percen belül” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti az R1. 1. melléklet 5. pont 5.3. alpontjában az „az aktív” szövegrész.
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2. Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati
ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet módosítása
2. §

(1) Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló
5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (2) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(A vényen fel kell tüntetni:)
„d) a gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltató megnevezését, és
e) az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellátás esetében azt az időpontot, amikortól a vényen rendelt gyógyászati
ellátás igénybe vehető, ha az orvos a (6) bekezdés alapján egyszerre két kúrát rendel.”
(2) Az R2. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Egy vényen csak egy kúra rendelhető. Azonos kúrából – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – egyidejűleg csak
egy rendelhető.”
(3) Az R2. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az orvos a (3a) bekezdésben foglaltaktól eltérően az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellátásból egyszerre két
kúrát is rendelhet azzal, hogy vényenként csak egy kúra rendelhető és a második kúra megkezdésének legkorábbi
időpontja a vény kiállításának napjától számított 27. hét első napja.”

3. §

(1) Az R2. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyógyászati ellátás igénybevétele a vénynek a szolgáltató részére történő átadásával kezdődik. A gyógyászati
ellátás igénybevételét
a) az 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti ellátások esetében a vény kiállításának napjától számított 30 napon
belül,
b) az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellátás esetében
ba) ha egyszerre csak egy vényt állított ki az orvos, a vény kiállításának napjától számított 90 napon belül,
bb) ha egyszerre két vényt állított ki az orvos, az első kúrát a vény kiállításának napjától számított 90 napon belül,
a második kúrát a vényen megjelölt legkorábbi igénybevételi naptól számított 90 napon belül
meg kell kezdeni.”
(2) Az R2. 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak, ha az orvos a 3. § (6) bekezdése alapján az 1. § (2) bekezdés
b) pontja szerinti ellátásból egyszerre két kúrát is rendelt.”
(3) Az R2. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a beteg az (1) bekezdés szerinti időtartam alatt a rendelt kúra igénybevételét nem kezdte meg és a vényt
átadja az újabb kúrát elrendelő orvosnak, a kúrát – a 7. § (1) bekezdésének alkalmazása során – el nem rendeltnek
kell tekinteni.”

4. §		
Az R2. 6. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
5. §		
Hatályát veszti az R2. 3. § (2) bekezdés f ) pontja.

3. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló
47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása
6. §

(1) Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A sürgősségi betegellátó rendszer keretében a heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt jelentkező
vagy beszállított beteg fogadására az egészségügyi szolgáltató a külön jogszabályban meghatározott szakmai
minimumfeltételeknek megfelelő)
„b) fekvőbeteg-ellátás keretében
ba) beteg-fogadóhelyet,
bb) sürgősségi betegellátó osztályt (I., II., III. progresszivitási szinten),
bc) ügyeleti szolgálatot,”
(alakít ki.)
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(2) Az R3. 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A (2) bekezdésben foglalt feladatok elláthatók egy-egy szakterület térségi vagy országos feladatait ellátó
speciális sürgősségi centrum szervezésével is.
(4) A sürgősségi fekvőbeteg-ellátás szintjei:
a) a (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti beteg-fogadóhely,
b) a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti osztály,
c) a speciális sürgősségi centrum a sürgősségi tevékenységét meghatározó engedélyezett szakma tekintetében,
ha a 19. § (2) bekezdése szerinti szintnek megfelelő működési engedéllyel rendelkezik.”
(3) Az R3. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A sürgősségi betegellátó osztályra, felvételt teljesítő osztályra történő betegfelvételről, a sürgősségi egységből
történő betegátadásról vagy más intézményből történő átvételről a kezelésért felelős orvos, vitás esetben
az ügyeletvezető orvos dönt.”
7. §

(1) Az R3. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A központi ügyeleten és a háziorvosi ügyeleten a házi gyermekorvosi ügyelet és a fogorvosi ügyeleti ellátás
elérhetőségét is fel kell tüntetni.”
(2) Az R3. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A központi ügyeleten, a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleten és a fogorvosi ügyeleten fel kell tüntetni
a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó, vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő gyógyszertár nevét, címét,
telefonszámát, valamint az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját.”

8. §		
Az R3. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi közszolgáltatók – a 19/D. § (1) bekezdése szerinti sürgősségi
ügyeleti renden alapuló feladataik kivételével – a területi ellátási kötelezettségüknek, valamint az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH) által koordinált
beutalási rendnek megfelelően szervezik a sürgősségi betegellátást.
(2) Minden fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál beteg-fogadóhely működik. Nem szükséges
külön beteg-fogadóhely ott, ahol a sürgősségi ellátás nyújtására sürgősségi osztály vagy speciális sürgősségi
centrum működik.”
9. §		
Az R3. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a nála elhelyezett fekvőbetegek részére
biztosítja a folyamatos egészségügyi szakellátást.
(2) A Budapest vagy Pest megye területén működő, fekvőbeteg-szakellátást, illetve a sürgősségi ellátáshoz
kapcsolódó diagnosztikus ellátást végző közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató – az (1) bekezdésben
foglaltakon túl – az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) által – a 19/D. § (1) bekezdése szerinti eljárás
során – meghatározott éves sürgősségi ügyeleti rendben (a továbbiakban: sürgősségi ügyeleti rend) előírtak szerint
vesz részt a folyamatos betegellátásában.
(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó, fekvőbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltató
– az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a működési engedélye szerint vesz részt a területéhez tartozó lakosság
folyamatos ellátásában. Ha a működési engedélye alapján egyidejűleg több, fekvőbeteg-ellátást végző
egészségügyi szolgáltatónak kellene részt vennie ugyanazon területhez tartozó lakosság folyamatos ellátásában,
az OTH – a területileg illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv véleményének figyelembevételével –
meghatározza az érintett egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó sürgősségi betegellátási rendet.
(4) Ha a (2) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató előre nem látható akadály miatt nem tudja ellátni
a sürgősségi ügyeleti rend szerinti feladatait, azt az egészségügyi szolgáltató vezetője vagy az általa erre
feljogosított személy haladéktalanul köteles telefonon vagy elektronikus levélben bejelenteni az OMSZ ügyeleti
ellátást irányító szervezeti egységének. A bejelentésről az OMSZ ügyeleti ellátást irányító szervezeti egysége 24 órán
belül tájékoztatja az OTH-t.
(5) Ha a (3) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató előre nem látható akadály miatt nem tudja ellátni a működési
engedélyében, illetve a (3) bekezdés szerinti sürgősségi betegellátási rendben meghatározott ügyeleti feladatokat,
és azt – a rendelkezésére álló információk szerint – helyette másik egészségügyi szolgáltató sem látja el, azt
az akadályoztatott egészségügyi szolgáltató vezetője vagy az általa erre feljogosított személy haladéktalanul köteles
telefonon, illetve elektronikus levélben bejelenteni az OTH-nak.
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(6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazása szempontjából akadálynak minősül minden olyan körülmény vagy esemény,
amely az egészségügyi szolgáltató fekvőbeteg-szakellátási ügyeleti feladatának ellátásához szükséges személyi,
tárgyi, illetve közegészségügyi feltételeket érinti, és a sürgősségi ügyeleti rend, a sürgősségi betegellátási rend vagy
a működési engedély szerinti ügyeleti feladat szakszerű ellátását részben vagy egészben lehetetlenné teszi vagy
veszélyezteti.
(7) A bejelentés alapján az egészségügyi szolgáltató
a) a (4) bekezdés szerinti esetben a bejelentését követő napon reggel 8 óráig,
b) az (5) bekezdés szerinti esetben az akadály elhárításának időpontjáig
mentesül az akadállyal érintett ügyeleti feladatok ellátása alól.
(8) Más közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató bevonásával vagy a (12) bekezdés szerinti intézkedéssel
a) a (4) bekezdés szerinti bejelentést követően az OMSZ ügyeleti ellátást irányító szervezeti egysége,
b) az (5) bekezdés szerinti bejelentést követően az OTH
gondoskodik a folyamatos ellátásról.
(9) Ha a (4) bekezdés alapján bejelentett akadályoztatás a bejelentést követő második munkanapon a szolgáltató
– az Eütv. 93. § (1) bekezdése szerinti – napi munkarendjének kezdetekor is fennáll, az egészségügyi szolgáltató
ennek tényét köteles az OTH-nak bejelenteni, azzal, hogy a bejelentés alapján az egészségügyi szolgáltatás előre
nem tervezhető szüneteltetésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Az akadályoztatott szolgáltató ügyeleti
feladatait az egészségügyi államigazgatási szerv határozata alapján az OMSZ által kijelölt egészségügyi szolgáltató
látja el, azzal, hogy az OMSZ a sürgősségi ügyeleti rendet – a határozatban foglalt időtartam figyelembevételével –
a kijelölésnek megfelelően módosítja.
(10) A (8), illetve a (9) bekezdés alapján abban az esetben vonható be a sürgősségi ügyeleti rendben nem
szereplő közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató, ha nem jelölhető ki a sürgősségi ügyeleti rendben szereplő
egészségügyi szolgáltatók egyike sem az akadályoztatott szolgáltató ügyeleti feladatainak ellátására.
(11) A (8), a (9), illetve a (10) bekezdés alapján megkeresett egészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg
az ügyeleti ellátásban való részvételt, ha a megkeresés tárgyát képező ügyeleti ellátás tekintetében rendelkezik
a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint szabad kapacitással. A megkeresett egészségügyi szolgáltató
addig köteles a megkeresésben meghatározott feladat ellátásáról gondoskodni, amíg a (2) bekezdés szerinti
sürgősségi ügyeleti rend szerint, illetve a (3) bekezdés szerint határozat vagy működési engedély alapján ügyeleti
ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a folyamatos ellátást nem biztosítja.
(12) Ha a (4), illetve az (5) bekezdés szerinti bejelentésre amiatt került sor, mert az egészségügyi szolgáltató nem
rendelkezik az ügyeleti ellátással érintett szakmában szabad kapacitással, az egészségügyi szolgáltató a (8) bekezdés
alapján eljáró szerv megkeresésére a kapacitások intézményen belüli átszervezésével biztosítja az ügyeleti feladatok
ellátását.
(13) A (6) bekezdés szerinti akadályoztatás megszűnését haladéktalanul köteles az egészségügyi szolgáltató
bejelenteni. A bejelentésre a (4), illetve az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(14) Az egészségügyi szolgáltató nyolc nappal korábban köteles az OTH-nál bejelenteni, ha előre látható
akadályoztatás miatt nem tudja az ügyeleti feladatait ellátni. A bejelentés alapján az OTH az egészségügyi
szolgáltató tevékenységének szüneteltetésére vonatkozó szabályok szerint jár el.
(15) Ha az a (14) bekezdés szerinti esetben a folyamatos ellátás biztosítása érdekében szükséges, az OTH kötelezi
az OMSZ-t, hogy a határozatában megnevezett szolgáltatók közül általa választott egy vagy több egészségügyi
szolgáltatót jelölje ki az akadályoztatott szolgáltató ügyeleti feladatainak ellátására.
(16) A (15) bekezdés alapján kijelölt egészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg az ügyeleti feladatok ellátását.
(17) Ha a sürgősségi ügyeleti rend, illetve a sürgőségi betegellátási rend alapján ügyeleti feladatokat ellátó
egészségügyi szolgáltató vagy annak az ügyeleti feladatban közreműködő része megszűnik, az OMSZ, illetve
az OTH a sürgősségi ügyeleti rend, illetve a sürgősségi betegellátási rend soron kívüli módosításával gondoskodik
a folyamatos ellátásról.
(18) Az OMSZ és az OTH gondoskodik az érvényes sürgősségi ügyeleti rendnek és a sürgősségi betegellátási
rendnek a szervezet honlapján való elérhetőségéről.
(19) Az érvényes beutalási rend szerint ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató kapacitásai kihasználtságának
függvényében, illetve egészségügyi válsághelyzet esetén az OMSZ ügyeleti ellátást irányító szervezeti egységének
főorvosa az érvényes beutalási rendtől eltérő betegelhelyezést is kezdeményezhet, azzal, hogy erről ezzel
egyidejűleg tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert és az országos tisztifőorvost.
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(20) Az OMSZ havi rendszerességgel tájékoztatja a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézetet (a továbbiakban: GYEMSZI) és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt (a továbbiakban: OEP) a sürgősségi
ügyeleti renddel kapcsolatos változásokról és akadályoztatás miatti eltérésekről.”
10. §		
Az R3. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A sürgősségi osztályon történik
a) a sürgősségi ellátásra jelentkező betegek fogadása, vizsgálata;
b) a sürgősségi ellátásra jelentkező betegek állapotának stabilizálása;
c) az elsődleges diagnózis felállítása;
d) az alapvető terápiás beavatkozások elvégzése;
e) döntés a beteg
ea) ellátást követő hazabocsátásáról,
eb) intenzív osztályon történő elhelyezéséről, illetve a szolgáltató más osztályára történő felvételéről,
ec) más, a beteg állapota által indokolt ellátási szinten működő egészségügyi szolgáltatóhoz történő
továbbküldéséről;
f ) a legfeljebb 24 óra alatti végleges ellátás, illetve a megfigyelést igénylő esetek ellátása és a betegnek közvetlenül
az osztályról történő elbocsátása.
(2) Speciális sürgősségi centrumot egy-egy térség ellátására az egyetemek, egyes országos intézetek, illetve speciális
kórházi osztállyal rendelkező egészségügyi szolgáltatók a következő szakterületeken működtetnek:
a) szívsebészet a progresszivitás harmadik szintjén,
b) haemodinamikával rendelkező (invazív) kardiológia a progresszivitás második és harmadik szintjén,
c) toxikológia a progresszivitás harmadik szintjén,
d) gyermek és felnőtt égéssebészet a progresszivitás második és harmadik szintjén,
e) idegsebészet a progresszivitás harmadik szintjén,
f ) neurológia stroke ellátással együtt a progresszivitás második és harmadik szintjén, illetve
g) infektológia a progresszivitás harmadik szintjén.”
11. §		
Az R3. 19/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokhoz – az Eütv.-ben meghatározott feladatai ellátása céljából – az OTH az OMSZ
részére hozzáférést biztosít.”
12. §		
Az R3. „Fekvőbeteg-szakellátás” alcíme a következő 19/D. §-sal egészül ki:
„19/D. § (1) Az OMSZ főigazgatója a tárgyévet megelőző év november 15-éig kiadja és az OMSZ honlapján
közzéteszi a tárgyévre vonatkozó sürgősségi ügyeleti rendet. A sürgősségi ügyeleti rend előkészítése során
az érintett egészségügyi szolgáltatók fenntartói, orvos-szakmai vezetői és az OTH javaslatait lehetőség szerinti
figyelembe kell venni. Az OMSZ a honlapján történő közzététellel egyidejűleg tájékoztatja az egészségügyért felelős
minisztert, a GYEMSZI-t, az OTH-t és az OEP-et a közzététel tényéről.
(2) A sürgősségi ügyeleti rend a Budapest és a Pest megye területén működő, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó,
érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatókra és az általuk végzett sürgősségi
ügyeleti feladatok koordinálására terjedhet ki.
(3) Az OMSZ felügyeli a sürgősségi ügyeleti rend végrehajtását. Ennek keretében az OMSZ a helyszínen ellenőrizheti
a sürgősségi ügyeleti rend által érintett kapacitások valós kihasználtságát és szabályos üzemeltetését, amely során
az érintett egészségügyi szolgáltató köteles együttműködni. Az eljárásról jegyzőkönyv készül.
(4) Az OMSZ a sürgősségi ügyeleti rend végrehajtásával kapcsolatban észlelt szabálytalanságokról haladéktalanul
írásban értesíti az OTH-t és az érintett egészségügyi szolgáltató fenntartóját.
(5) Az OMSZ a sürgősségi ügyeleti ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében soron kívül módosíthatja
az érvényes sürgősségi ügyeleti rendet. A módosításról az OMSZ haladéktalanul tájékoztatja az egészségügyért
felelős minisztert, a GYEMSZI-t, az OTH és az OEP-et.”
13. §		
Az R3. 21. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az egészségügyi tevékenység végzésére az Eütev.-ben meghatározott maximális időtartamot meghaladóan végzendő
egészségügyi tevékenységet indokoló rendkívüli körülmény)
„f ) egészségügyi válsághelyzet bekövetkezése, illetve különleges jogrend bevezetése.”
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14. §		
Az R3. 19/A. § (1) bekezdésében az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi
Hivatala (a továbbiakban: OTH)” szövegrész helyébe az „OTH” szöveg lép.

4. A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosítása
15. §		
A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet (a továbbiakban: R4.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A mentőegység a beteget – a (2) bekezdés szerinti kijelölt szakorvos írásos utasításának megfelelően –
a mentésirányítást végző személlyel történt egyeztetés után az ellátásra alkalmas és fogadóképes legközelebbi
egészségügyi intézménybe szállítja.”
16. §		
Az R4. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
17. §		
Az R4.
a)
11. § (2) bekezdésében
aa)
a „3 munkanappal” szövegrész helyébe az „5 munkanappal” szöveg,
ab)
a „rendezvény alatti elérhetőségét.” szövegrész helyébe a „rendezvény alatti elérhetőségét, továbbá
nyilatkozik arról, hogy milyen háttér (szállítói kapacitás) áll rendelkezésre a biztosítás során.” szöveg,
b)
11. § (3) bekezdésében a „bejelentési kötelezettség elmulasztása,” szövegrész helyébe a „bejelentési
kötelezettség elmulasztása, a 11/A. §-ban foglalt mentési terv hiánya,” szöveg,
c)
11. § (5) bekezdésében
ca)
az „a rendezvény szervezője és a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezet
egyetemlegesen felelős.” szövegrész helyébe az „a rendezvény szervezője felelős.” szöveg,
cb)
az „igazolt többletköltségét a rendezvény szervezője és a rendezvény egészségügyi biztosítását
végző szervezet” szövegrész helyébe az „igazolt többletköltségét a rendezvény szervezője” szöveg,
d)
11/A. § (1) bekezdésében az „50 000 fő” szövegrész helyébe az „5000 fő” szöveg
lép.

5. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló
53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása
18. §		
A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.)
EüM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
19. §		
Az R5.
a)
2. § a) pontjában a „Gyftv. 3. § b) pontja” szövegrész helyébe a „Gyftv. 3. § 2. pontja” szöveg,
b)
2. § i) pontjában az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)” szövegrész helyébe
az „a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)”
szöveg,
c)
4. § (1) bekezdés d) pontjában a „negyedévente” szövegrész helyébe a „félévente” szöveg,
d)
4. § (5) bekezdés a) pont ai) alpontjában az „az OGYI” szövegrész helyébe az „a GYEMSZI” szöveg
lép.

6. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése
értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása
20. §		
A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes
szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. melléklet II. rész
a)
1. pont 1.2. alpontjában a „21,88” szövegrész helyébe a „17,23” szöveg,
b)
2. pont 2.2. alpontjában a „14,00” szövegrész helyébe a „14,25” szöveg,
c)
3. pont 3.2. alpontjában a „17,59” szövegrész helyébe a „11,62” szöveg,
d)
4. pont 4.2. alpontjában a „28,18” szövegrész helyébe a „26,97” szöveg
lép.
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7. Záró rendelkezések
21. §		
Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelethez
1. Az R2. 6. számú melléklet „1. Szív- és keringési eredetű megbetegedések” részében a „Rendelésre jogosult:
gyermekkardiológus szakorvos, illetve javaslata alapján házi gyermekorvos.” szövegrész helyébe a „Rendelésre
jogosult: gyermekkardiológus szakorvos, illetve javaslata alapján házi gyermekorvos és vegyes háziorvosi körzetet
ellátó orvos.” szöveg lép.
2. Az R2. 6. számú melléklet „2. Chronicus obstruktiv légzészavarok” részében a „Rendelésre jogosult:
gyermekpulmonológus szakorvos, klinikai immunológus és allergológus szakorvos, illetve javaslataik alapján házi
gyermekorvos, iskolaorvos.” szövegrész helyébe a „Rendelésre jogosult: gyermekpulmonológus szakorvos, klinikai
immunológus és allergológus szakorvos, illetve javaslataik alapján házi gyermekorvos, vegyes háziorvosi körzetet
ellátó orvos és iskolaorvos.” szöveg lép.
3. Az R2. 6. számú melléklet „3. Gerinc- és mellkasdeformitások” részében a „Rendelésre jogosult: gyermeksebész,
ortopéd szakorvos vagy rehabilitációs szakorvos, illetve javaslataik alapján házi gyermekorvos, iskolaorvos.”
szövegrész helyébe a „Rendelésre jogosult: gyermeksebész, ortopéd szakorvos vagy rehabilitációs szakorvos, illetve
javaslataik alapján házi gyermekorvos, vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos és iskolaorvos.” szöveg lép.
4. Az R2. 6. számú melléklet „4. Ízületi megbetegedések” részében a „Rendelésre jogosult: reumatológus, ortopéd,
hematológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, illetve javaslataik alapján házi gyermekorvos.” szövegrész helyébe
a „Rendelésre jogosult: reumatológus, ortopéd, hematológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, illetve javaslataik
alapján házi gyermekorvos és vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos.” szöveg lép.
5. Az R2. 6. számú melléklet „5. Obesitas és szövődményei” részében a „Rendelésre jogosult: gyermekendokrinológus
vagy ortopéd szakorvos, illetve javaslataik alapján gyermekgyógyász szakorvos, házi gyermekorvos, iskolaorvos.”
szövegrész helyébe a „Rendelésre jogosult: gyermekendokrinológus vagy ortopéd szakorvos, illetve javaslataik
alapján gyermekgyógyász szakorvos, házi gyermekorvos, vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos és iskolaorvos.”
szöveg lép.
6. Az R2. 6. számú melléklet „6. Központi és perifériás idegrendszeri károsodás” részében a „Rendelésre jogosult:
gyermekneurológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, illetve javaslata alapján házi gyermekorvos, iskolaorvos.”
szövegrész helyébe a „Rendelésre jogosult: gyermekneurológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, illetve javaslataik
alapján házi gyermekorvos, vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos és iskolaorvos.” szöveg lép.
7. Az R2. 6. számú melléklet „7. Veleszületett és szerzett végtaghiányos állapotok” részében a „Rendelésre jogosult:
gyermeksebész, ortopéd vagy rehabilitációs szakorvos, illetve javaslataik alapján gyermek háziorvos.” szövegrész
helyébe a „Rendelésre jogosult: gyermeksebész, ortopéd vagy rehabilitációs szakorvos, illetve javaslataik alapján
gyermek háziorvos és vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos.” szöveg lép.
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2. melléklet a 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelethez
1. Az R4. 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja a következő 2.1.1. alponttal egészül ki:
„2.1.1. Zárt térben tartott, 300–1000 fő közötti létszámú zenés táncos rendezvény esetében gyalogőrség biztosítása
szükséges.”
2. Az R4. 2. melléklet 2. pont 2.2. alpontja a következő 2.2.1. alponttal egészül ki:
„2.2.1. Az ellátást nem nyújthatja az a sportorvos, aki a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról
szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. § e) pontja szerint egyidejűleg ellátja az adott sportrendezvényen és
szabadidősport eseményen az előforduló sérüléseket és egyéb orvosi beavatkozást igénylő panaszokat.”

3. melléklet a 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelethez
1. Az R5. 2. számú melléklet 1.2.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2.1 GYOGYSZ táblához tartozó megjegyzések
A gyógyszer-hatékonysági színezés alapjául szolgáló BESOROLAS mező kitöltésének kódjai:
1: referencia termék
2: PRAS csoport (fix csoport, ahol preferált referenciaársáv képződött) esetében: PRAS termék, egyébként NTK <=
REFNTK
3: PRAS csoport esetében NTK > 1,15 *REFNTK ÉS NTK < 1,2 *REFNTK, egyébként NTK < 1,2 *REFNTK
4: NTK >= 1,2 *REFNTK
5: nem képezhető
6: TT (törzskönyvből törölt)
7: PRAS körbe tartozó, PRAS-on kívüli termékek, amelyek utólag a preferált referencia ársáv szintjére csökkentették
árukat
A normatív jogcímhez képzett kód: njk.
Az EÜ emelt jogcímhez képzett kód: eejk.
Az EÜ kiemelt jogcímhez képzett kód: ekjk.
BESOROLAS = 10000 * njk + 100 * eejk + ekjk”
2. Az R5. 2. számú melléklet „1.2 GYOGYSZ Tábla” megjelölésű táblázat
a)
„KOZHID” és „KERESZTJELZES” megjelölésű sorában az „OGYI” szövegrész helyébe az „A GYEMSZI” szöveg,
b)
„OEP_TK” megjelölésű sorában az „OGYI” szövegrész helyébe a „GYEMSZI” szöveg,
c)
„EGYENID” megjelölésű sorában az „Az OGYI” szövegrész helyébe az „A GYEMSZI” szöveg
lép.
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A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete
a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák
adóhatósági ellenőrzéséről
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (4) és (28) bekezdésében, továbbá az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c), d) és i) pontjában, valamint 260. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva – az 5. és 9. alcím, a 22. §, a 24. §, a 25. §, a 26. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság
1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed
a)
a nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugtára és számlára,
b)
a számlázó programmal előállított számlára, és
c)
a számítógéppel előállított nyugtára.
(2) E rendelet hatálya annyiban terjed ki a pénztárgéppel és taxaméterrel kibocsátott számlára és nyugtára,
amennyiben e rendelet erről kifejezetten rendelkezik.
(3) A nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugta és számla, a számlázó programmal előállított számla,
továbbá a számítógéppel előállított nyugta akkor minősül adóigazgatási azonosításra alkalmasnak, ha megfelel
az e rendeletben foglalt előírásoknak.
(4) Pénztárgéppel kiállított nyugta adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának feltétele, hogy a pénztárgép
megfeleljen a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő
szolgáltatásáról szóló rendeletben (a továbbiakban: Pénztárgép rendelet) meghatározott feltételeknek.
(5) A taxaméterrel kiállított nyugta adóigazgatásra való alkalmasságának feltétele, hogy a taxaméter megfeleljen
a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról
és szervizeléséről szóló rendeletben meghatározott feltételeknek.
(6) Pénztárgéppel kibocsátott számla adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának feltétele, hogy
a)
a pénztárgép megfeleljen a Pénztárgép rendeletben meghatározott feltételeknek, valamint
b)
a pénztárgép számlázófunkciója megfeleljen a 8. § (1) bekezdés a) pontjában és a 8. § (2)–(5) bekezdésében
foglaltaknak.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
elektronikus formában megőrzött számla és nyugta: az elektronikus adatállományként tárolt, számlázó
programmal kiállított számla és számítógéppel előállított nyugta, az elektronikus számla és nyugta, valamint
a papír alapon kibocsátott számla és nyugta 17. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus másolata;
2.
számlázó program: számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció,
programmodul, ideértve az online számlázó rendszereket is;
3.
számlázó program azonosítója: valamely számlázó program készítője vagy fejlesztője által meghatározott
megnevezés, elnevezés, valamint a számlázó program különböző előállított változatainak
megkülönböztetésére szolgáló betű és szám karaktersorozat, mozaikszó;
4.
számítógéppel előállított nyugta: elektronikus vagy papír alapon kibocsátott, számítógéppel előállított nyugta.

3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények
3. §		
A nyomtatvány felhasználásával kibocsátott számlával, nyugtával szemben követelmény, hogy
a)
a nyomtatványt nyomdai úton, a 4. §-ban meghatározott követelmények szerint állítsák elő,
b)
a nyomtatvány beszerzője rendelkezzen a 6. § (3) bekezdés szerinti tartalommal kibocsátott számlával,
továbbá
c)
a nyomtatványt a 7. § szerint szigorú számadású nyomtatványként kezeljék.
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4. §

(1) A nyomtatványt az adóhatóság által a nyomtatvány előállítója részére előre kijelölt sorszámtartományban
folyamatosan, az adott sorszámtartományba illeszkedő sorszám kihagyás és ismétlés nélküli felhasználásával kell
előállítani.
(2) A sorszámtartományt az adóhatóság a nyomtatvány előállítójának írásos kérelmére jelöli ki.
(3) Az adóhatóság a kijelölt sorszámtartományt – a nyomtatvány fajtájának és előállítójának megjelölésével –
a kijelöléstől számított 15 napon belül közzéteszi a honlapján.

5. §

(1) A nyomtatvány előállítója, forgalmazója – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag a 4. §
(1) bekezdésében meghatározott követelménynek megfelelő nyomtatványt értékesíthet.
(2) Ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosítja annak bemutatóját,
a nyomtatvány előállítója, forgalmazója e tekintetben mentesül a 4. § (1) bekezdésében meghatározott
követelmény teljesítése alól azzal, hogy a kihagyás és ismétlés nélküli sorszámozást biztosítania kell.

6. §

(1) A nyomtatvány előállítója, forgalmazója köteles az általa értékesített nyomtatványt – a nyomtatvány értékesítéséről
kibocsátott számla másodpéldánya alapján – sorszám szerint nyilvántartani.
(2) A nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Áfa tv.) 5. §-a szerinti adóalany (a továbbiakban: adóalany) a nyomtatványt kizárólag adóalanynak
értékesítheti, aki vagy amely köteles adóalanyiságát az értékesítéskor előzetesen igazolni.
(3) A nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles a nyomtatvány értékesítéséről
kibocsátott számlán feltüntetni
a)
az értékesített nyomtatvány megnevezése mellett annak sorszámtartományát is, az első sorszám és az utolsó
sorszám megjelölésével,
b)
a nyomtatvány beszerzőjének adószámát.

7. §		
A nyomtatványt számla, nyugta kiállításához felhasználó adóalany a nyomtatványt a számvitelről szóló törvény
szerint szigorú számadás alá vonja. Ennek keretében olyan nyilvántartást vezet, amely nyomtatványfajtánként
külön-külön tartalmazza:
a)
a nyomtatvány sorszámtartományát, az első sorszám és az utolsó sorszám megjelölésével,
b)
a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát,
c)
a nyomtatvány beszerzésének keltét,
d)
a nyomtatvány felhasználásának időtartamát, az első felhasználás keltétől az utolsó felhasználás keltéig,
e)
a nyomtatvány kiselejtezésének keltét.

4. Számlázó programmal szembeni követelmények
8. §

(1) A számlázó programmal szemben követelmény, hogy
a)
a számlázó program – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – kihagyás és ismétlés nélküli,
folyamatos sorszámozást biztosítson, és
b)
a számlázó programot a 11. § szerint bejelentsék.
(2) A számlázó programnak az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a belfölditől
elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania.
(3) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha
a)
a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a számlának nem
minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, és
b)
a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla
kibocsátása
azonos sorszámtartományon belül történik.
(4) A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a számla, az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott, valamint egyéb, az Áfa tv. tárgyi hatálya alá nem tartozó ügyletről kibocsátott számviteli bizonylat
kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.
(5) Abban az esetben, ha a program egyaránt alkalmas számla és nyugta előállítására, számla és nyugta kibocsátása
elkülönített sorszámtartományon is történhet.
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9. §

(1) A számlázó programot fejlesztőként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles az általa értékesített számlázó
programot annak neve, azonosítója, a vevő neve és az értékesítés időpontja szerint nyilvántartani.
(2) A számlázó program fejlesztője, forgalmazója a számlázó programot kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy
amely köteles az értékesítést megelőzően adóalanyiságát igazolni. A számlázó program fejlesztője, forgalmazója
köteles a számlázó program értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni a számlázó programot beszerző
adóalany adószámát.

10. §

(1) A számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles
a vevő, felhasználó részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője által
készített, magyar nyelvű felhasználói dokumentációt, valamint tájékoztatnia kell a vevőt, felhasználót a számlázó
program nevéről és azonosítójáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a számlázó program működésére, használatára
vonatkozó részletes leírást és a számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését. A számlázó program
kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre.
(3) A számlázó program funkcióinak módosítása esetén az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni
arról, hogy a vevő, felhasználó rendelkezésére álljon az (1) bekezdés szerinti dokumentáció funkciómódosítást leíró
kiegészítése, módosítása.
(4) A számlázó programot használó adóalany az (1) bekezdés szerinti dokumentációt, valamint annak (3) bekezdése
szerinti valamennyi kiegészítését, módosítását az ezen számlázó programmal kibocsátott számlában áthárított
adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni. Az adóalany ezen megőrzési kötelezettségének
elektronikusan is eleget tehet.
(5) A (2) és a (4) bekezdésben a dokumentáció tekintetében meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a saját
fejlesztésű programot használó adóalanyra is.

11. §

(1) Az adóalany köteles az általa használt számlázó program
a)
nevét, azonosítóját;
b)
fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát;
c)
értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;
d)
beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén –
a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját
a d) pont szerinti időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
bejelenteni.
(2) Az adóalany köteles a használatból kivont számlázó program
a)
(1) bekezdés szerinti adatait;
b)
használatból történő kivonásának időpontját
a program használatból történő kivonását követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon bejelenteni.

12. §		
Az adóhatóság jogosult a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrizni, hogy felügyelete alatt a számla kiállítója
– próbajelleggel – bocsát ki számlát.
13. §

(1) Az online számlázó rendszert használó adóalany – a 11. § (1) bekezdésétől eltérően – köteles
a)
az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét;
b)
az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát;
c)
az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját
az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre
a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.
(2) Az online számlázó rendszert használó adóalany – a 11. § (2) bekezdésétől eltérően – köteles
a)
az (1) bekezdés szerinti adatokat;
b)
az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját
az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezését követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.
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5. Az elektronikus adatcsererendszer használata
14. §		
Ha a felek az elektronikus számlát elektronikus adatcsererendszerben (a továbbiakban: EDI) elektronikus adatként
kívánják létrehozni és továbbítani, az EDI alkalmazására és használatára az Áfa tv. 175. § (3) bekezdés a) pontjában
előírt előzetes és írásos megállapodási kötelezettségüknek az 1. mellékletben meghatározott szerződés
megkötésével is eleget tehetnek.

6. Számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjára vonatkozó különös szabályok
15. §

(1) A számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjaként eljáró személy, illetve szervezet által kibocsátott számlának
– az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesülése mellett – az alábbiakat kell teljesítenie:
a)
papír alapon kibocsátott számla esetében a meghatalmazott a számla másolatát haladéktalanul eljuttatja
a számlakibocsátásra kötelezettnek, elektronikus számla esetében pedig elektronikus formában bocsátja
haladéktalanul a számlakibocsátásra kötelezett rendelkezésére;
b)
a számlázó programmal előállított számla esetében a számlakibocsátásra kötelezett és meghatalmazottja
előzetesen és írásban megállapodnak a számla előállítása során alkalmazott sorszámtartományról, amelyet
a számlakibocsátásra kötelezett is köteles nyilvántartásában rögzíteni.
(2) Az a személy, szervezet, aki vagy amely egyidejűleg több számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjaként jár
el, az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeknek megbízónként elkülönített nyilvántartás vezetésével tesz
eleget.

7. A számítógéppel előállított nyugta
16. §

(1) A számítógéppel előállított nyugtával szemben követelmény, hogy a program a sorszámozást kihagyás és ismétlés
nélkül biztosítsa.
(2) Az (1) bekezdés szerinti program értékesítésekor az értékesítő köteles a vevő részére átadni vagy egyéb módon
rendelkezésére bocsátani ezen program fejlesztője által készített, magyar nyelvű felhasználói dokumentációt.
(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a program működésére, használatára vonatkozó részletes
leírást és a program valamennyi funkciójának ismertetését. A program kizárólag a dokumentációban szereplő
funkciókat hajthatja végre.
(4) A programot használó adóalany a (2) bekezdés szerinti dokumentációt az ezen programmal kibocsátott nyugta
kibocsátását magában foglaló évtől számított ötödik év végéig köteles megőrizni. Az adóalany ezen megőrzési
kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet.
(5) A (3) és (4) bekezdésben a dokumentáció tekintetében meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a saját
fejlesztésű programot használó adóalanyra is.

8. Másolatkészítés és megőrzés
17. §

(1) A számlázó programmal előállított és papírra nyomtatott számla, valamint a számítógéppel előállított és papírra
nyomtatott nyugta kibocsátónál maradó példánya – papírra nyomtatás helyett – elektronikus adatállományként
is megőrizhető, feltéve, hogy a megőrzés a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet
rendelkezései szerint, annak 3. § a) vagy b) pontjában meghatározott mód valamelyikeként történik.
(2) A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.)
IHM rendelet előírásai szerint kell eljárni
a)
nyomtatvány felhasználásával kibocsátott számláról és nyugtáról, továbbá papírra nyomtatott számláról és
nyugtáról (ideértve a pénztárgéppel és taxaméterrel kiállított számlát és nyugtát is) történő elektronikus
másolatkészítés során, valamint
b)
a papír alapon létrehozott, de elektronikus számlaként kibocsátott számláknak az elektronikus formátumba
történő átkonvertálásánál.
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9. Számla és nyugta ellenőrzése
18. §

(1) Az elektronikus formában megőrzött számla és nyugta ellenőrzése során az adóalany köteles az adóhatóság részére
a)
a helyszínen biztosítani a számla és a nyugta olvashatóságához szükséges technikai eszközöket,
b)
rendelkezésre bocsátani az a) pontban említett eszközök használatára vonatkozó dokumentációt, továbbá
c)
megadni az a) pontban említett eszközök használatához szükséges felvilágosítást.
(2) Az elektronikus formában megőrzött számla és nyugta ellenőrzése során az adóalany köteles az adóhatóság részére
elektronikus kimenetet, és az adatok külső adathordozóra történő archiválását biztosítani.

19. §		
Adóhatósági ellenőrzés céljából az adóalany az xml formátumban megőrzött számla adatait a 2. melléklet szerint
és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben, az egyéb elektronikus formában megőrzött számla esetében
a 2. melléklet szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben, vagy pdf formátumban köteles
rendelkezésre bocsátani.

10. Záró rendelkezések
20. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 11. §, a 13. § és a 21. § 2014. október 1-jén lép hatályba.
(3) A 18. § (2) bekezdése, a 19. §, a 22. §, 26. § valamint a 2. és a 3. melléklet 2015. július 1-jén lép hatályba.

21. §		
A 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok,
igénybevett online számlázó programok, továbbá használatba vett saját fejlesztésű programok 11. § (1) bekezdése
vagy 13. § (1) bekezdése szerinti adatait az adóalany 2014. november 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóság által
erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont
számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezése 11. § (2) bekezdése vagy 13. §
(2) bekezdése szerinti adatait az adóalany 2014. november 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóság által erre a célra
rendszeresített nyomtatványon.
22. §		
Az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 2015.
június 30-án hatályos rendelkezéseit a 2015. június 30-ig kibocsátott elektronikus számlák tekintetében is alkalmazni
kell.
23. §		
A 14. § és az 1. melléklet az elektronikus adatcsere jogi vonatkozásairól szóló 1994. október 19-i 1994/820/EK
bizottsági ajánlásnak való megfelelést szolgálja.
24. §		
Az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 2. melléklet
2. pontjában az „Áfa tv.” szövegrész helyébe az „általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Áfa tv.)” szöveg lép.
25. §		
Hatályát veszti
a)
a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító
pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet;
b)
az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 1. §-a és
1. melléklete.
26. §		
Hatályát veszti az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelethez

1. melléklet a …../2014. (…….) NGM rendelethez

Az EDI alkalmazására és használatára vonatkozó mintaszerződés a következő:
Ez az EDI Szerződés az alábbi felek között jött létre:
..................................................................................................................................., valamint
...................................................................................................................................................
(a továbbiakban: a felek).
1. cikk Tárgy és hatály
1.1. Az „Európai Modell EDI Szerződés”, (a továbbiakban: Szerződés), meghatározza a
kereskedelmi ügyleteket elektronikus adatcserével (EDI) lebonyolító felekre vonatkozó
rendelkezéseket.
1.2. A Szerződés az alábbiakban közölt jogi rendelkezéseket tartalmazza, és kiegészül egy
Műszaki Melléklettel.
1.3. Hacsak a felek között ettől eltérő megállapodás nem jön létre, a Szerződés rendelkezései
nem határozzák meg az EDI felhasználása által érintett ügyletekből keletkező,
szerződésekben rögzített kötelezettségeket.
2. cikk Definíciók
2.1. Ebben a Szerződésben az alább felsorolt fogalmak jelentése a következő:
2.2. EDI:
Az elektronikus adatcsere kereskedelmi és ügyviteli adatok továbbítása egy számítógéptől
egy másik számítógéphez, egy EDI üzenet szerkezetét meghatározó egyeztetett
formátumban.
2.3. EDI üzenet:
Egy EDI üzenet egyeztetett szabvánnyal összhangban szerkesztett szegmensrendszer,
amely számítógéppel olvasható formátumban készül, valamint automatikusan és
egyértelműen feldolgozható.
2.4. UN/Edifact:
A UN/ECE definíció értelmében az ENSZ közigazgatásban, kereskedelemben és
közlekedésben megvalósuló elektronikus adatcserére vonatkozó szabályai, amelyek
magukban foglalják az áruk és szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó strukturált
adatok független számítógépes információs rendszerek közötti elektronikus cseréjére
vonatkozó, nemzetközi forgalomban egyeztetett szabványokat, könyvtárakat, valamint
irányelveket.
2.5. Átvétel visszaigazolása:
Egy EDI üzenet átvételének visszaigazolása egy olyan eljárás, amellyel egy EDI üzenet
átvétele alkalmával ellenőrzik a szintaxist és a jelentést, és a címzett megfelelő
visszaigazolást küld a feladónak.
3. cikk A Szerződés érvényessége és létrejötte
3.1. A felek, amelyek alávetik magukat a Szerződés rendelkezéseinek, kifejezetten lemondanak
azon jogukról, hogy az EDI eszközeivel és a Szerződés feltételeivel összhangban létrejött
szerződés érvényességének megkérdőjelezésére pusztán arra való hivatkozással, hogy a
szerződés EDI felhasználásával teljesült.
3.2. Mindegyik fél eljár annak érdekében, hogy egy feladott vagy kapott EDI üzenet tartalma
összhangban legyen saját országának hatályos törvényi rendelkezéseivel; ez utóbbiak
alkalmazása nem korlátozhatja egy EDI üzenet tartalmát. Mindegyik fél megteszi a
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy késedelem nélkül tájékoztassa a másik
felet az összhang esetleges hiányáról.
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3.3. Egy EDI felhasználásával létrejött szerződés akkor és ott jön létre, ahol és amikor egy
ajánlat elfogadását jelentő EDI üzenet eléri az ajánlattevő számítógépes rendszerét.
4. cikk EDI üzenetek bizonyítékának elfogadhatósága
A hatályos nemzeti jogszabályok által engedélyezett mértékben a felek ezennel
kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen Szerződés a rendelkezéseivel és feltételeivel
összhangban megőrzött és nyilvántartott EDI üzenetek elfogadhatóak lesznek a bíróságok
előtt és az üzenetekben foglalt tények bizonyítékának minősülnek, hacsak ezzel ellentétes
bizonyítékok nem állnak rendelkezésre.
5. cikk EDI üzenetek feldolgozása és az üzenetek átvételének visszaigazolása
5.1. Az EDI üzeneteket nyomban átvételüket követően, de mindenképpen a Műszaki
Mellékletben meghatározott időkereteken belül kell feldolgozni.
5.2. Az átvétel visszaigazolása nem szükséges, hacsak azt kifejezetten nem kérik.
Az üzenet átvételének visszaigazolása a Műszaki Melléklet kifejezetten erre vonatkozó
rendelkezésével vagy az EDI üzenet feladójának kifejezett kérésével igényelhető.
5.3. Ott, ahol egy EDI üzenet visszaigazolását igénylik, a visszaigazolandó EDI üzenet
címzettjének gondoskodnia kell arról, hogy a visszaigazolandó EDI üzenet átvételét
követően egy munkanapon belül visszaigazolják az üzenet átvételét, hacsak a Műszaki
Melléklet más határidőről nem rendelkezik.
Egy EDI üzenet átvételének bejelentett helyén munkanapnak minősül minden nap, kivéve
a szombatot, a vasárnapot és a bejelentett hivatalos állami ünnepeket.
Egy EDI üzenet visszaigazolását igénylő címzett nem tehet semmilyen intézkedést az EDI
üzenet tartalma alapján mindaddig, amíg a visszaigazolást meg nem küldi.
5.4. Amennyiben a feladó a meghatározott időn belül nem kapja meg az általa igényelt
visszaigazolást, a címzett megfelelő értesítését követően a határidő lejárta után semmisnek
tekintheti az üzenetet, vagy kezdeményezheti a Műszaki Mellékletben meghatározott
alternatív eljárást az üzenet tényleges visszaigazolására.
Amennyiben az alternatív eljárás az időkeret lejártáig nem jár eredménnyel, az EDI
üzenetet az időkeret lejártával – a címzettnek megküldött értesítéssel – semmisnek kell
tekinteni.
6. cikk EDI üzenetek biztonsága
6.1. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő biztonsági eljárások
megvalósításával és fenntartásával gondoskodnak az EDI üzenetek biztonságáról, az
illetéktelen hozzáférés, módosítás, késedelem, megsemmisítés vagy elvesztés
kockázatainak elhárításáról.
6.2. A biztonsági eljárások és intézkedések tartalmazzák az eredet és a sértetlenség
ellenőrzését, az eredet és az átvétel igazolását (letagadhatatlanságát) és az EDI üzenetek
bizalmas kezelését.
Minden EDI üzenet esetében kötelező az eredet és a sértetlenség ellenőrzésére vonatkozó
biztonsági eljárások és intézkedések alkalmazása; ezeknek az intézkedéseknek a
rendeltetése EDI üzenet feladójának azonosítása és az EDI üzenet hiánytalan és érintetlen
voltának ellenőrzése. A Műszaki Melléklet szükség esetén pótlólagos biztonsági
eljárásokat és intézkedéseket is tartalmazhat.
6.3. Amennyiben a biztonsági eljárások és intézkedések alkalmazása az üzenet elutasítását
vagy egy EDI üzenetben egy hiba kiszűrését eredményezi, a címzett meghatározott időn
belül köteles tájékoztatni erről a feladót.
Egy elutasított EDI üzenet címzettje, vagy hibát tartalmazó EDI üzenet címzettje nem tesz
EDI üzenet nyomán semmilyen intézkedést mindaddig, amíg a feladó erre vonatkozó
intézkedéseit meg nem kapja. Amennyiben a feladó ismételten megküld egy elutasított
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vagy hibás EDI üzenetet, az EDI üzenetnek egyértelműen jelezni kell, hogy ez egy
korrigált EDI üzenet.
7. cikk Bizalmas adatkezelés és személyi adatok védelme
7.1. A feleknek gondoskodniuk kell arról, hogy a feladó által bizalmas információként
feltüntetett, illetve a felek közötti megállapodás értelmében ilyennek minősülő
információkat tartalmazó EDI üzeneteket bizalmas információként kezeljék, és ne tegyék
hozzáférhetővé arra illetéktelen személyek részére, illetve ne továbbítsák ilyen
személyeknek, illetve ne használják fel olyan célokra, amelyek ellentétesek a felek
szándékaival.
Az ilyen bizalmas információ engedélyezett továbbküldése esetén hasonló mértékű
bizalmas adatkezelést kell alkalmazni.
7.2. EDI üzenetek nem minősülnek bizalmas információkat tartalmazó üzeneteknek,
amennyiben az ilyen információ egyébként hozzáférhető és szabadon felhasználható.
7.3. A felek megállapodhatnak abban, hogy bizonyos üzeneteknél – országaik törvényeiben
engedélyezett mértékben – a védelem meghatározott módozatait (például a kódolás)
módszerét alkalmazzák.
7.4. Amennyiben személyes adatokat tartalmazó EDI üzeneteket továbbítanak vagy fogadnak
olyan országokban, ahol nincs hatályos adatvédelmi törvény, a Közösség vonatkozó
jogszabályának elfogadásáig mindegyik fél kötelezettséget vállal, hogy – minimum
előírásként – tiszteletben tartja a személyes adatok automatikus feldolgozására vonatkozó
rendelkezéseket.
8. cikk EDI üzenetek iktatása és tárolása
8.1. Egy kereskedelmi ügylet során a felek által az egymásnak megküldött EDI üzenetek
esetében mindegyik fél – saját országa törvényeiben meghatározott időkeretekkel és
követelményekkel összhangban, de mindenképpen az ügylet befejezését követően további
legalább három éven keresztül – köteles módosítások nélkül és biztonságosan megőrizni a
felek által egymásnak megküldött összes EDI üzenet hiánytalan és időrendi sorrendben
rendezett rekordját.
8.2. Hacsak az illető ország hatályos jogszabályai ettől eltérő módon nem rendelkeznek, az
EDI üzeneteket a feladónak a feladott formátumban, a címzettnek az átvett formátumban
kell megőriznie.
8.3. A felek kötelesek gondoskodni arról, hogy az EDI üzenetek elektronikus vagy
számítógépes nyilvántartásai azonnal hozzáférhetőek, szükség esetén olvasható formában
reprodukálhatóak és kinyomtathatóak legyenek. Be kell szerezni az ehhez szükséges
műszaki berendezéseket.
9. cikk EDI üzemi követelmények
9.1. A felek kötelezettséget vállalnak az EDI ebben a Szerződésben megfogalmazott
feltételeknek megfelelő működtetéséhez szükséges üzemi környezet fenntartására, ami
többek között az alábbiak fenntartását jelenti:
9.2. Üzemi berendezések
A feleknek gondoskodniuk kell az EDI üzenetek továbbításához, fogadásához,
fordításához, iktatásához és tárolásához szükséges berendezésekről, számítógépes
programokról és szolgáltatásokról.
9.3. A kommunikáció eszközei
A feleknek meg kell határozniuk a kommunikáció eszközeit, beleértve a távközlési
protokollokat, valamint szükség esetén a külső szolgáltatók kiválasztását.
9.4. EDI üzenetek szabványai
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Az összes EDI üzenetet az Egyesült Nemzetek Szervezete európai gazdasági bizottsága
által engedélyezett UN/Edifact szabványokkal, ajánlásokkal és eljárásokkal (UN/ECE-NP
4) és az európai szabványokkal összhangban kell megküldeni.
9.5. Kódok
Az EDI üzenetekben említett, adatok kódolására alkalmazott kódok a UN/Edifact
kódjegyzékek, a nemzetközi kódjegyzéke, többek között az ISO nemzetközi szabványok
és ENSZ/ECE szabványok, vagy egyéb hivatalosan közzétett kódjegyzékek.
Ott, ahol ilyen kódjegyzékek nem állnak rendelkezésre, előnyben kell részesíteni a
közzétett, karbantartott, illetve az egyéb kódrendszerekkel összhangban levő
kódjegyzékeket.
10. cikk Műszaki specifikációk és követelmények
A Műszaki Mellékletnek tartalmaznia kell az EDI ennek a Szerződésnek a feltételeivel
összhangban történő működtetéséhez szükséges műszaki, szervezeti és eljárási
specifikációkat és követelményeket, amelyek többek között az alábbiakat tartalmazzák:
- EDI üzemi követelmények, lásd a 9. cikket, beleértve az üzemi berendezéseket, a
kommunikáció eszközeit, EDI üzenet szabványokat és kódokat,
- az EDI üzenetek feldolgozását és visszaigazolását,
- az EDI üzenetek biztonságát,
- az EDI üzenetek iktatását és tárolását,
- időkorlátokat,
- a műszaki specifikációk és követelmények megfelelő voltának megállapítására és
nyomon követésére alkalmas vizsgálatokat és teszteket.
11. cikk Felelősség
11.1. Egyik fél sem tartozik felelősséggel a Szerződésben vállalt kötelezettségek nem
teljesítése által előidézett különleges, közvetett vagy következményes károkért.
11.2. Egyik fél sem tartozik felelősséggel a másik fél által elszenvedett, illető fél késedelmes
teljesítése vagy nem a Szerződés rendelkezéseinek megfelelő teljesítése által okozott
károkért, amennyiben az ilyen károk keletkezésének oka a nem teljesítő fél által nem
befolyásolható, illetve a Szerződés létrejöttének időpontjában előre nem jelezhető
körülmény, vagy olyan körülmény, amelynek következményeit nem lehetett sem
megelőzni, sem áthidalni.
11.3. Amennyiben egy fél közvetítőt bíz meg az EDI üzenet továbbításával, naplózásával vagy
feldolgozásával, ez a fél tartozik felelősséggel az említett szolgáltatások ellátása során az
ilyen közvetítő cselekményei, nem teljesítései vagy mulasztásai által közvetlenül okozott
károkért.
11.4. Amennyiben egy fél arra kötelezi a másik felet, hogy közvetítőt bízzon meg az EDI
üzenet továbbításával, naplózásával vagy feldolgozásával, az ezt megkövetelő fél
tartozik felelősséggel a másik félnek az említett szolgáltatások ellátása során az ilyen
közvetítő cselekményei, nem teljesítései vagy mulasztásai által közvetlenül okozott
károkért.
12. cikk Jogviták rendezése
1. alternatíva
Választott bírósági záradék
Az ebből a Szerződésből vagy a Szerződéssel kapcsolatban keletkező minden
jogvitában, beleértve a Szerződés fennállását, érvényességét vagy megszüntetését, a
felek által egyeztetett személyből (vagy három személyből) álló választott bíróság
jogosult eljárni; ennek a testületnek a döntése végleges. A választott bíróság tagjait a
................. jogosult kinevezni, a ................... eljárási szabályai alapján.
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2. alternatíva
Bírósági záradék
Az ezzel a szerződéssel kapcsolatban vagy abból eredően keletkező bármely jogvitában
............................. bíróságok jogosultak eljárni; ezek a bíróságok kizárólagos
joghatósággal rendelkeznek.
13. cikk Irányadó jog
Az EDI üzenetek iktatására, tárolására, vagy a személyi adatok bizalmas kezelésére,
illetve védelmére vonatkozó, a szerződő feleket kötelező nemzeti jogi rendelkezéseket
tiszteletben tartva, erre a Szerződésre .................... joga irányadó.
14. cikk A Szerződés hatálya, módosítása, megszűnése és a részleges érvénytelenség
14.1. Hatály
Ez a Szerződés akkor lép hatályba, amikor azt mindkét fél aláírja.
14.2. Módosítások
Amennyiben szükséges, a Szerződésnek a felek által írásban egyeztetett kiegészítő vagy
alternatív rendelkezései az aláírás időpontjától a Szerződés részének minősülnek.
14.3. Megszűnés
Bármelyik fél a másik félnek ajánlott levélben vagy a felek által egyeztetett egyéb
módon megküldött írásbeli értesítéssel, egyhavi felmondási idővel megszüntetheti a
Szerződést. A Szerződés megszüntetése csak ezt a napot követően létrejött ügyleteket
érinti.
A bármely oknál fogva bekövetkezett megszüntetéstől függetlenül, a felek 4., 6., 7. és 8.
cikkében rögzített jogai és kötelességei a megszüntetést követően is hatályban
maradnak.
14.4. Részleges érvénytelenség
Amennyiben ennek a Szerződésnek bármely cikke vagy annak egy része érvénytelenné
válik, az összes többi cikk érvényben és hatályban marad.
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2. melléklet a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelethez

2. melléklet a …../2014. (…….) NGM rendelethez
Az XML séma mezőinek fogalommagyarázata, elnevezések táblázata
Számla tartalmi elemei

Fogalommagyarázat

A számlákról készült export állomány adatai
Előállítás dátuma
Számlák darabszáma
Kezdő dátum
Záró dátum
Kezdő számla száma

Az export fájl előállításának dátuma
Az adatszolgáltatásba bekerült számlák
darabszáma
Az adatszolgáltatás intervallumának
kezdő dátuma
Az adatszolgáltatás intervallumának záró
dátuma
Az adatszolgáltatásban szereplő számla
intervallum első számlájának sorszáma

Záró számla száma

Az adatszolgáltatásban szereplő számla
intervallum utolsó számlájának sorszáma

Számla

Egy számla lehetséges adatai

Fejléc

XSD
elnevezés
szamlak
export_datuma
export_szla_db
kezdo_ido
zaro_ido
kezdo_szla_szam
zaro_szla_szam
szamla
fejlec

Számla sorszáma

A számla sorszáma, amely a számlát
kétséget kizáróan azonosítja

szlasorszam

Számla típusa

Számla lehetséges típusai:
XELP?>3
X79KEL7Dűsített adattartalmú számla
X?S6AERFSELP?>3
XQDHQ@KF7>7@RFő számla
X9Kűjtőszámla
X számlával egy tekintet alá eső okirat

szlatipus

Számla kelte
Teljesítés dátuma

A számla kibocsátásának kelte
X3F7><7ERFQE;6őpontja, vagy
X7>őleg fizetése esetében a fizetendő adó
megállapítás időpontja, ha az eltér a
számla kibocsátásának keltétől

Számlakibocsátó adatai
Számlakibocsátó adószáma

Közösségi adószám

A számlakibocsátó közösségi adószáma
A számlakibocsátó kisadózói státuszának
jelölése
Számlakibocsátó megnevezése
A számlakibocsátó cím adatainak
csoportja

Név
Cím
Irányítószám
Település
Kerület
Közterület neve
Közterület jellege

teljdatum
szamlakibocsato

Adószám
Kisadózó

szladatum

adoszam
kozadoszam
kisadozo
nev
cim
iranyitoszam
telepules
kerulet
kozterulet_neve
kozterulet_jellege
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Házszám

hazszam

Épület

epulet

Lépcsőház
Szint

lepcsohaz
szint

Ajtó
Egyéni vállalkozó megjelölés
Egyéni vállalkozó
nyilvántartási száma
Egyéni vállalkozó neve
(aláírása)

ajto
Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén
az "egyéni vállalkozó" megjelölést, vagy
annak e.v. rövidítését fel kell tüntetni
Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén
az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát
fel kell tüntetni
Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén
az egyéi vállalkozó nevét (aláírását) fel
kell tüntetni

Számlabefogadó adatai
Számlabefogadó adószáma
Közösségi adószám
Számlabefogadó neve
Számlabefogadó címe

A termék beszerzőjének, szolgáltatás
igénybevevőjének közösségi adószáma
A termék beszerzőjének, szolgáltatás
igénybevevőjének neve
A termék beszerzőjének, szolgáltatás
igénybevevőjének címe

lepcsohaz

Szint
Ajtó

szint
ajto

Képviselő

Közterület jellege
Házszám

cim

epulet

Lépcsőház

Kerület
Közterület neve

nev

kozterulet_jellege
hazszam

Épület

Település

kozadoszam

kozterulet_neve

Közterület jellege
Házszám

Irányítószám

adoszam

telepules
kerulet

Közterület neve

Képviselő címe

ev_neve

iranyitoszam

Település
Kerület

Képviselő neve

ev_nyilv_tart_szam

vevo
A termék beszerzőjének, szolgáltatás
igénybevevőjének adószáma

Irányítószám

Képviselő adószáma

egyeni_vallalkozo

kepviselo
Pénzügyi képviselő alkalmazása esetében
a pénzügyi képviselő adószáma
Pénzügyi képviselő alkalmazása esetében
a pénzügyi képviselő neve (a számla
kiállítója)
Pénzügyi képviselő alkalmazása esetében
a pénzügyi képviselő címe

adoszam
nev
cim
iranyitoszam
telepules
kerulet
kozterulet_neve
kozterulet_jellege
hazszam
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Épület

epulet

Lépcsőház

lepcsohaz

Szint
Ajtó

szint
ajto

Termék/szolgáltatás tételek adatai
Megnevezés
Gyűjtőszámla csoport
Előleg
Besorolási szám

Az értékesített termék/szolgáltatás
megnevezése
A gyűjtőszámlába foglalás csoportosító
eleme, általában dátum, vagy annak
valamely része
Amennyiben a termékre/szolgáltatásra
adott előleg szerepel a számlán, annak
jelölése
A termék/szolgáltatás jelölésére
alkalmazott vámtarifaszám/SZJ szám

Az értékesített termék/nyújtott
szolgáltatás mennyisége, feltéve, hogy az
természetes mértékegységben kifejezhető
A termék/szolgáltatás – feltéve, hogy az
Termék/szolgáltatás
természetes mértékegységben kifejezhető
mennyiségi mértékegysége
– mennyiségi mértékegysége
Közvetített szolgáltatás esetén a
Közvetített szolgáltatás
számlából a közvetítés tényének ki kell
derülnie
Termék/szolgáltatás nettó ára Az adó alapja
Értékesített termék adó nélküli egységára,
Termék/szolgáltatás nettó
vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli
egységára
egységára, ha az természetes
mértékegységben kifejezhető
Általánosforgalmiadó-alanynak az
adójeggyel ellátott dohánygyártmányok
értékesítése tekintetében, ezen
termékértékesítésről kibocsátott
Az értékesített
számlában – a nem jövedéki engedélyes
dohánygyártmány adójegyén szereplő kereskedelmi tevékenység keretében
kiskereskedelmi eladási ár
végzett termékértékesítés kivételével – a
termék megnevezése mellett tájékoztató
adatként fel kell tüntetni az értékesített
dohánygyártmány adójegyén szereplő
kiskereskedelmi eladási árat is.
Adó kulcs
Az alkalmazott adó mértéke
Az áthárított adó, kivéve, ha annak
feltüntetését a törvény kizárja (a számlán
az áthárított adót forintban kifejezve
Adó értéke
abban az esetben is fel kell tüntetni, ha az
egyéb adatok külföldi pénznemben
kifejezettek)
Az egyszerűsített adattartalmú számla
esetén az alkalmazott adó mértékének
Százalékérték
megfelelő százalékértékek (21,26%,
4,76%, 15,25%).
Termék/szolgáltatás
mennyisége

termek_szolgaltatas_tetelek
termeknev
gyujto_szla_csoport
eloleg
besorszam
menny
mertekegys
kozv_szolgaltatas
nettoar
nettoegysar

dohany_ar

adokulcs

adoertek

szazalekertek
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Termék/szolgáltatás bruttó ára Az ellenérték adót is tartalmazó összege
Alkalmazott árengedmény
Az árverési vételárul szolgáló
ellenérték
Az adók, vámok, illetékek,
járulékok, hozzájárulások, lefölözések
és más, kötelező jellegű befizetések
A felmerült járulékos
költségek, amelyeket a nyilvános
árverés szervezője hárít át az árverési
vevőnek
Kisebbítendő tag
Közlekedési eszköz
információk
Szárazföldi közlekedési
eszköz
Henger űrtartalom

időpontja

Alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy
azt az egységár nem tartalmazza

arengedm

Az árverési vételár, mint ellenérték

vellenertek

Az adók, vámok, illetékek, járulékok,
hozzájárulások, lefölözések és más,
kötelező jellegű befizetések értéke
Ilyennek minősülnek különösen a
bizománnyal, egyéb közvetítéssel,
csomagolással, fuvarozással és
biztosítással összefüggő díjak és
költségek
A fenti három tétel együttes összege
Az új közlekedési eszköz számlatétel
információinak csoportja
Szárazföldi közlekedési eszköz adatai

Légi közlekedési eszköz adatai

foldikozl

legikozl
felsztomeg
legiker
forgba_datum

Vízi közlekedési eszköz adatai

repultora
vizikozl
hajo_hossz

Tevékenység
Első forgalomba helyezés

vizitev
forgba_datum

Hajózott órák száma

Az ásványolaj adóraktárból
történő kitárolása esetén

kozl_eszk_inf

futottkm

Hosszúság

időpontja

vkistag

forgba_datum

Teljes felszállási tömeg
Légi kereskedelem
Első forgalomba helyezés
Repült órák száma
Vízi közlekedési eszköz

vktg

teljesitmeny

Megtett távolság

időpontja

vkozteher

hengerur

Teljesítmény
Első forgalomba helyezés

Légi közlekedési eszköz

bruttoar

hajozott_ora
Az ásványolaj adóraktárból történő
kitárolása esetén meghatározott esetben
fel kell tüntetni a számlán a következő
adatokat:
X3F7D?Q=FQ@K>797E:őmérséklete;
X=;FPDA>F?7@@K;EQ97=TD@K7L7F;
hőmérsékleten mért tényleges térfogatban,
illetve vasúti, közúti és uszályszállítás
esetén mért vagy számított tömege;
X 7>E;GE-fok hőmérséklethez tartozó
sűrűsége;
X 7>E;GE-fok hőmérséklethez tartozó
térfogata;
X3F7D?Q=?;@ősége, az érvényes MSZre, műszaki leírásra vagy szerződésben
rögzített specifikációra való
hivatkozással;

asvanyolaj
homerseklet
tomeg
tomeg_mert
suruseg
suruseg_mert
terfogat
terfogat_mert
minoseg
tanusitas
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X3LVL7?3@K39QE3FVL7>őolaj külön
jogszabályban előírt minőségi
követelménynek való megfelelésének
tanúsítása
Módosító számla
Eredeti számla sorszáma

modosito_szla
Hivatkozás arra a számlára, amelynek
adattartalmát módosítja

Gyűjtőszámla
Gyűjtőszámla csoport jelölője
Gyűjtő nettó összesen
Gyűjtő bruttó összesen

gyujto_szla
A gyűjtőszámlába foglalás csoportosító
eleme, általában dátum, vagy annak
valamely része
Gyűjtőcsoportba tartozó számlatételek
nettó összege
Gyűjtőcsoportba tartozó számlatételek
bruttó összege

Záradékok
Pénzforgalmi elszámolás
Önszámlázás

Fordított adózás

Adómentességi hivatkozás

Különbözet szerinti
szabályozás

Termékdíj-feltüntetési
kötelezettség számlán történő
átvállalás esetén

eredeti_sorszam

gyujtocsopo_ossz
gyujtocsopo_nossz
gyujtocsopo_bossz
zaradekok

A „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés
feltüntetése a számlán, különös szabályok
szerinti adózás alkalmazása esetében
Az „önszámlázás” kifejezés feltüntetése a
számlán, ha a számlát a terméket beszerző
vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki
A „fordított adózás” kifejezés feltüntetése
a számlán, ha adófizetésre a termék
beszerzője, vagy a szolgáltatás
igénybevevője kötelezett
Adómentesség esetében jogszabályi vagy
a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire
történő hivatkozás, vagy bármely más, de
egyértelmű utalás arra, hogy a termék
értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes
az adó alól
X^=V>T@4TL7Fszerinti szabályozás utazási irodák”
X^=V>T@4TL7FEL7D;@F;EL34P>KALPEhasznált cikkek”
X^=V>T@4TL7FEL7D;@F;EL34P>KALPEműalkotások”
X^=V>T@4TL7FEL7D;@F;EL34P>KALPE
gyűjteménydarabok és régiségek”
közül a megfelelő kifejezés feltüntetése a
számlán
„az egyéb kőolajtermék vevője nem
termékdíj-kötelezett, a bruttó árból … Ft
termékdíj átvállalásra került” szövegű
záradékot kell feltüntetni az egyéb
kőolajtermék termékdíj-kötelezettség
számla alapján való átvállalása esetén a
számlán

penzforgelsz
onszamla

ford_ado

adoment_hiv

kulonb_szer_szab

termekdij_szlas_atvallalas
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Termékdíj-feltüntetési
kötelezettség szerződéssel történő
átvállalás esetén
Termékdíj szerződéses
átvállalás bekezdés pontja
Termékdíj szerződéses
átvállalás bekezdés alpontja

Termékdíj-feltüntetési
kötelezettség a kötelezett és vevőinek
visszaigénylésre jogosult vevő
partnerei által igényelt esetben

Visszaigénylés tételei
CsK-kód
KT-kód
Termékdíj összeg

„a termékdíj kötelezettség a Ktdt. 14. §
(5) bekezdés ...) pontja ...) alpontja
alapján a vevőt terheli” szövegű záradékot
termekdij_szerzes_atvallalas
kell feltüntetni a termékdíj-kötelezettség
szerződés alapján történő átvállalása
esetén a számlán
A temékdíj-kötelezettség szerződéses
átvállalásának törvényben meghatározott
bekezdes_pontja
pontja
A termékdíj-kötelezettség szerződéses
átvállalásának törvényben meghatározott
bekezdes_alpontja
alpontja
A visszaigénylésre jogosult vevő igénye
alapján a kötelezettnek, illetve a kötelezett
vevőinek a számlán záradékot kell
feltüntetni, amely tartalmazza:
X3F7D?Q=6R<=TF7>7EF7D?Q=E$$,
kódját
X3F7D?Q=6R<?QDFQ=QFQETEEL79QF
X3F7D?Q=6R<?798;L7FQsét (bevallását)
vissz_igeny
igazoló dokumentumok adatai közül
legalább
- a kötelezett által kibocsátott számla
számát
- a kötelezett által kibocsátott számla
keltét
- a kötelezett nevét
- a kötelezett címét
- a kötelezett adószámát
vissz_igenytetel
csk
kt
termdij_osszeg

Kötelezett számla száma

szla

Kötelezett számla kelte
Kötelezett neve

szla_kelte
kotelezett_neve

Kötelezett címe

kotelezett_cime

Kötelezett adószáma

kotelezett_adoszama
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A csomagolószer kötelezettje a számlán
köteles feltüntetni a számla tételeire
hivatkozva:
X3?7@@K;47@35EA?39A>SEL7Dtermékdíjkötelezettség az eladót terheli:
„a csomagolószer termékdíj összege
bruttó árból ... Ft”

Termékdíj-feltüntetési
kötelezettség csomagolószer első
belföldi forgalomba hozatalakor

Termékdíj
Csomagolószer részeként
forgalomba hozott
Vevő nyilatkozat elemei
Vevő nem fizet

Iktatott időszak

Termékdíj-feltüntetési
kötelezettség reklámhordozó papír
első belföldi forgalomba hozatalakor
Energia értékesítése esetén
Népegészségügyi termékadó
kötelezettség

AHK-szám feltüntetése

X3?7@@K;47@35EA?39A>PEDQEL7=Q@F
forgalomba hozott csomagolószer
termékdíj-kötelezettség az eladót terheli:
„a csomagolás termékdíj-kötelezettség az
eladót terheli”, vagy
X amennyiben az eladót a vevő
nyilatkozata alapján termékdíj
megfizetése nem terheli:
„a csomagolószer termékdíja a vevő eseti
nyilatkozata alapján nem kerül
megfizetésre”, vagy
„a csomagolószer termékdíja a vevő ...
számon iktatott időszakra vonatkozó
nyilatkozata alapján nem kerül
megfizetésre”
Záradék szövegében szereplő összeg
feltüntetése:
„a csomagolószer termékdíj összege
bruttó árból … Ft”
Záradék szövegének feltüntetése
(igen/nem)

csomszer_forg_hoz

termek_dij
reszenkent_forg_hoz
vevo_nyilatkozat

Záradék szövegének feltüntetése
(igen/nem)
A záradék szövegében szereplő
iktatószám feltüntetése:
„a csomagolószer termékdíja a vevő …
számon iktatott időszakra vonatkozó
nyilatkozata alapján nem kerül
megfizetésre”
A reklámhordozó papír első belföldi
forgalomba hozójának a következő
záradékot kell feltüntetni a számlán:
„a reklámhordozó papír termékdíj összege
a bruttó árból … Ft”
Az energia értékesítést végző adóalany
köteles a számlán elkülönítve feltüntetni
az adó összegét
Az adó alanya az adóköteles termék
értékesítéséről kiállított számlán köteles
feltüntetni, hogy a népegészségügyi
termékadó kötelezettség őt terheli
A jövedéki termék közösségi
adófelfüggesztési eljárásban adóraktárból
történő kitároláshoz kapcsolódik az AHKszámot tartalmazó számla

vevo_nem_fizet

iktatott_idoszak

reklam_papir

energia_ado

neta

ahk
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Csomagküldő kereskedőtől
A jövedéki terméket belföldön terhelő
beszerzett jövedéki termék eredetének
adót külön fel kell tüntetni a számlán
igazolása
Az adóraktár engedélyese a jövedéki
Adóraktár engedélyesének
termék értékesítéséről kiállított számlán
jövedéki termék értékesítése
köteles a jövedéki termék
vámtarifaszámát feltüntetni
Adóraktár
Adóraktár
engedélyese/importáló/bejegyzett
engedélyese/importáló/bejegyzett
kereskedő/jövedéki engedélyes kereskedő
kereskedő/jövedéki engedélyes
az általa megfizetett, vételárban
kereskedő által megfizetett adó
felszámított adót a vevő kérésére köteles a
feltüntetése
számlán elkülönítve feltüntetni
Gázolaj beszerzéséről szóló számlán a
Gázolaj beszerzéséről szóló
kereskedelmi jármű forgalmi rendszámát
számla adatai csoport
és a kilométeróra állását is fel kell tüntetni
Rendszám
Jármű forgalmi rendszám
Kilométeróra állás

Jövedéki engedélyes
kereskedő jövedéki termék
értékesítése

Jövedéki engedélyes
kereskedő jövedéki termék
értékesítése csoport
Jövedéki engedély száma
Vevő adóigazgatási
azonosító száma, vagy őstermelői
igazolvány száma
Jövedéki engedélyes
kereskedő a raktárhelyisége, illetve
tárolótartálya telephelyének nem
jövedéki engedélyes kereskedelmi
elárusítóhelyként történő
használatakor
Nem jövedéki engedélyes
kereskedő meghatározott
kereskedelmi mennyiséget elérő
mennyiségű jövedéki termék
értékesítésekor
Importáló a jövedéki termék
értékesítésekor

Kilométeróra állása
A jövedéki engedélyes kereskedő
jövedéki termék értékesítésekor a számlán
fel kell tüntetnie
X3<TH76Q=;F7D?Q=HP?F3D;83ELP?PF
X3<TH76Q=;7@976Q>K7ELP?PF
X3H7Hő adóigazgatási azonosító számát
X36AFF7E7F47@3H7Hő őstermelői
igazolvány számát

csomagk_jovedeki_ado

jovedeki_vamtarifa

eng_import_ado

gazolaj_beszerz
rendszam
km_ora_allas

jov_eng_ker

jov_eng_keresk_jov_ert
Jövedéki engedélye száma

eng_szam

Vevő adóigazgatási azonosító száma,
vagy őstermelői igazolvány száma

vevo_szam

A jövedéki engedélyes kereskedő – a
vevő kérésére – olyan számlát bocsát ki,
amely tartalmazza a következő záradékot:
„Továbbértékesítés esetén a jövedéki
termék származásának igazolására nem
alkalmas”
A nem jövedéki engedélyes kereskedő – a
vevő kérésére – olyan számlát bocsát ki,
amely tartalmazza a következő záradékot:
„Továbbértékesítés esetén a jövedéki
termék származásának igazolására nem
alkalmas”

jov_eng_keresk_szla

nem_jov_eng_keresk_szla

Az importáló a számlán köteles feltüntetni
a jövedéki termék vámtarifaszámát

import_vamtarifa

Betétdíj alkalmazása esetén

A betétdíj összegét a számlán a betétdíjas
termék árától elkülönítve kell feltüntetni

betet_dij

Rezsicsökkentés számlázása

A rezsicsökkentés eredményeként
jelentkező megtakarítás összegét jól
láthatóan, színes mezőben kiemelve kell
feltüntetni a számlán

rezsicsokkentes
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A beszállókártya számát a
tranzitadóraktár-engedélyes az
értékesítésről kiállított számlán köteles
feltüntetni

Tranzitadóraktár-engedélyes a
tranzitadóraktárból történő értékesítés
Beszállókártya szám alatt az alábbi adatok
esetén
együttes adatát kell érteni:
X3<PD3FELP?AF
X3=76H7L?Q@KD7<A9AEG>F@7HQF
X347ELP>>S=PDFKP@EL7D7B>ő úti célt
Nem kötelező elemek csoport
Fizetési határidő

A számla teljesítésének határideje

Fizetés módja
Számla pénzneme

Számlakibocsátó
bankszámlaszáma

A számla fizetési teljesítésének módja
A számlán szereplő összegek pénzneme
Számla megjelenési formája: e-számla /
EDI számla / papír alapon továbbított
számla / papír alapon előállított, de
elektronikus formában továbbított számla
A termék értékesítőjének/szolgáltatás
nyújtójának bankszámlaszáma

Számlabefogadó
bankszámlaszáma

A termék beszerzőjének/szolgáltatás
igénybevevőjének bankszámlaszáma

Számla megjelenési formája

Összesítés
Összesítés ÁFA kulcsok
szerint
Adóalap

beszallokartya
jaratszam
kedv_neve
uticel

nem_kotelezo
fiz_hatarido
fiz_mod
penznem
szla_forma
kibocsato_bankszla
befogado_bankszla
osszesites
afarovat
nettoar

Adókulcs

adokulcs

Adó
Ellenérték

adoertek
bruttoar

Számla végösszege
Adóalap összesen
ÁFA összesen

vegosszeg
nettoarossz
afaertekossz

Ellenérték összesen

bruttoarossz

ÁFA tartalom

afa_tartalom
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3. melléklet a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelethez

3. melléklet a …../2014. (…….) NGM rendelethez
az XSD séma

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/2013/szamla"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://schemas.nav.gov.hu/2013/szamla" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Elektronikus számlák adatai - Utolsó módosítás: 2014.01.29.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType name="szamlak_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="export_datuma" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az exportálás
dátuma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="export_szla_db" type="decimal_egesz_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az exportált számlák
darabszáma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="kezdo_ido" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az exportálással érintett időszak kezdő
dátuma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="zaro_ido" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az exportálással érintett időszak záró
dátuma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="kezdo_szla_szam" type="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az exportált számlák kezdő
sorszáma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="zaro_szla_szam" type="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az exportált számlák záró
sorszáma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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<xs:element name="szamla" type="szamla_tipus"
maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az egyes számlák adatait
tartalmazza.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="szamla_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="fejlec" type="fejlec_tipus"/>
<xs:element name="szamlakibocsato" type="szamlakibocsato_tipus"/>
<xs:element name="vevo" type="vevo_tipus"/>
<xs:element name="kepviselo" type="kepviselo_tipus" minOccurs="0"/>
<xs:element name="termek_szolgaltatas_tetelek"
type="termek_szolgaltatas_tetelek_tipus" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="modosito_szla" type="modosito_szla_tipus"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="gyujto_szla" type="gyujto_szla_tipus" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="zaradekok" type="zaradekok_tipus" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nem_kotelezo" type="nem_kotelezo_tipus"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="osszesites" type="osszesites_tipus"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="fejlec_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="szlasorszam" type="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számla sorszáma, amely a számlát
kétséget kizáróan azonosítja.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="szlatipus" type="szlatipus_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számla típusa: 1-számla/2egyszerűsített adattartalmú számla/3-módosító számla/4-érvénytelenítő számla/5-gyűjtőszámla/6számlával egy tekintet alá eső okirat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="szladatum" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számla kibocsátásának
kelte.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="teljdatum" type="xs:date">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>A teljesítés, vagy előleg fizetése
esetében a fizetendő adó megállapítás időpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának
keltétől.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="szlatipus_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számla típusát meghatározó
kódszótár.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>1 - Számla</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>2 - Egyszerűsített adattartalmú
számla</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>3 - Módosító
számla</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>4 - Érvénytelenítő
számla</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>5 - Gyűjtő számla</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
<xs:annotation>
<xs:documentation>6 - Számlával egy tekintet alá eső
okirat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="szamlakibocsato_tipus">
<xs:sequence>
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<xs:element name="adoszam" type="adoszam_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A termék értékesítőjének, szolgáltatás
nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását
teljesítette.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="kozadoszam" type="adoszam_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Közösségi
adószám.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="kisadozo" type="xs:boolean" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha kisadózó.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="nev" type="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Számlakibocsátó
neve.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="cim" type="cim_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Számlakibocsátó
címe.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="egyeni_vallalkozo" type="xs:boolean"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha egyéni
vállakozó.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ev_nyilv_tart_szam" type="string_tipus"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Egyéni vállalkozó számlakibocsátó
nyilvántartási száma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ev_neve" type="string_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Egyéni vállalkozó
neve.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>
<xs:simpleType name="adoszam_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adószám típus meghatározása.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="20"/>
<xs:minLength value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>String típus meghatározása.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="100"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="decimal_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Decimal típus meghatározása. 10 egész számjegy és 2
tizedes számjegy adható meg.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="12"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="decimal_egesz_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Decimal típus meghatározása. 10 egész számjegy és 0
tizedes számjegy adható meg.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10"/>
<xs:fractionDigits value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="cim_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="iranyitoszam" minOccurs="1">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="10"/>
<xs:minLength value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="telepules" type="string_tipus" minOccurs="1">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Település
megnevezése</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="kerulet" type="string_tipus" minOccurs="0"/>
<xs:element name="kozterulet_neve" type="string_tipus"
minOccurs="1"/>
<xs:element name="kozterulet_jellege" type="string_tipus"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A közterület jellege (utca, körút
…)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="hazszam" type="string_tipus" minOccurs="0"/>
<xs:element name="epulet" type="string_tipus" minOccurs="0"/>
<xs:element name="lepcsohaz" type="string_tipus" minOccurs="0"/>
<xs:element name="szint" type="string_tipus" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ajto" type="string_tipus" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="vevo_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="adoszam" type="adoszam_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vevő adószáma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="kozadoszam" type="adoszam_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Közösségi
adószám.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="nev" type="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vevő neve.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="cim" type="cim_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vevő címe.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="kepviselo_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="adoszam" type="adoszam_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Képviselő
adószáma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="nev" type="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Képviselő neve.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="cim" type="cim_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Képviselő címe.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="termek_szolgaltatas_tetelek_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="termeknev" type="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az értékesített termék, nyújtott
szolgáltatás megnevezése.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="gyujto_szla_csoport" type="string_tipus"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gyűjtő számla
csoport.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="eloleg" type="eloleg_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Előleg számla vagy végszámla esetében
feltüntetendő.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="besorszam" type="string_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A termék/szolgáltatás jelölésére
alkalmazott vámtarifaszám/SZJ szám.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="menny" type="decimal_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az értékesített termék mennyisége.
A nyújtott szolgáltatás mennyisége, feltéve, hogy az
természetes mértékegységben kifejezhető.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="mertekegys" type="string_tipus">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>A termék vagy szolgáltatás, feltéve,
hogy az természetes mértékegységben kifejezhető, mennyiségi
mértékegysége.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="kozv_szolgaltatas" type="xs:boolean"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha közvetített a szolgáltatás.
Közvetített szolgáltatás esetén a számlából a közvetítés
tényének ki kell derülnie.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="nettoar" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az adó alapja.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="nettoegysar" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Értékesített termék adó nélküli
egységára, a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben
kifejezhető.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="dohany_ar" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dohánygyártmány adójegyén szereplő
kiskereskedelmi eladási ára.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="adokulcs" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az alkalmazott adó mértéke.
Egyszerűsített adattartalmú számla esetén nem kell
kitölteni.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="adoertek" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az áthárított adó, kivéve, ha annak
feltüntetését a törvény kizárja.
Forintban kifejezve abban az esetben is fel kell tüntetni, ha
az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek.
Egyszerűsített adattartalmú számla esetén nem kell
kitölteni.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="szazalekertek" type="szazalekertek_tipus"
minOccurs="0">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>Egyszerűsített adattartalmú számla
esetén kötelező kitölteni.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="bruttoar" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bruttó ár. Egyszerűsített adattartalmú
számla esetén kötelező, más számlák esetén csak akkor, ha van ilyen adat.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="arengedm" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Alkalmazott árengedmény, feltéve,
hogy azt az egységár nem tartalmazza.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="vellenertek" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Csak nyilvános árverés szervezője által
kibocsátott számla esetén kell kitölteni.
Az ÁFA törvény 231.§ (2) szerint a 169.§ i. pontja helyetti
számla tétel elemek.
Az árverési vételárul szolgáló
ellenérték.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="vkozteher" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Csak nyilvános árverés szervezője által
kibocsátott számla esetén kell kitölteni.
Az ÁFA törvény 231.§ (2) szerint a 169.§ i. pontja helyetti
számla tétel elemek.
Az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások és más
kötelező jellegű befizetések.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="vktg" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Csak nyilvános árverés szervezője által
kibocsátott számla esetén kell kitölteni.
Az ÁFA törvény 231.§ (2) szerint a 169.§ i. pontja helyetti
számla tétel elemek.
A felmerült járulékos költségek, amit az árverés szervezője
hárít át az árverési vevőnek együttes összege.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="vkistag" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Csak nyilvános árverés szervezője által
kibocsátott számla esetén kell kitölteni.
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Az ÁFA törvény 231.§ (2) szerint a 169.§ i. pontja helyetti
A fenti három tétel összege.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="kozl_eszk_inf" type="kozl_eszk_inf_tipus"

<xs:annotation>
<xs:documentation>Közlekedési eszköz
információk.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="asvanyolaj" type="asvanyolaj_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az ásványolaj adóraktárból történő
kitárolása esetén meghatározott esetben fel kell tüntetni a számlán
8/2004. (III. 10.) PM rendelet 80. § (1) bekezdés b)-g)
pontjaiban felsorolt adatokat.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="eloleg_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Előleg számla vagy végszámla esetében
feltüntetendő.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>1 - Előleg számla</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>2 - Végszámla</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="szazalekertek_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az egyszerűsített adattartalmú számla esetén
választható százalék értékek.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:enumeration value="21.26"/>
<xs:enumeration value="4.76"/>
<xs:enumeration value="15.25"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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<xs:complexType name="kozl_eszk_inf_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="foldikozl" type="foldikozl_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Szárazföldi közlekedési eszköz:
hengerűrtartalma vagy teljesítmény és az első forgalomba helyezés időpontja vagy a megtett
távolság.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="legikozl" type="legikozl_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Légiközlekedési eszköz: teljes
felszállási tömege és légi kereskedelem és az első forgalomba helyezés időpontja vagy a repült
órák.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="vizikozl" type="vizikozl_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vízi közlekedési eszköz: hosszúság és
tevékenység és első forgalomba helyezés, vagy hajózott óra</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="foldikozl_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="hengerur" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hengerűrtartalom ccmben.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="teljesitmeny" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Teljesítmény kWban.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="forgba_datum" type="xs:date" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Első forgalomba helyezés
dátuma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="futottkm" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Megtett távolság kmben.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>
<xs:complexType name="legikozl_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="felsztomeg" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Teljes felszállási
tömege.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="legiker" type="xs:boolean" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha a jármű légi kereskedelmi
eszköz.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="forgba_datum" type="xs:date" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Első forgalomba helyezés
dátuma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="repultora" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Repült órák száma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="vizikozl_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="hajo_hossz" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hajó hossza.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="vizitev" type="string_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vizi tevékenység
megnevezése.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="forgba_datum" type="xs:date" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Első forgalomba helyezés
dátuma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="hajozott_ora" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hajózott órák
száma.</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="asvanyolaj_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="homerseklet" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A termék tényleges hőmérséklete
Celsius fokban.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="tomeg" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kitárolt mennyisége környezeti
hőmérsékleten mért tényleges térfogatban,
illetve vasúti, közúti és uszályszállítás esetén mért vagy
számított tömege.
Ha megad tömeget, akkor a mértékegységet is meg kell
adni.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="tomeg_mert" type="string_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tömeg
mértékegysége.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="suruseg" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>15 Celsius-fok hőmérséklethez tartozó
sűrűsége.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="suruseg_mert" type="string_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sűrűség mértékegysége.
Ha megad sűrűséget, akkor a mértékegységet is meg kell
adni.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="terfogat" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>15 Celsius-fok hőmérséklethez tartozó
térfogata.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="terfogat_mert" type="string_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Térfogat mértékegysége.
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adni.</xs:documentation>

Ha megad térfogatot, akkor a mértékegységet is meg kell

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="minoseg" type="string_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A termék minősége, az érvényes MSZre, műszaki leírásra vagy
szerződésben rögzített specifikációra való
hivatkozással.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="tanusitas" type="string_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az üzemanyag és a tüzelőolaj külön
jogszabályban előírt minőségi követelménynek való megfelelésének
tanúsítása.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="modosito_szla_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="eredeti_sorszam" type="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Eredeti számla
sorszáma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="gyujto_szla_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="gyujtocsopo_ossz" type="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adóalapok alkalmazott adó mértéke és
adómentességi hivatkozás szerinti csoportosításban összesítve.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="gyujtocsopo_nossz" type="decimal_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nettó összeg
összesítve.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="gyujtocsopo_bossz" type="decimal_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bruttó összeg
összesítve.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="zaradekok_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="penzforgelsz" type="xs:boolean" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha pénzforgalmi elszámolás.
Különös szabályok szerinti (ÁFA tv. XIII/A. fejezete)
adózás alkalmazása esetében. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="onszamla" type="xs:boolean" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha önszámlázás.
Ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást
igénybevevő állítja ki.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ford_ado" type="xs:boolean" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha fordított adózás.
Ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás
igénybevevője kötelezett.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="adoment_hiv" type="xs:boolean" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha a termék értékesítése,
szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="kulonb_szer_szab" type="kulonb_szer_szab_tipus"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Különbözet szerinti szabályozás utazási irodák, használt cikkek, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek közül a megfelelő
kifejezés feltüntetése.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="termekdij_szlas_atvallalas" type="decimal_tipus"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>"az egyéb kőolajtermék vevője nem
termékdíj-kötelezett, a bruttó árból ……Ft termékdíj átvállalásra került".</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="termekdij_szerzes_atvallalas"
type="termekdij_szerzes_atvallalas_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>"a termékdíj kötelezettség a Ktdt. 14.§
(5) bekezdés …..) pontja…..)alpontja alapján a vevőt terheli".</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="vissz_igeny" type="vissz_igeny_tipus"

<xs:annotation>
<xs:documentation>Feltüntetendő adatok
köre:termékdíjköteles termék CsK, KT kódja, termékdíj mértéke, összege,
termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló
dokumentumok adataiból legalább a következő adatokat:
kötelezett által kiállított számla számla
számla kelte
kötelezett neve
kötelezett címe
kötelezett adószáma.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="csomszer_forg_hoz" type="csomszer_forg_hoz_tipus"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Amennyiben a csomagolószer
termékdíj-köt. az eladót terheli, akkor feltüntetendő: "a csomagolószer termékdíj összege bruttó
árból…..Ft"
Amennyiben a csomagolás részeként forgalomba hozott
csomszer.termékdíj. Köt. Az eladót terheli, akkor: "a csomagolás termékdíj-kötelezettség az
eladót terheli"
Amennyiben az eladót a vevő nyilatkozata alapján termékdíj
megfizetése nem terheli, akkor: "a csomagolószer termékdíja a veveő eseti nyilatkozata alapján
nem kerül megfizetésre" vagy
"a csomagolószer termékdíja a vevő...számon iktatott
időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre".</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="reklam_papir" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>"a reklámhordozó papír termékdíj
összege a bruttó árból …..Ft".</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="energia_ado" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Energia adó összege
elkülönítetten.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="neta" type="xs:boolean" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha a Neta tv-ben meghatározott
adókötelezettség az adó alanyát terheli.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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minOccurs="0">

<xs:element name="ahk" type="string_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>AHK-szám.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="csomagk_jovedeki_ado" type="decimal_tipus"

<xs:annotation>
<xs:documentation>A jövedéki terméket belföldön terhelő
adót fel kell tüntetni (összes adó).</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="jovedeki_vamtarifa" type="xs:boolean"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha jövedéki vámtarifa fizetésére
kötelezett.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="eng_import_ado" type="decimal_tipus"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adóraktár
engedélyese/importáló/bejegyzett kereskedő/jöv. engedélyes kereskedő az általa megfizetett,
vételárban felszámított adót elkülönítve kell, hogy feltüntesse a vevő
kérésére.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="gazolaj_beszerz" type="gazolaj_beszerz_tipus"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gázolaj beszerzéséről szóló számlán a
kereskedelmi jármű forgalmi rendszámát és a kilóméteróra állását is fel kell
tüntetni.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="jov_eng_ker" type="xs:boolean" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ha true, akkor meg kell adni a jövedéki
termék vámtarifaszámát, a jövedéki engedélye számát,
a vevő adóigazgatási azonosító számát, és adott esetben a
vevő őstermelői igazolvány számát.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="jov_eng_keresk_jov_ert"
type="jov_eng_keresk_jov_ert_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A jövedéki engedélyes kereskedő
jövedéki termék értékesítésekor a számlán fel kell tüntetnie
a jövedéki engedélye számát, a vevő adóigazgatási azonosító
számát, és adott esetben a vevő őstermelői igazolvány számát.</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="jov_eng_keresk_szla" type="xs:boolean"

<xs:annotation>
<xs:documentation>"True, ha továbbértékesítés esetén a
jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas".</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="nem_jov_eng_keresk_szla" type="xs:boolean"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>"True, ha továbbértékesítés esetén a
jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas".</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="import_vamtarifa" type="xs:boolean"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha importáló a számlán köteles
feltüntetni a jövedéki termék vámtarifaszámát.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="betet_dij" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Betétdíj összege
elkülönítve.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rezsicsokkentes" type="decimal_tipus"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A rezsicsökkentés eredményeként
jelentkező megtakarítás összegét fel kell tűntetni jól láthatóan, színes
mezőben.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="beszallokartya" type="beszallokartya_tipus"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A beszállókártya számát a
tranzitadóraktár-engedélyes az értékesítésről kiállított
számlán köteles feltüntetni. Beszállókártyának minősül
minden olyan okmány, amely tartalmazza a járatszámot,
a kedvezményre jogosult nevét és a beszállókártyán szereplő
úti célt.
Beszállókártya szám alatt ezen adatok együttes adatát kell
érteni.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>
<xs:simpleType name="kulonb_szer_szab_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A különbözet szerinti szabályozást meghatározó
kódszótár.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>1 - Utazási irodák</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>2 - Használt
cikkek</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>3 - Műalkotások</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>4 - Gyűjteménydarabok és
régiségek</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="termekdij_szerzes_atvallalas_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="bekezdes_pontja" type="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A bekezdés pontja.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="bekezdes_alpontja" type="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A bekezdés
alpontja.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="vissz_igeny_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="vissz_igenytetel" type="vissz_igenytetel_tipus"
maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Visszaigénylés alapjául megnevezett
számla tételei.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="szla" type="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kötelezett által kiállított számla
számla.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="szla_kelte" type="xs:date">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Számla kelte.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="kotelezett_neve" type="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kötelezett neve.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="kotelezett_cime" type="cim_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kötelezett címe.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="kotelezett_adoszama" type="adoszam_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kötelezett
adószáma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="vissz_igenytetel_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="csk" type="string_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>CSK kód.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="kt" type="string_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>KT kód.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="termdij_osszeg" type="decimal_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Termékdíj mértéke,
összege.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="csomszer_forg_hoz_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="termek_dij" type="decimal_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Amennyiben a csomagolószer
termékdíj-köt. az eladót terheli, akkor feltüntetendő:
"a csomagolószer termékdíj összege bruttó
árból…..Ft".</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="reszenkent_forg_hoz" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, amennyiben a csomagolás
részeként forgalomba hozott csomszer.termékdíj. köt. az eladót terheli.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="vevo_nyilatkozat" type="vevo_nyilatkozat_tipus"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Amennyiben az eladót a vevő
nyilatkozata alapján termékdíj megfizetése nem terheli, akkor:
"a csomagolószer termékdíja a veveő eseti nyilatkozata
alapján nem kerül megfizetésre" vagy
"a csomagolószer termékdíja a vevő...számon iktatott
időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre".</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="vevo_nyilatkozat_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="vevo_nem_fizet" type="xs:boolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha a csomagolószer termékdíja a
vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="iktatott_idoszak" type="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>"a csomagolószer termékdíja a
vevő...számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül
megfizetésre".</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="gazolaj_beszerz_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="rendszam">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>Jármű forgalmi
rendszáma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="20"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="km_ora_allas" type="decimal_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kilóméteróra
állása.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="jov_eng_keresk_jov_ert_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="eng_szam" type="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Jövedéki engedély
száma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="vevo_szam" type="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vevő őstermelői igazolvány
száma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="beszallokartya_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="jaratszam" type="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Járatszám.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="kedv_neve" type="string_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kedvezményre jogosult
neve.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="uticel" type="string_tipus">
<xs:annotation>
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uticél.</xs:documentation>

<xs:documentation>Beszállókártyán szereplő

</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="nem_kotelezo_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="fiz_hatarido" type="xs:date" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számla teljesítésének
határideje.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="fiz_mod" type="string_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számla fizetési teljesítésének
módja.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="penznem" type="string_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számlán szereplő összegek
pénzneme.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="szla_forma" type="string_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Számla megjelenési formája: e-számla /
EDI számla / papír alapon továbbított számla /
papír alapon előállított, de elektronikus formában továbbított
számla.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="kibocsato_bankszla" type="string_tipus"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A termék értékesítőjének, szolgáltatás
nyújtójának bankszámlaszáma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="befogado_bankszla" type="string_tipus"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A termék beszerzőjének, szolgáltatás
igénybevevőjének bankszámlaszáma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="osszesites_tipus">
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<xs:sequence>
<xs:element name="afarovat" type="afarovat_tipus" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Csak "számla" típusú számla esetében
kell kitölteni.
Áfarovat, adókulcsok szerinti
összegzés.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="vegosszeg" type="vegosszeg_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számlában szereplő tételek
adóalapjainak összege (mindösszesen, végösszeg).</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="afarovat_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="nettoar" type="decimal_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számlában azonos adókulcshoz
tartozó számlatételek nettó árának összege.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="adokulcs" type="decimal_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adókulcs.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="adoertek" type="decimal_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számlában azonos adókulcshoz
tartozó számlatételek adóösszege.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="bruttoar" type="decimal_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számlában azonos adókulcshoz
tartozó számlatételek bruttó árának összege.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="vegosszeg_tipus">
<xs:sequence>
<xs:element name="nettoarossz" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Csak "számla" típusú számla esetében
kell kitölteni.
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kell kitölteni.

Nettó ár összesen.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="afaertekossz" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Csak "számla" típusú számla esetében

Áfa érték összesen.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="bruttoarossz" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bruttó ár összesen.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="afa_tartalom" type="decimal_tipus" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Csak egyszerűsített adattartalmú számla
esetén kell kitölteni. Amennyiben nem számlatételenként tünteti fel
a százalékértéket, akkor itt kell megadni (max. 2
tizedesjegy).</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="szamlak" type="szamlak_tipus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>A NAV elektronikus számla fogadás
gyökéreleme.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1358/2014. (VI. 30.) Korm. határozata
a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország
Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén
folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi II. törvényben foglaltakra
figyelemmel – 2014. július 1. napjától – dr. Aszódi Attilát a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős
kormánybiztossá nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a)
biztosítja Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értemében kötendő, a Paksi
Atomerőmű fenntartandó blokkjainak tervezési, beszerzési és kivitelezési szerződés tárgyalása során
a szakmai irányítást és koordinációt,
b)
biztosítja Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értemében kötendő, a Paksi
Atomerőmű fenntartandó blokkjainak üzemeltetési és karbantartási támogatásról szóló szerződés tárgyalása
során a szakmai irányítást és koordinációt,
c)
biztosítja Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értemében kötendő, a Paksi
Atomerőmű fenntartandó blokkjainak nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosítására, a használt üzemanyag
kezelésére (beleértve az újrafeldolgozást is) és a nukleáris hulladék kezelésére vonatkozó szerződés
tárgyalása során a szakmai irányítást és koordinációt,
d)
kidolgozza Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében atomenergia békés
célú felhasználást célzó alap- és alkalmazott kutatás elősegítésének programját,
e)
javaslatot tesz Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében radioizotópok
előállítására irányuló együttműködésre, illetve ipari, orvosi és mezőgazdasági célú felhasználásra.
3. A kormánybiztos feladatkörében eljárva ellátja a Paksi Atomerőmű új blokkjai teljesítményének fenntartásával
összefüggő valamennyi feladat, így különösen a tervezéséhez és megépítéséhez szükséges pontos kiinduló adatok,
elkészítendő tervdokumentáció, a megvalósítás tervezett időkerete, valamint a minőségbiztosítási programok
szakmai irányítását, és az ezzel összefüggő hatástanulmányok elkészítésében való részvételt és szakmai irányítást.
4. A kormánybiztos e tevékenységének ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló törvény alapján államtitkári javadalmazásra jogosult.
5. A kormánybiztos munkáját legfeljebb negyven fős titkárság segíti, amelynek elhelyezéséről a Miniszterelnökség
gondoskodik. A Miniszterelnökség mindenkori engedélyezett létszáma ezzel a negyven fővel meghaladható.
6. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához
szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozata
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Kormány, illetve
a miniszterelnök által megjelölt, egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások irányításával kapcsolatos
feladatok ellátására 2014. július 1. napjától dr. Fürjes Balázst kormánybiztossá nevezi ki.
2. A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja az alábbi beruházások előkészítését és megvalósításuk irányítását:
a)
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes elhelyezésének biztosítása a Ludovika Campusban;
b)
a Ferencvárosi Torna Club új labdarúgó stadionjának felépítése;
c)
a Sorsok Háza – Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ megvalósítása;
d)
a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ („science center”) létrehozása;
e)
az új, több ezer fős budapesti konferencia-központ megvalósítása;
f)
a Népliget fejlesztési tervének elkészítése és megújítása;
g)
a Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai Várnegyed
területén;
h)
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory” kreatív oktatási és kutatási központ
intézményfejlesztési programjának építési beruházása;
i)
további, külön kormányhatározatban meghatározott beruházások, illetve feladatok.
3. A kormánybiztos a 2. pont szerinti beruházásokhoz kapcsolódó feladatkörében ellátja:
a)
az adott beruházások státuszának, előkészítettségének elemzését;
b)
a megvalósíthatóság, illetve a megvalósítás feltételeinek, következményeinek vizsgálatát;
c)
a beruházási program kidolgozását;
d)
a pénzügyi tervezést (költségbecslés, pénzügyi ütemezés);
e)
a megvalósítás jogi-közigazgatási és ingatlanfejlesztési (beruházási) folyamatának kidolgozását;
f)
az adott beruházás időbeli ütemtervének elkészítését;
g)
a szükséges kormányzati, közigazgatási döntések, intézkedések előkészítését, melynek keretében
a kormánybiztos javaslatot tesz az esetleges kapcsolódó jogalkotói feladatokra vonatkozóan;
h)
az adott beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges döntés-előkészítési tevékenységen belül
a szükséges kormány-előterjesztések elkészítését, előterjesztését, a kapcsolódó közigazgatási egyeztetés
szervezését;
i)
a vonatkozó kormányhatározatok, jogszabályok végrehajtását, illetve az azok végrehajtásához szükséges
kormányzati-közigazgatási koordináció szervezését, irányítását.
4. A Kormány külön döntése esetén és az abban foglaltak szerint a kormánybiztos a 3 milliárd forint beruházási érték
feletti, a minisztériumok vagy az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek és gazdasági társaságok, továbbá
a Kormány, a minisztérium (miniszter), a központi államigazgatási szerv (vezetője) által alapított alapítványok, illetve
közalapítványok által bármely forrásból végzendő beruházások esetén felügyeli az előkészítés és a megvalósítás
munkálatait, szervezi a szükséges kormányzati koordinációt, véleményezi a kormány-előterjesztéseket és
figyelemmel kíséri a kormányhatározatok végrehajtását.
5. A kormánybiztos a tevékenységéről köteles negyedévente beszámolni a Kormánynak.
6. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség keretében működő 12 fős titkárság segíti. A Miniszterelnökség
mindenkori engedélyezett létszáma a kormánybiztos megbízatásának időtartamára a szükséges mértékben
emelkedik.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
8. Hatályát veszti az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól szóló 1743/2013. (X. 16.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1360/2014. (VI. 30.) Korm. határozata
a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Kormány a hazai filmipar
és filmkultúra további fejlesztésének és gazdagításának elősegítése, valamint a terület hatékony működtetése
érdekében szükséges kormányzati koordináció ellátása érdekében – 2014. július 1. napjától – Andrew G. Vajnát
a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a)
szakmailag felügyeli az állami tulajdonban lévő filmstúdiók és filmgyártási infrastruktúra működtetését,
javaslatot tesz további fejlesztésükre,
b)
javaslatot tesz a hazai mozgóképszakma hosszú távú fejlődését biztosító képzési rendszer kialakítására,
c)
javaslatot tesz a filmipart is érintő szerzői jogi kalózkodással szembeni, valamint a közös jogkezelők
működését érintő jogszabályokra és kormányzati intézkedésekre,
d)
koncepciót dolgoz ki a film- és szórakoztatóiparnak a turizmus területével összefüggő fejlesztési irányaira,
e)
indokolt esetben javaslatot tesz a vonatkozó jogszabályi környezet módosítására.
3. A kormánybiztos feladatkörében eljárva
a)
a feladata elvégzésének érdekében figyelemmel kíséri és segíti az audiovizuális politikáért, illetve
a mozgóképszakmáért felelős kormányzati szervek tevékenységét,
b)
véleményezi a feladatával összefüggő kormány-előterjesztéseket,
c)
részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken,
d)
közreműködik a mozgóképszakmát érintő kormány-előterjesztések előkészítésében.
4. A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.
5. A kormánybiztos munkáját négy fős titkárság segíti, amelynek elhelyezéséről a Miniszterelnökség gondoskodik.
A Miniszterelnökség mindenkori engedélyezett létszáma ezzel a négy fővel meghaladható.
6. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához
szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
8. Hatályát veszti a nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló
1006/2013. (I. 10.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1361/2014. (VI. 30.) Korm. határozata
a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről
A Kormány Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. §-a és 5. mellékletének
2. pontja alapján jóváhagyja a LXIII. fejezet Nemzeti Foglalkoztatási Alap Start-munkaprogram (8. cím) kiadási
előirányzat 47,3 milliárd forint összeggel történő túllépését.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2014. augusztus 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1362/2014. (VI. 30.) Korm. határozata
a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
feladatellátását szabályozó egyes kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
végelszámolással történő megszüntetésével;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak
a)
a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak,
programjainak a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
részére történő átadás-átvételéről,
b)
a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
munkavállalóinak – a munkáltató személyében bekövetkező változással összefüggő – a Széchenyi
Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő
átadás-átvételéről,
c)
a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát
képező vagyontárgyak a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság részére történő átadás-átvételéről;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2014. július 1.
3. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy az 1. és 2. pontra tekintettel szükségessé váló miniszteri
rendeleti szintű módosításokat készítsék el;
Felelős:
feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő:
2014. július 1.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság végelszámolásával kapcsolatos intézkedéseket készítse elő, illetve tegye meg;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2. pontban meghatározott feladatok végrehajtását követően azonnal
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét gyakorló szervezet kijelölésének megszüntetéséről.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
megszűnését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1363/2014. (VI. 30.) Korm. határozata
az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok
2013. évi költségvetési maradványának felhasználásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. mellékletben részletezettek szerint, a központi
költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési
maradványából 26 096 341 ezer forint visszahagyását engedélyezi azzal, hogy a visszahagyott maradványokból
25 073 658 ezer forint további intézkedésig nem használható fel, arra kötelezettséget vállalni nem lehet,
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továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi
a)
az I. Országgyűlés fejezet, 23. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal címnél a 2013. évi
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványokból 1 728 000 ezer forintnak,
b)
a XX. Emberi Erőforrások Minisztérium fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák címnél a 2013. évi
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványokból 485 188 ezer forintnak,
c)
a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok
alcím, 8. Pesti Vigadó rekonstrukciója jogcímcsoportnál a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt
költségvetési maradványokból 171 593 ezer forintnak
2014. június 30. utáni változatlan célú további felhasználását.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

ezer forintban

Központi költségvetési szerv, fejezet

Országgyűlés
Közbeszerzési Hatóság
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Nemzeti Választási Iroda
Köztársasági Elnökség
Alkotmánybíróság
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Állami Számvevőszék
Bíróságok
Ügyészség
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Miniszterelnökség
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Vidékfejlesztési Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Belügyminisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Külügyminisztérium
Uniós Fejlesztések
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gazdasági Versenyhivatal
Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Művészeti Akadémia
Összesen

Ny. Alap Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek
E. Alap Egészségbiztosítási költségvetési szervek

477 911
965 251
9 500
5 662
35 679
184 859
75 529
26 845
161 921
1 533 231
95 088
2 027 418
49 589
55 048
5 596 017
375
372 040
3 663 085
722 664
811 924
250 549
1 633 214
6 378 445
434 470
56 260
171 552
25 794 126
759
301 456
26 096 341
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Mindösszesen:

2013. évi
kötelezettségvállalással nem
terhelt költségvetési
maradvány

2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt
költségvetési maradványból
további intézkedésig fel
visszahagyásra
nem használható
javasolt
maradvány
477 911
965 251
9 500
5 662
35 679
0
184 859
75 529
26 845
161 921
1 533 231
95 088
194 660
1 832 758
49 589
55 048
400 000
5 196 017
375
188 878
183 162
3 663 085
722 664
32 545
779 379
326
250 223
1 633 214
170 595
6 207 850
434 470
56 260
171 552
1 022 683
24 771 443
759
301 456
1 022 683
25 073 658
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1. melléklet az 1363/2014. (VI. 30.) Korm. határozathoz
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2. melléklet az 1363/2014. (VI. 30.) Korm. határozathoz
A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok átcsoportosítása
Fejezetszám
XII.

Címszám
20

Alcímszám

5
7

Jogcímcsop.szám

8
1

Jogcímszám

Kiemelt
előir.szám

B1
K5

Ezer forintban

FejezetCím-név
név

Alcímnév

Jogcímcsop.-név

Jogcímnév

Kiemelt előirányzat neve

Vidékfejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti támogatások
Folyó kiadások és jövedelemtámogatások
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
Uniós programok árfolyam-különbözete
Egyéb működési célú kiadások

Átcsoportosítás
(+/-)

400 000
-400 000
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A Kormány 1364/2014. (VI. 30.) Korm. határozata
a nemzeti sírkert részeként védett nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvása és helyreállítása
érdekében szükséges feladatokról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a veszélyeztetett állapotban lévő nagycenki Széchenyi-mauzóleum (a továbbiakban:
Mauzóleum) megóvásához, valamint a Mauzóleum helyreállításához szükséges valamennyi tudományos
feltárási, tervezési, valamint kivitelezési munkálatot (a továbbiakban: Beruházás) a Nemzeti Örökség Intézete
(a továbbiakban: Intézet) rendkívüli sürgősséggel elvégezze, és felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert,
hogy tegye meg a Beruházás megvalósításához szükséges intézkedéseket;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2014. december 31.
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Beruházás
megvalósításához szükséges 127,0 millió forint 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 XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím javára
az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. június 30.
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Intézet útján, a megfelelő tudományos intézmények
bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket a Mauzóleumban elhelyezett Széchényi Pál holttestének
antropológiai, illetve minden egyéb szükséges tudományos vizsgálata, a Széchényi-család további nagycenki
sírjainak állapotfelmérése, és a szükséges intézkedési terv elkészítése iránt, továbbá az intézkedési tervről és annak
megvalósításához szükséges forrásokról szóló előterjesztést terjessze a Kormány elé;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2014. december 31.
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény alapján a Beruházással
összefüggő hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről nyújtson be előterjesztést a Kormányhoz.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2014. július 20.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1364/2014. (VI. 30.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Államháztartási egyedi
azonosító
341239

Fejezet
szám

XI.

297102

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

7

Kiemelt
előir.
szám

K7

17

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Nemzeti Örökség Intézete

Módosítás
(+/-)

Felújítások

Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

127,0

Egyéb működési célú kiadások

-127,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Jogcím

Jogcím

BEVÉTEL

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító
341239

Fejezet

Cím

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
XI.

7

név

(+/-)

neve

Miniszterelnökség
Nemzeti Örökség Intézete

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

127,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

127,0
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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.

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
határozat
száma
áthúzódó
hatása
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A Kormány 1365/2014. (VI. 30.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló
1417/2012. (X. 1.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva 185,0 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 XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 32. Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2014. szeptember 15.
2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló
1417/2012. (X. 1.) Korm. határozatban a „2014. június 30.” szövegrész helyébe a „2014. augusztus 31.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1365/2014. (VI. 30.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

15

347739
297102

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

32

Kiemelt
előir.
szám

K5

17

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője
Egyéb működési célú kiadások
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

185,0
-185,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím

BEVÉTEL

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet

Cím

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
XI.

név

(+/-)

neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
347739
32
Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
15

1

185,0

Összesen

I.n.év
185,0

II. n.év
185,0

III.n.év

IV.n.év
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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.

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
határozat száma
áthúzódó
hatása
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A Kormány 1366/2014. (VI. 30.) Korm. határozata
a Közpolitikai Kutatások Intézete címrendi besorolásának megváltoztatásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 9. Kutatóintézetek címbe tartozó Közpolitikai
Kutatások Intézetének (ÁHT-I: 300835) besorolását a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 11. Közpolitikai
Kutatások Intézete címre változtatja;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy 2014. január 1-jei
határnappal a címrendi változás átvezetését, egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi
előirányzat-módosításokat, a teljesítési adatok, a kötelezettségvállalások és a kapcsolódó költségvetési
maradványok átrendezését hajtsa végre.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével az 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.

