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Törvények

2015. évi C. törvény
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről*
Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről a következő
törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG
ÉRTÉKE
1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei
1. §		
Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2016. évi
a)
bevételi főösszegét 15 800 364,6 millió forintban,
b)
kiadási főösszegét 16 561 999,1 millió forintban,
c)
hiányát 761 634,5 millió forintban
állapítja meg.
2. §		
Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek és a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott
központi támogatási előirányzatoknak a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését
az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az államadósság értéke
3. §

(1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 4. § (1) bekezdése
alapján az államháztartás 2016. december 31-ére tervezett adóssága 303,7 forint/euró, 289,4 forint/svájci frank és
276,3 forint/amerikai dollár árfolyam mellett 25 898,5 milliárd forint.
(2) 2016. december 31-én az államadósság-mutató
a)
számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti várható összege 25 803,9 milliárd forint,
b)
nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti várható összege 35 188,0 milliárd forint.
(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2016. december 31-ére tervezett mértéke 73,3%.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2015. év utolsó
napján várható 74,3%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató
csökkenése követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS
FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai
4. §

(1) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 1. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja
alcímen a költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-,
gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi
jogi személynél foglalkoztatottak részére a 2016. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és
az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.
* A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 2. Különféle kifizetések alcímen
a)
a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói
kifizetésekre,
b)
az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott számvevői
illetményalap változása miatti személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó növekményének kifizetésére,
c)
a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek
korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatásmegtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire,
d)
az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásánál jelentkező többlet személyi juttatások és az azokhoz
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére,
e)
a Bíróságok és az Ügyészség esetében a jogszabály-módosítás következtében jelentkező többlet személyi
juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
kifizetésére.
(3) A Kormány a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 2. Különféle kifizetések alcím előirányzatából a IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai címre, – a 3. mellékletben
szereplő I. pont 2. alpont szerinti Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
jogcímen – átcsoportosíthat, ha a helyi önkormányzati létszámleépítések miatt e jogcímen rendelkezésre álló
előirányzat már felhasználásra került.
(4) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. cím, 3. Ágazati életpályák alcímen – jogszabály alapján – járó
többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
kifizetésére.
(5) A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és
ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél
foglalkoztatott természetes személy és annak e körben foglalkoztatott házas- vagy élettársa a 2016. évi adó- és
járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is
nyilatkozik – a kompenzáció összegének megállapítása érdekében – a családi kedvezményre való jogosultságáról,
az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről,
illetményéről és a jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket
a Kormány rendeletben állapítja meg.

4. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések
5. §

(1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hitel, kölcsön felvételére, kötvény kibocsátására, garancia és kezesség
vállalására nem jogosult.
(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai terhére történő, 1000,0 millió forint
összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és – a központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel –
a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének
keretében hagyja jóvá.
(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
a)
28. § (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2016. évben 25,0 millió forint,
b)
33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2016. évben 25,0 millió forint,
c)
35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2016. évben 25,0 millió forint,
d)
36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2016. évi összesített bruttó
forgalmi értéke – az (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 20 000,0 millió forint
lehet.
(4) Az állam javára megszerzett
a)
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe átadott ingatlanok és
b)
a PPP-konstrukcióban létrehozott sport- és oktatási létesítmények
a (3) bekezdés d) pontjában foglalt keretszámra tekintet nélkül, ingyenesen önkormányzati tulajdonba adhatók.
(5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
a)
11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2016. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi
érték,

16826

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

b)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

6. §

11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2016. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében
25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,
c)
13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2016. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi
érték
képezi.
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében álló, állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből és hasznosításából
származó bevételeket a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési
bevételek alcímen, és 1. cím, 2. Hasznosítási bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton vagy jogcímen kell
elszámolni. Ezek a bevételek a 2016. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a Nemzeti Eszközkezelő
Zrt. jogszabályban meghatározott feladatellátásának finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában
legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési bevételek mértékéig engedélyezheti
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait
finanszírozó kiadási előirányzatainak növelését.
A Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított,
értékesítésre kijelölt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. rábízott állami vagyonába tartozó állami tulajdonú
ingatlanok értékesítéséből származó – a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben
elszámolandó – bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2016. évben a központi
költségvetési szerv költségvetését tartalmazó költségvetési fejezet által finanszírozható felhalmozási kiadások
teljesítésére használhatók fel. Az államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében – legfeljebb a 2016. évben
pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig – új kiadási előirányzat létrehozatalát és meglévő kiadási
előirányzat növelését engedélyezheti e költségvetési fejezetben.
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok (7) bekezdés szerinti
értékesítése esetén a befolyó bevételeket, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonnal kapcsolatos
egyéb bevételeket a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 28. cím, 1. alcím, 1. Az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport előirányzaton belül kell elszámolni.
E bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2016. évben a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetből finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használható fel a (7) bekezdésben
meghatározott módon.
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. A Magyar
Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása jogcím előirányzat tartalmazza a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
9/A. § (2) bekezdése szerinti kiadást, mely előirányzat a hatoslottó szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag
teljesült összege 100%-ának mértékéig az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető. A túllépés
mértékének számítása során az előirányzat összegének megállapításakor nem vehető figyelembe az előirányzat
javára év közben a Kormány döntésével biztosított többlet.
A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok értékesítéséből származó
bevételt a honvédelemért felelős miniszter a 2016. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára,
a technikai eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre, illetve az értékesítési
eljárások során felmerült kiadások fedezetére használhatja fel. A 2016. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt
a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím bevételeként kell
elszámolni.
A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 3. alcím, 6. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok
jogcímcsoport előirányzat a Kormány engedélyével 2016. szeptember 30. után túlléphető azzal, hogy ezen túllépés és
a 19. § (4) bekezdésben foglalt tartalékösszeg-felhasználás együttes összegének figyelembevételével sem haladhatja
meg az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló
jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-ei 479/2009/EK tanácsi rendelet szerint benyújtott jelentésben
(a továbbiakban: EDP jelentés) szereplő 2016. évre várható hiány (a továbbiakban: EDP-hiány) a GDP 2,0%-át.

(1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő
kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő
növelésére használható fel. A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti
tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és
az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.
(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet
meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott
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jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata – legfeljebb
a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével – túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes
összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.
(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
fejezet, 2. cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím és a 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási
előirányzatain belül és a két alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes
kiadási előirányzatokat érintően egyedileg és együttesen sem haladhatja meg a 3000,0 millió forintot és nem
történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.
(4) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat.
(5) A frekvenciahasználati jogosultság értékesítéséből származó bevételt a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton kell elszámolni.
7. §

(1) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 4. Fejezeti tartalék alcímén
szereplő kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján
történő növelésére használható fel. A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet,
2. cím, 4. Fejezeti tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az agrárpolitikáért felelős miniszter és
az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.
(2) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet
meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott
jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata – legfeljebb
a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével – túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes
összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

8. §

(1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságok felett törvényben és miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi
jogok gyakorlására feljogosított szervezet által, e minőségében beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat
központi kezelésű előirányzatként kell megtervezni és elszámolni. A tulajdonosi joggyakorló szervezet az általa
e minőségében a 2016. év során beszedett bevételeket előirányzat-módosítás nélkül is elszámolhatja, erről
a fejezetet irányító szervet és az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell. A fejezetet irányító
szerv e tulajdonosi joggyakorlói minőségben végrehajtandó kiadások teljesítése érdekében – a XLIII. Az állami
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kivételével – a fejezeten belül átcsoportosíthat és új központi
kezelésű kiadási előirányzatot hozhat létre, erről az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és
az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény
(a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből
pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-áig, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2016. évi
értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-áig teljesíthet kiadást a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoporton.
(3) Az energiapolitikáért felelős miniszter az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2016. évi
értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-áig, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási
egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-áig teljesíthet kiadást a XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoporton.
(4) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló
2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyt bevétel
a)
50%-ával az államháztartásért felelős miniszter a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím,
1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport előirányzatát,
b)
50%-ával az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím,
35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát
megnövelheti. Az államháztartásért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából
befolyó bevételek elszámolására a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím,
1. alcím, 3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímet hozhat
létre.
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(5) A fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a (2) és (3) bekezdésben meghatározott
– az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez
kötött mértékű – kiadási előirányzatok terhére kell teljesíteni.

5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei
9. §

(1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 21 218,0 millió forintot,
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 185,3 millió forintot köteles 2016. évben befizetni a bevételeiből
a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet
követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.
(2) Az Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot köteles 2016. évben befizetni a bevételeiből
– az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint – a központi költségvetés részére,
amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik
negyedévben december 10-e.
(3) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2029,1 millió forintot köteles fizetni a bevételeiből a központi
költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további
1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.
(4) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 220,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés
javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december
hónapban 10-ei befizetési időpontra.
(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal 837,4 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés
javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december
hónapban 10-ei befizetési időpontra.
(6) A Földmérési és Távérzékelési Intézet 94,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés
javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december
hónapban 10-ei befizetési időpontra.
(7) Ha az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget,
a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni és a befizetést legkésőbb 2016. december 20-áig kell teljesíteni.
(8) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati
szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat – a 2016. évi
költségvetésbe már beépült megtakarítások kivételével – kötelesek befizetni a Magyar Államkincstár „A zárolt
álláshelyekhez kapcsolódó megtakarítások befizetései” megnevezésű, 10032000-01034286-00000000 számú
számlájára, a központi költségvetés javára.

6. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések
10. §

(1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Nemzeti Foglalkoztatási Alap összesen
3808,7 millió forintot utal át a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 7. Társadalmi Megújulás Operatív
Program – Nemzeti Foglalkoztatási Alap jogcímcsoport javára. Az átutalást az első negyedévben kell teljesíteni.
(2) A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram címen rendelkezésre álló előirányzat nyújt
fedezetet az e törvény hatályba lépése előtt keletkezett, 2016. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra is.
(3) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó
MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 1. Hazai
innováció támogatása cím terhére 2016. évben 1426,0 millió forint támogatást kell biztosítani.
(4) A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a 2016. évben a központi költségvetés javára összesen
17 000,0 millió forintot ad át a kutatás-fejlesztési tevékenység Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapon
kívüli finanszírozásához. A befizetési kötelezettséget negyedévente, az éves előirányzat 25%-ával kell teljesíteni.
(5) A Paksi Atomerőmű Zrt. 2016. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 21 294,1 millió forint,
amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fizetési számlájára.
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7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések
11. §

(1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére
különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra
200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint
használható fel.
(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) kezelőjének
javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.

8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések
12. §

(1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetben kizárólag
a)
a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport,
az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport és a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett
egészségügyi ellátások megtérítése jogcím között és
b)
a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék
jogcímről a jogcímcsoport 1–18. jogcímére
csoportosíthat át.
(2) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport
1–18. jogcímei, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímei, valamint 5. Gyógyászati segédeszköz
támogatás jogcímcsoport 1. és 3. jogcímei előirányzatait megemelheti.
(3) A Kormány a 15. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget is módosíthatja az (1) bekezdés b) pontjában
foglalt átcsoportosítással, vagy a (2) bekezdés szerinti előirányzat-emeléssel.

13. §

(1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül
az 1–18. jogcímek között, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcíme között, valamint az 5. Gyógyászati
segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között az egészségbiztosításért felelős miniszter
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.
(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport
előirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás, 4. Gyógyszertámogatás, az 5. Gyógyászati
segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire és a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi
ellátások megtérítése jogcímre az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével átcsoportosíthat.
(3) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport,
1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, valamint 2. Folyamatos
gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással
kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatási céltartalékot
a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímeire átcsoportosíthat azzal, hogy a 2. jogcím
esetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges.
(4) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével megemelheti
a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,
a)
4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát a gyógyszertámogatással,
b)
5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport jogcímei előirányzatát a gyógyászati segédeszköz
támogatással
kapcsolatos ellenőrzésekből eredő – a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 11. jogcímcsoport,
1. Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő
visszafizetések jogcím előirányzaton felül befolyt – bevételek összegével.
(5) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím
előirányzatát év közben megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport,
1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást
biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek
jogcím bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.
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(6) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 22. Alapellátás
megújításának II. üteme jogcímről a jogcímcsoport 1–3. és a 13. jogcímére, kiemelten az 1. Háziorvosi, háziorvosi
ügyeleti ellátás jogcím javára az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével átcsoportosíthat.
14. §		
A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az időarányoshoz
viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás
jogcímcsoport, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, továbbá a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön
tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.
15. §

(1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza
az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés
ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben
meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.
(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek
előirányzatai együttesen 5000,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének
finanszírozására. A befogadásoktól eltérő, a jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását
a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével engedélyezheti.
(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport
tartalmazza az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati
segédeszközök kiadásait is.
(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím
előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

16. §		
A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott előirányzat
terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási
díj megállapítására együttesen 200,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat
terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 5611,3 millió forint,
gyógyszertámogatásra 8100,0 millió forint és gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió forint használható fel.

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei
17. §		
Az 1. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a 4. mellékletben meghatározott esetekben
a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre
18. §

(1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot
a)
az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és
b)
az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím
előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.
(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I. Országgyűlés fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda cím
előirányzatainak csökkentésére.
(3) Az Országgyűlés – az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 30. § (3) bekezdése és
40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között
együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével – magának tartja fenn a jogot
a)
az I. Országgyűlés fejezet, a II. Köztársasági Elnökség fejezet, a III. Alkotmánybíróság fejezet, a IV. Alapvető
Jogok Biztosának Hivatala fejezet, az V. Állami Számvevőszék fejezet, a VI. Bíróságok fejezet, a VIII. Ügyészség
fejezet, a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet és
a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,
b)
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési
hozzájárulások alcím előirányzatai közül a 3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés
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és kiegészítése jogcímcsoport, a 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport,
az 5. Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások jogcímcsoporton belül az 1. Az 5000 lakosnál kisebb
településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka – Bevett egyházak jogcím, valamint
a 4. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka – Határon túli egyház és annak
belső egyházi jogi személye jogcím előirányzatai
csökkentésére.

11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőjének
különleges jogosítványai
19. §

(1) Az önkormányzati és az állami feladatellátásban év közben bekövetkező változásokkal összefüggő, a Kormány
irányítása alá tartozó fejezetek között előirányzat-átcsoportosításra
a)
az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok közötti feladat-, és
intézmény átadás-átvétel esetén a Kormány jogosult,
b)
a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók – így különösen az egyházi jogi
személy, a civil szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, a nemzetiségi önkormányzat, a gazdasági társaság és
a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(a továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó – közötti, a 2. melléklet szerint támogatott
feladat átadás-átvétele esetén az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével az érintett
fejezetet irányító szervek jogosultak.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja és a 35. § szerinti esetek kivételével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
kiadási előirányzatai terhére, illetve javára történő előirányzat-átcsoportosításra, valamint e fejezet címrendjének
és a címrend alá rendezett alcímek, jogcímcsoportok módosítására, kiegészítésére a Kormány egyedi határozatban
jogosult.
(3) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím előirányzatából legfeljebb 40 000,0 millió forint az EDP
jelentés 2016. március 31-ig történő benyújtását követően használható fel az (5) bekezdés figyelembevételével,
amennyiben a benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány – a felhasználni kívánt tartalékösszeg
figyelembevételével – nem haladja meg a GDP 2,0%-át.
(4) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím előirányzatának a (3) bekezdésen felüli része az EDP
jelentés 2016. szeptember 30-ig történő benyújtását követően használható fel az (5) bekezdés figyelembevételével,
amennyiben a benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány – a felhasználni kívánt tartalékösszeg
figyelembevételével – nem haladja meg a GDP 2,0%-át.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti összeg felhasználásáról a Kormány határozatban dönt, amelyet az államháztartásért
felelős miniszter készít elő, ennek során bemutatja a Kormány számára
a)
a 2016. évi gazdasági és költségvetési folyamatok,
b)
a 2016. évre várható EDP-hiány és
c)
a 2016. évre várható államadósság
alakulását, továbbá javaslatot tesz a kiadási előirányzat felhasználásának céljára és ütemezésére.
(6) A X. Igazságügyi Minisztérium fejezetben, XI. Miniszterelnökség fejezetben, XII. Földművelésügyi Minisztérium
fejezetben, XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetben, XIV. Belügyminisztérium fejezetben, XV. Nemzetgazdasági
Minisztérium fejezetben, XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetben, XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezetben, XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetben, XIX. Uniós Fejlesztések fejezetben, XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezetben, XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezetben és a XXXV. Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezetben, valamint a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap
fejezetben, LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezetben, LXV. Bethlen Gábor Alap fejezetben, LXVI. Központi
Nukleáris Pénzügyi Alap fejezetben, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezetben, LXVIII. Wesselényi Miklós Ár- és
Belvízvédelmi Kártalanítási Alap fejezetben lévő fejezeti stabilitási tartalék előirányzatokat 2016. október 1-ét
megelőzően nem lehet felhasználni.
(7) A Kormány az államháztartásért felelős miniszter javaslatára határozatban dönt – a fejezetek költségvetési
folyamatainak értékelése alapján – a (6) bekezdésben meghatározott fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok
felhasználásának engedélyezéséről, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról.

20. §

(1) Az államháztartásért felelős miniszter a 4. § (2) és (4) bekezdése szerinti előirányzatból más fejezetre, címre, alcímre,
jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra – felmérés alapján – átcsoportosíthat.
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(2) Az államháztartásért felelős miniszter a XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatát legfeljebb
6250,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát
legfeljebb 1687,5 millió forinttal negyedévente megemelheti, ha az általa a negyedévet megelőzően meghatározott
adónemek vonatkozásában teljesülnek az általa ezzel egyidőben meghatározott negyedéves bevételi tervek.
(3) A 10. mellékletben meghatározott előirányzatok terhére új kötelezettséget vállalni az államháztartásért felelős
miniszter előzetes egyetértésével lehet. Az államháztartásért felelős miniszter a kötelezettségvállalásra jogosult
kérésére az egyetértést az érintett negyedévben esedékes új kötelezettségvállalások mindegyikére általánosan
is megadhatja. Az egyetértés megadása során figyelemmel kell lenni a 19. § (5) bekezdés a)–c) pontjában foglalt
folyamatok és mutatószámok alakulására, ezen belül az állami vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó,
a 10. mellékletben szereplő bevételek éven belüli időbeli teljesülésére.
21. §

(1) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója
a)
a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére
átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,
b)
a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím
terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,
c)
a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. Államfői Protokoll kiadásai jogcímcsoport terhére
a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal
kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges,
d)
a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím
terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal kapcsolatos
feladatok ellátása érdekében szükséges.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági
és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.
(3) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a VI. Bíróságok fejezet, 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím terhére
átcsoportosíthat a VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok és 2. Kúria cím javára.
(4) A Gazdasági Versenyhivatal elnöke a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 2. cím, 1. OECD ROK alcím terhére
átcsoportosíthat a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 1. Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím javára.

22. §

(1) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím,
1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára
átcsoportosíthat, ha az a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges.
Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.
(2) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím,
3. Konzultációk kiadásai jogcímcsoport terhére a XIV. Belügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat.
Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv
vezetője jogosult.
(3) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím,
1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség
cím javára.
(4) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 60. Fővárosi
és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat
a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.
(5) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím,
66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet,
12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.
(6) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 3. alcím,
1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet,
1. Miniszterelnökség cím javára.
(7) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím,
46. Ludovika Campus jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti
Közszolgálati Egyetem cím javára.
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23. §		
A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcímcsoport
kiadási előirányzata terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások fizetési kötelezettségét,
a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások
jogcímcsoport kiadási előirányzatáról pedig a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és
vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2016. évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit.
A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások
jogcímcsoport kiadási előirányzatról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók
adósságrendezési programjának 2016. évet terhelő kiadásait is.
24. §		
A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére fejezeten belül címekhez és más fejezetek
javára átcsoportosíthat. A más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre annak
a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.
25. §		
A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
fejezet, 25. cím, 4. alcím, 1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat
a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.
26. §

(1) A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezet, 7. cím, 1. alcím, 5. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram
működtetése jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek,
főiskolák cím és a 20. cím, 8. alcím, 1. Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok jogcímcsoport javára,
valamint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 4. Balassi Intézet cím javára.
(2) A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. cím, 1. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat
jogcímcsoport tekintetében a tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg
a 97 500,0 millió forintot.

27. §		
A honvédelemért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a védelmi
tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, és az előre nem tervezett nemzetközi feladatok
végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között – ide értve címen belül a kiemelt
előirányzatokat is – indokolt esetben átcsoportosíthat.
28. §

(1) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 7. Szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása jogcímcsoport és a 2. cím, 3. Szociális és
gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím között az állam fenntartói feladatainak
ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szervnek a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást
nyújtó szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött – a szociális, vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti
szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló – megállapodásának, illetve ellátási szerződésének év közben
bekövetkező változásaira tekintettel átcsoportosíthat.
(2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. és 24. alcímhez tartozó jogcímcsoportok és a 30. alcím
26. jogcímcsoport költségvetési támogatási előirányzatai – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – tartalmazzák
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdése szerinti bevételeket.
(3) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia
rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport költségvetési támogatási
előirányzata tartalmazza a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának ötven százalékából, a távszerencsejáték
játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából származó bevételt. Amennyiben e három játékadó
2016. évben pénzforgalmilag teljesült bevétele együttesen meghaladja a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá
az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport tervezett költségvetési támogatási előirányzatát, akkor a tervezett
előirányzat és a teljesült bevétel különbségének biztosítására a Kormány határozatával a sportról szóló 2004. évi
I. törvény 56. § (2) bekezdésében meghatározott célra új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetben, vagy engedélyezheti a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím,
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása
jogcímcsoport előirányzat kiadási előirányzatának növelését.
A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 4. Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások,
utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása jogcímcsoport költségvetési
támogatási előirányzata biztosítja a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban:
Szjtv.) 35. § (4) bekezdésében meghatározott célok teljesítését.
A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli
támogatása jogcímcsoport kiadási előirányzatának felhasználásához egyedi 50,0 millió forint értékhatárt elérő és azt
meghaladó összegnél az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges.
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-át a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása
jogcímcsoport javára kell bevételként elszámolni.
A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 8. Szociális humánszolgáltatók
részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő
támogatások jogcímcsoport és a 20. cím, 19. alcím, 9. Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított
ágazati pótlék jogcímcsoport között átcsoportosíthat.
A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 4. Támogató szolgáltatások,
közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása jogcímcsoport
és a 20. cím, 19. alcím, 10. Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása jogcímcsoport
között átcsoportosíthat.
A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője és a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a feladatellátásban 2016-ban bekövetkező
változásokkal összefüggésben a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 4. Támogató
szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása
jogcímcsoport és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások,
utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása cím között átcsoportosíthatnak.

12. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szabályok
29. §

(1) A teljes, 43 731,1 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat, és az ahhoz kapcsolódó központi
költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható
az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014. évi
programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(2) A teljes, 38 423,9 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat, és az ahhoz kapcsolódó központi
költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható
a Svájci–Magyar Együttműködési Program által támogatott programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven
túli fizetési kötelezettség.
(3) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért
felelős miniszter egyetértésével az (1) és (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven
túli fizetési kötelezettség.
(4) Az Európai Területi Együttműködés (a továbbiakban: ETE) célkitűzés keretében az Előcsatlakozási Támogatási
Eszközből és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből indult és a 2007–2013-as programozási
időszakban finanszírozott programok esetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén vállalható
az irányadó programkeret hazai projektpartnerekre eső részének kötelezettségvállalással még nem terhelt részét
meghaladó mértékű tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség akkor, ha az adott programban részes minden
további partnerország biztosítja az arányos mértékű többletkötelezettség-vállalás lehetőségét saját projektpartnerei
számára.

30. §		
A XIX. Uniós Fejlesztések fejezet érintett operatív programjain belül a JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök
végrehajtása során, kizárólag a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. pénzügyi eszközök prioritás és
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a Közép-magyarországi Operatív Program 1.3. intézkedés keretében megtérült pénzügyi eszközökből származó
bevételek a vonatkozó közösségi szabályok szerinti célokra használhatók fel.
31. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, az Európai Halászati Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati
Alap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett
céltartalék árfolyamkockázat esetén a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 14. alcím, 1. Uniós programok árfolyamkülönbözete jogcímcsoport, egyéb esetben a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 8. Európai uniós programokhoz
kapcsolódó tartalék alcím előirányzatain kizárólag a külön jogszabályban meghatározott célokra használható fel.
(2) Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő
kockázatok kezelésére képzett céltartalék árfolyamkockázat esetén a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet,
20. cím, 7. alcím, 1. Uniós programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport, egyéb esetben a XII. Földművelésügyi
Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. alcím, 2. Egyéb EU által nem térített kiadások jogcímcsoport előirányzatain kizárólag
a külön jogszabályban meghatározott célokra használható fel.

32. §

(1) Az Európai Bizottság által a 2014–2020-as programozási időszakban az európai strukturális és beruházási alapokból,
illetve a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból finanszírozott programok
esetén az 5. mellékletben meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt indikatív európai uniós
kötelezettségvállalási keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó, minimálisan szükséges központi költségvetési
finanszírozás operatív program szintű együttes összegének 50%-os mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési
kötelezettség.
(2) Az ETE Program keretében a 2014–2020-as programozási időszakban megvalósuló programok, projektek esetében
az irányadó hazai projektpartnerekre eső programkeret kötelezettségvállalással még nem terhelt részének 50%-os
mértékéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(3) Az Európai Bizottság által a 2014–2020-as programozási időszakra létrehozott Belső Biztonsági Alap
és Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott projektek esetén az 5. mellékletben
a 2014–2020 évekre meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási
keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és
éven túli fizetési kötelezettség.
(4) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a 2014–2020-as programozási időszakban megvalósuló
projektek esetében az európai uniós hozzájárulásra és a hozzá kapcsolódó hazai társfinanszírozásra együttesen
300 000,0 millió forint összegig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(5) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért
felelős miniszter egyetértésével az (1)–(4) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven
túli fizetési kötelezettség.

III. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK
33. §

(1) A szociális hozzájárulási adó 2016-ban megfizetett összegének 79,43%-a az Ny. Alapot, 20,57%-a az E. Alapot illeti
meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az Ny. Alapot és az E. Alapot megillető részt a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át a jogosult számlájára.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter minden negyedévet követő hónap 15. napjáig – az utolsó negyedévben
december 20-áig – az állami intézményfenntartási feladatot ellátó szerv költségvetési kiadási és támogatási
előirányzatát megemeli a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 3. Köznevelési
intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcímre érkezett befizetések összegével.
(3) Ha az E. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után az E. Alap pénzforgalmi
egyenlege többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 9. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport
szerinti támogatást csökkenti.
(4) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a 2016. évi központi költségvetés január-november havi előzetes
tényadatai alapján az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei
és kiadásai fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára történő befizetési kötelezettséget
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határozhat meg a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 4. Egyéb befizetések cím, 1. Költségvetési befizetések alcím
terhére.

IV. FEJEZET
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA
13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai
34. §

(1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó
támogatások jogcímeit a 2. melléklet és 9. melléklet I. pontja szerint állapítja meg.
(2) Az Országgyűlés működési és felhalmozási költségvetési támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok
által ellátandó 3. melléklet szerinti feladatokra. A 3. melléklet I. pont 1–6. alpontjai, a II–IV. pontok, az V. pont
4–5. alpontjai és a VI. pont szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatóak.

35. §

(1) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2015. évben év közben létrehozott új címek, illetve alcímek
2015. december 31-ei pozitív egyenlege esetén az államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat e címek és
alcímek 2016. évi címrendbe történő felvételéről és a 2015. december 31-én fennálló pozitív egyenlegnek megfelelő
összeg biztosításáról.
(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter, illetve a támogatás jellegétől függően
a feladatkörrel rendelkező miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben – az 1. mellékletben
szereplő címek, valamint a 2. és 3. mellékletben szereplő jogcímek között és azokon belül – átcsoportosíthat.

36. §		
Az átalakult nemzetiségi önkormányzatot települési önkormányzatként a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 9. melléklet
szerinti támogatások illetik meg.

14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek
37. §

(1) A települési önkormányzatot illeti meg
a)
a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által
beszedett adó 40%-a és
b)
a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.
(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi
jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

38. §

(1) A települési önkormányzatot illeti meg
a)
a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
b)
fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését
megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével –
kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
c)
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból
származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel
100%-a,
d)
a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott
jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott – a bírságot kiszabó szervre
tekintet nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha
a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében
eljárva foganatosította és
e)
a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott
közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.
(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum
megelőlegezésére nem köteles.
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15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai
39. §

(1) A támogatási igények jogosságát elbíráló és ellenőrző szerv a 3. melléklet I. pont 2. alpontja szerinti előirányzatból
nyújtható támogatás iránti igények jogszerűségének elbírálása, ellenőrzése és folyósítása céljából a pályázatban
megnevezett személy nevét, további természetes személyazonosító adatait, a foglalkoztatási jogviszony
megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések összegét és az azonosítására szolgáló, munkaviszonnyal kapcsolatos
kódját, valamint a foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatosan a pályázatban megnevezett
személy munkaviszonya megszűnésének jogcímét, szolgálati és közszolgálati idejét, besorolását és munkakörének
megnevezését, foglalkoztatási jogviszonya kezdetének és megszűnésének időpontját, munkavégzés alóli
felmentése kezdő és záró időpontját, felmentése indokául szolgáló okot és a munkaviszonnyal kapcsolatos
azonosító kódját megismerheti, és a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjáig kezelheti. A kezelt
személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnését követően, de legfeljebb a támogatási döntést követő
ötödik év utolsó napjának elteltével oly módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen
lehetséges.
(2) A 2. melléklet I. pontja, II. pontja, III. pont 2–5. és 7. alpontjai, IV. pontja, a 3. melléklet I. pont 2. alpontja és
a 9. melléklet alapján nyújtott támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.
(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §
(1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit
követően, az őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli
elszámolási kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szoctv.) alapján nyújtott, a 2. melléklet III. pont 1. alpont a) és b) pontjában meghatározott
ellátások esetében, ha
a)
a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a január hónapban
járó előleg folyósítása – jogszabályban meghatározott módon – igénylés nélkül történik,
b)
a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, első
alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven
belüli elszámolási kötelezettséggel.
(4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogosulatlan
igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet I. pont
2. alpontja, II. pont 1–3. alpontjai, III. pont 3–5. alpontjai és a 9. melléklet szerinti támogatások együttes összegét kell
figyelembe venni.
(5) Ha az állam a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. §-a szerinti hozzájárulás
megfizetésére kötelezi a települési önkormányzatot, annak befizetését a települési önkormányzat havonta,
minden hónap 5. napjáig köteles teljesíteni. A hozzájárulás összege a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és
kiadásai fejezet, 5. cím, 3. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcím
előirányzatának bevételét növeli.
(6) A kincstár az (5) bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettséggel érintett helyi önkormányzat számára
folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás során levonja a helyi önkormányzatot terhelő
elmaradt összeget, ha az (5) bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettség tekintetében az elmaradt összeg
két havi hozzájárulási kötelezettség összegével megegyezik vagy azt meghaladja.
(7) Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel
és az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben azon helyi önkormányzatnak 2016. évre befizetési
kötelezettséget írhat elő, melynek mint kedvezményezettnek a 2007–2013 közötti programozási időszak operatív
programjaiból finanszírozott projektje a projektgazdának felróható okból 2015. december 31-éig késedelmet
szenvedett és emiatt forrásvesztés vagy központi költségvetési többletteher keletkezik. A befizetési kötelezettség
legfeljebb a helyi önkormányzat hibájából felmerülő forrásvesztéssel vagy központi költségvetési többletteherrel
megegyező összeg lehet, de nem veszélyeztetheti a helyi önkormányzat által biztosított közfeladat ellátását.
(8) A kincstár a (7) bekezdésben 2016. évre meghatározott befizetési kötelezettséggel érintett helyi önkormányzat
számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás során havonként egyenlő részletekben
levonja a megfizetendő összeget.
(9) Ha a helyi önkormányzatot a (2) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megillető adott havi források
a (6) és (7) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése
alapján jár el. Ha az önkormányzatnak 2016. december 15-én bármilyen elmaradása van az (5) bekezdés szerinti
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befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára
beszedési megbízást nyújt be.

V. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA
16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán intézmények fenntartói
közcélú és egyéb tevékenységének támogatása
40. §

(1) Az Országgyűlés a köznevelési feladat ellátására
a)
átlagbéralapú támogatást állapít meg a nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt
fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére
az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben
pedagógus és – a b) pont kivételével – nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatottak után a 7. melléklet I. pontja, valamint az óvoda, egységes óvoda-bölcsőde esetében
a 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerint és az 5. alpontjában meghatározott jogosultak után, az őket ott
megillető mértékek szerint,
b)
átlagbér alapú támogatást állapít meg a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után a Magyarország
területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint az oktatásért felelős miniszter
engedélye alapján működő nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója
számára a 7. melléklet I. pontja szerint, az óvoda esetében a 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerint,
c)
működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által
fenntartott nevelési-oktatási intézményekben ellátott, továbbá a pedagógiai szakszolgálati intézményekben
gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban, valamint a fejlesztő
nevelésben részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház
részére a 7. melléklet II. pontja szerint,
d)
tankönyvtámogatást állapít meg a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá
az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére a 7. melléklet III. pontja szerint,
e)
a hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódóan
ea)
tankönyvtámogatást és
eb)
átlagbér alapú támogatást
állapít meg a bevett egyház által az állami iskolában szervezett oktatáshoz a 7. melléklet IV. pontja szerint,
f)
a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei, általános iskolai, középfokú
iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat,
továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-,
tanulóétkeztetéshez a 2. melléklet III. pont 5. alpont a) pontjában meghatározott támogatással azonos
összegű és azonos feltételek mellett, továbbá a 7. melléklet V. pontja szerinti támogatást állapít meg.
(2) Az oktatásért felelős miniszter a kislétszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcstan oktatáshoz az általa
vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére további támogatást nyújthat.

41. §

(1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó
egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi
nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv.
hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást
állapít meg a következők szerint:
a)
a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III. pont 3. alpont
b)–k) pontjában és III. pont 5. alpont a) pontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken,
összegben és feltételek mellett illeti meg,
b)
– a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével – a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 57. §
(2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti
feladatot lát el, a 8. melléklet I. és II. pont szerinti támogatásra jogosult,
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c)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt,
szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot – és egyéni
vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg,
d)
a nem állami szociális fenntartó a 8. melléklet IV. pontja szerinti támogatásra jogosult.
A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott szociális
és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy az egyházak
hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatásra jogosult.
E kiegészítő támogatás mértéke az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 71,4%-a.
A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő
15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.
Az egyházi jogi személy a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani
és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai
támogatására fordítani.
Az (1) bekezdés szerinti támogatás és a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik.
A nem állami szociális fenntartót a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez
kiegészítő támogatás illeti meg.
A települési önkormányzatot, annak társulását, valamint az (1) bekezdés szerinti nem állami szociális fenntartót
a)
a támogató szolgáltatás,
b)
a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás,
c)
a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás,
d)
a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás,
e)
a Biztos Kezdet Gyerekház,
f)
az utcai szociális munka,
g)
a krízisközpont és a félutas ház,
h)
a titkos menedékház
szolgáltatások után a 9. melléklet szerinti támogatás illeti meg.
A (7) bekezdés a)–c) pont szerinti szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági
társaságot – és egyéni vállalkozót a 9. melléklet szerinti támogatás 30%-a illeti meg.
A (7) bekezdés szerinti egyházi fenntartót, a (7) bekezdés a)–c) pont szerinti szolgáltatásai után kiegészítő támogatás
a 2016. évi központi költségvetés végrehajtása során az állami, illetve önkormányzati fenntartók (7) bekezdés
a)–c) pont szerinti szolgáltatásokon elszámolt működési, kiadás és bevétel egyenlegének rendezése alapján illeti
meg.

42. §		
Az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez az átvállalt feladattal arányos
költségvetési támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 34. § (1) és (3) bekezdése és 41. § (5) bekezdése alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím,
10. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák
szerint veheti igénybe:
a)
valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 25,0 millió forint
alaptámogatásra jogosult,
b)
az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság
az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján
meghatározott pontszámok arányában részesül,
c)
a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák
elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati tűzoltóságok működési
kiadásainak finanszírozására használható fel.
43. §		
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2016. évi személyi
jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2017. évi költségvetési törvényben
kerül megtervezésre.
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17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása
44. §

(1) Az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok működéséről és
gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján részesülnek támogatásban.
(2) Az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok működését segítő tudományos,
ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Ptv. rendelkezései szerint részesülnek
támogatásban.

VI. FEJEZET
ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

45. §

(1) A Kormány a 2016. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia
vállalására adhat felhatalmazást.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg – a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt
bekövetkező emelkedést kivéve – kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.
(3) A Világbanktól, az Európai Beruházási Banktól, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, a Német Újjáépítési
és Hitelbanktól, az Északi Beruházási Banktól, illetve az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától felveendő hitelekhez
vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

46. §

(1) A 2016. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra
átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg az 1 100 000,0 millió forintot.
(2) A Kormány a 2016. évben a közvetett vagy közvetlen többségi állami tulajdonú vasúti társaságoknak, vagy
e társaságok többségi befolyása alatt álló vasúti társaságoknak a vasúti gördülőállományuk fejlesztésére, felújítására
vagy új vasúti gördülőállomány beszerzésére együttesen 50 000,0 millió forint összegű, az EUROFIMA Európai Vasúti
Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott forrásbevonásra adhat felhatalmazást állami kezesség mellett.

47. §

(1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5. §
(3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2016. évben 1 900 000,0 millió forint.
(2) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2016. évben 800 000,0 millió forint.
(3) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2016. évben 2 000 000,0 millió forint.
(4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami
kezesség után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.

48. §

(1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2016. évben
1 200 000,0 millió forint.
(2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2016. évben 350 000,0 millió forint.
(3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2016. évben 600 000,0 millió forint.

49. §

(1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek
mellett – a (2)–(8) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség
érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.
(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával
a)
a kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására
– a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján – létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év
lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó
pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető
kezességet, azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez
kapcsolódhat, valamint
b)
készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi
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50. §
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XCVIII. törvény 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében
történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló – a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi
tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében –
2013. július 1-je és 2016. december 31-e között létrejött hitel vagy kölcsönszerződéséhez.
Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló törvény
alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből
származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke
nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.
A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a)
pénzügyi intézmény,
b)
kockázati tőkealap,
c)
a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása
esetén,
d)
a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség
állománya 2016. december 31-én nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot.
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség
érvényesítése esetén – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a társaság köteles minden szükséges
jogcselekményt megtenni a (3) bekezdés szerinti kötelezettekkel szemben fennálló, reá átszálló követelés
behajtására. A központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott – a behajtási költségekkel csökkentett –
összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.
Ha a készfizető kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, a biztosító intézet
térítése behajtási bevételnek minősül, és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az ezen ügyletekhez kapcsolódó
költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében
bemutatni.

(1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt
készfizető kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(7) bekezdés szerint az állam
visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből
az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.
(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után
vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.
(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek,
a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből, termelési
célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő
kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves
futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.
(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a)
pénzügyi intézmény,
b)
a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása
esetén,
c)
a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.
(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya
2016. december 31-én nem haladhatja meg a 150 000,0 millió forintot.
(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén
– törvény eltérő rendelkezésének hiányában – az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni
a reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott – a behajtási
költségekkel csökkentett – összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban
kifejezett arányos része.
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51. §

(1) Az állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek
a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, kölcsöneiből és
kötvénykibocsátásaiból erednek.
(2) A Diákhitel Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az állami készfizető
kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.
(3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.
(4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

52. §

(1) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal
arányos díj fizetését szolgáló kölcsönnyújtás céljára pénzügyi intézményektől hitelszerződés alapján felvett
kölcsöneihez kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya 2016. december 31-én nem haladhatja meg
a 6500,0 millió forintot.
(2) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díj fizetését
szolgáló hitelszerződés alapján kihelyezett kölcsönökhöz kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya
2016. december 31-én nem haladhatja meg az 5200,0 millió forintot.

53. §

(1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből – az 54. §
szerinti viszontgarancia kivételével – olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1. mellékletben,
azt a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia
érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.
(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos
feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
32. cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet
tervezett kiadása túlléphető.

54. §

(1) Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) mint az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási
Zrt. jogutódja által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program „Pénzügyi eszközök” prioritási tengelyében, illetve
a Közép-magyarországi Operatív Program „A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése”
prioritási tengelyében vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési
kötelezettségek 100%-a mögött a (2)–(6) bekezdésben meghatározottak szerint az állam visszavonhatatlan
viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az MFB Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú
hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 80%-áig vállalhat készfizető kezességet, illetve garanciát.
(3) Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program „Pénzügyi eszközök” prioritási tengelyében, illetve
a Közép-magyarországi Operatív Program „A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése”
prioritási tengelyében a garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség, illetve garancia állománya 2016. december
31-én nem haladhatja meg a 300 000 millió forintot.
(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a forrást biztosító azonos
előirányzatból a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, Gazdaságfejlesztés Operatív Program vagy a Közép-magyarországi
Operatív Program terhére kell teljesíteni.
(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség
teljesítéséhez nem elegendő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió
költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak
megfelelő arányát.
(6) Az (1)–(3) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott
követelés összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását
növeli.
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VII. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES
RENDELKEZÉSEK
18. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának
mértéke
55. §		
A 2016 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése
alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 1,6%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.
56. §

(1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és
eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2016. év folyamán legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

57. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap a 2016. évben
38 650 forint.
(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 159. § a szerinti rendvédelmi illetményalap 2016. évben 38 650 forint.
(3) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 12a. pontja szerinti honvédelmi illetményalap
2016. január 1-jétől 40 140 forint.
(4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem
nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Önkéntes Kölcsönös Biztosító
Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel, az Szja tv. 71. § (1) bekezdés a)–f ) pontjában és
(3) bekezdésében meghatározott juttatások – az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót
terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2016. évben nem haladhatja meg a bruttó
200 000 forintot.
(5) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámlahozzájárulás mértéke a 2016. évben legfeljebb 1000 forint.

58. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
a)
66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény
garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált
illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a 2016. évre a 6. melléklet tartalmazza,
b)
69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2016. évben 20 000 forint.
(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2016. évben a keresetbe
tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó
juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az állami felsőoktatási intézményekre, a központi
költségvetési szervként vagy köztestületi költségvetési szervként működő kutatóközpontra, kutatóintézetre,
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által irányított kutatást kiegészítő köztestületi költségvetési szervre és
az olyan központi költségvetési szervre, amelynek felügyeletét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke látja el.

59. §		
Az Nkt. 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.
60. §

(1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli
juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.
(2) A Kjt. 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2016. január 1-jétől
437 300 forint.
(3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.
(4) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló kormányrendeletben meghatározott,
a szakorvos jelöltek képzésével összefüggően felmerülő dologi költségek megtérítésére szolgáló támogatás összege
100 000 forint/év.
(5) A központi költségvetési szervként működő – köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó – felsőoktatási
intézményt az általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a 40. § (1) bekezdés d) és f ) pontjában megállapított
támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.
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61. §

(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói
illetményalap a 2016. évben 391 600 forint.
(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2016. évben 391 600 forint.
(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2016. évben
5000 forint.
(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj a 2016. évben 5000
forint.

62. §

(1) A Gyvt.
a)
20/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetenkénti összege a 2016. évben gyermekenként 5800 forint,
b)
20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2016. évben gyermekenként 8400 forint,
c)
66/L. §-a szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként –
a 2016. évben 15 000 forint/hó.
(2) A Szoctv.
a)
43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 2016. évben esetenként 20 000 forint,
b)
44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2016. évben 29 500 forint.
(3) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási
összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint,
ha a gyermek a 2016. évben született.
(4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege a 2016. évben 453 000 forint/fő/év.

63. §

(1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése
és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009.
(XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2016. március 1-jétől az előző évben
megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.
(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2016. március 1-je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében
meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.
(3) A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló
1997. évi X. törvény 2. § (4) bekezdése alapján az életjáradék összege 2016. március 1-jétől – 2016. január 1-jei
visszamenőleges hatállyal – az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

64. §		
A Szoctv.
a)
50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2016. évben 12 000 forint,
b)
50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2016. évben 6000 forint.
65. §		
Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt jogszabály alapján jóváhagyott Tervdokumentumában
létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.

19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár és
a közbeszerzési értékhatárok
66. §		
Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000 forint.
67. §		
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár
a 2016. évben magyar filmalkotás esetén 329,6 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén
585,8 millió forint.
68. §

(1) A közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési
értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől 2016. december
31-éig
a)
árubeszerzés esetében 8,0 millió forint,
b)
építési beruházás esetében 15,0 millió forint,
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c)
építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d)
szolgáltatás megrendelése esetében 8,0 millió forint,
e)
szolgáltatási koncesszió esetében 25,0 millió forint.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár
2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig
a)
árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b)
építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c)
szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
d)
építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
e)
szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.
69. §

(1) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre vonatkozó uniós
közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől
2016. december 31-éig
a)
a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők
esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt.
2. mellékletében szerepel, 134 000 euró,
b)
a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem
szerepel, 207 000 euró,
c)
a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő
szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró.
(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési
értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől 2016. december
31-éig 5 186 000 euró.
(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra és a szolgáltatási koncesszióra vonatkozó uniós
közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig 5 186 000 euró.
(4) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós
közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2016. január 1-jétől
2016. december 31-éig
a)
az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként
szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
b)
az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében,
amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja
ezeket az értékhatárokat.

70. §

(1) A 69. § (1), (2) és (4) bekezdésétől eltérően a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig
a)
árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 414 000 euró,
b)
építési beruházásra 5 186 000 euró,
c)
a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra 1 000 000 euró.
(2) A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás
lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig
a)
414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
b)
414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege
eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 69. §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban meghatározott
összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett – az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált –
összeget kell figyelembe venni.
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20. Egyes koncessziós díjak
71. §

(1) Az Szjtv. 27. § (5) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma az Szjtv. 37. § 11. pontja szerinti
egységenként a 2016. tárgyévre a következő:
a)
Budapesten és Pest megyében I. kategóriájú játékkaszinó esetén 668,4 millió forint, II. kategóriájú
játékkaszinó esetében 389,9 millió forint,
b)
az a) pontban foglalt kivétellel I. kategóriájú játékkaszinó esetén 557,1 millió forint, II. kategóriájú
játékkaszinó esetében 55,8 millió forint.
(2) Az Szjtv. 29/E. § (1) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma a 2016. tárgyévre a következő:
a)
egy játéktípusra érvényes távszerencsejáték-szervezési koncesszió esetén 105,9 millió forint,
b)
két játéktípusra érvényes távszerencsejáték-szervezési koncesszió esetén 211,8 millió forint.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. Felhatalmazó rendelkezések
72. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a)
a 4. § (1) bekezdésében meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének,
megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének,
valamint a 4. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,
b)
a 41. § (6) bekezdés és a 2. melléklet III. pont 7. alpontja szerinti támogatás igénylési feltételeinek,
folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének részletes szabályait,
c)
a 7. melléklet I. pont 3. alpont d) pont szerinti támogatás folyósításának, lemondásának, pótigénylésének,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait.
(2) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 26. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása cím felhasználásával
kapcsolatos szabályokat.
(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében az 5. § (5) bekezdés b) és
c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt határozzon meg.

22. Hatályba léptető rendelkezések
73. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és
2019. december 31-én hatályát veszti.
(2) Az 1–72. §, az 1–2. melléklet, a 3. melléklet I–VI. pontja, a 3. melléklet VII. pont 1–4. alpontja és a 4–10. melléklet
2016. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

16847

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

1. melléklet a 2015. évi ... törvényhez

1. melléklet a 2015. évi C. törvényhez

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

I. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

I. ORSZÁGGYŰLÉS
1

Országgyűlés Hivatala

1

Országgyűlés hivatali szervei

1

700,0

21 860,5

5,0

783,6

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

11 062,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 656,7

Dologi kiadások

4 397,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

91,5

Egyéb működési célú kiadások

40,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
2

Beruházások

2 430,7

Felújítások

1 881,7

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

428,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

121,5

Dologi kiadások

164,3

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

60,0

Felújítások

14,3

Országgyűlési Őrség

3
1

2 584,9

Működési költségvetés

1
2
4

2 053,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

531,2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3
4

73,0

73,0

80,0

80,0

Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

450,0

450,0

Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

2

Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért
Alapítvány támogatása
Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

8
1
2
3
13

Fejezeti tartalék
1 - 4. cím összesen:

5

26 756,0

705,0

26 051,0

1 959,9

140,0

1 959,9

140,0

Közbeszerzési Hatóság

1

Közbeszerzési Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

788,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

193,6

Dologi kiadások

845,8

Felhalmozási költségvetés

6

271,8

Beruházások
5. cím összesen:

8

Pártok támogatása

1

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

2 099,9
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1
2
3
4
5
6
7
8
9

I. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

876,6

Magyar Szocialista Párt

427,0

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

475,8

Lehet Más a Politika

173,7

Kereszténydemokrata Néppárt

152,7

Együtt - A Korszakváltók Pártja

133,6

Demokratikus Koalíció

132,0

Párbeszéd Magyarországért Párt

106,7

Bevétel

Támogatás

70,8

Pártalapítványok támogatása

1
2
3
4
5
8
9
10
11

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

529,7

Táncsics Mihály Alapítvány

234,2

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

266,2

Ökopolisz Alapítvány

67,6

Barankovics István Alapítvány

53,8

Együtt Magyarországért Alapítvány

41,3

Megújuló Magyarországért Alapítvány

23,6

Liberális Magyarországért Alapítvány

4,3
40,2

Új Köztársaságért Alapítvány
8 - 9. cím összesen:

10

3 809,8

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

1

69 861,0

Közszolgálati hozzájárulás
10. cím összesen:

21

69 861,0

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

573,5

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

359,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

97,1
101,6

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7

11,5

Beruházások

3,5

Felújítások
21. cím összesen:

22

573,5

573,5

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1

1,0

333,2

1,0

333,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

148,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39,7
138,8

Dologi kiadások

0,3

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

7,4

Beruházások
22. cím összesen:

23

Kiadás

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

Magyar Liberális Párt

9

2016. évi előirányzat

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

334,2
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1

I. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

7 750,0

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1

Bevétel

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

3 497,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 006,3
982,4

Dologi kiadások

2 046,1

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

217,8

Beruházások
23. cím összesen:

24

7 750,0

7 750,0

Nemzeti Választási Iroda

1

1 262,4

Nemzeti Választási Iroda

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

659,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

176,3

Dologi kiadások

376,5

Felhalmozási költségvetés

6
2

50,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása
A választási rendszerek működtetése
24. cím összesen:

25

458,0

458,0

1 500,0

1 500,0

3 220,4

3 220,4

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

1

808,0

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

359,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

96,3
331,0

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

21,0

Beruházások
25. cím összesen:
I. fejezet összesen:

808,0
115 212,8

808,0
10 415,9

31 126,1

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1

1 422,4

Köztársasági Elnöki Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

748,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

205,7

Dologi kiadások

411,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Személyi juttatások

Beruházások
Felújítások

3,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

51,6

Célelőirányzatok
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1
2
3

II . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Állami kitüntetések
Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

436,7

436,7

73,0

73,0

355,0

355,0

26,3

26,3

2 313,4

2 313,4

Államfői Protokoll kiadásai

1

Államfői Protokoll kiadásai

4

Fejezeti tartalék
II. fejezet összesen:

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1

1 761,6

Alkotmánybíróság

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

1 079,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

307,6

Dologi kiadások

289,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

37,1

Felhalmozási költségvetés

6
2

48,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Fejezeti tartalék
III. fejezet összesen:

35,5

35,5

1 797,1

1 797,1

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1

1 284,4

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

825,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

225,9

Dologi kiadások

208,4

Egyéb működési célú kiadások

1,5

Felhalmozási költségvetés

6
2

23,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Fejezeti tartalék
IV. fejezet összesen:

22,8

22,8

1 307,2

1 307,2

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1

Állami Számvevőszék

1

20,0

8 547,8

20,0

8 547,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 672,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 532,0
963,9

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2,0

Felhalmozási költségvetés

6
7

361,9

Beruházások

36,0

Felújítások
V. fejezet összesen:

VI. BÍRÓSÁGOK

8 567,8
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VI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bíróságok

1

Bevétel

Támogatás

2 066,0

78 164,0

192,0

2 715,0

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

51 429,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 041,2

Dologi kiadások

15 180,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
2

Beruházások

313,0

Felújítások

266,0

Kúria

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

2 088,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

524,5

Dologi kiadások

289,7

Felhalmozási költségvetés

6
3

4,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Beruházás

1
2
3

Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója

1 005,1

1 005,1

Igazságszolgáltatás beruházásai

7 083,0

7 083,0

Igazságszolgáltatás működtetése

1 561,9

1 561,9

VI. fejezet összesen:

92 787,0

2 258,0

90 529,0

102,0

39 453,8

VIII. ÜGYÉSZSÉG
1

Ügyészségek

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

26 074,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 169,3

Dologi kiadások

3 368,6

Egyéb működési célú kiadások

6,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

Személyi juttatások

Beruházások

2 836,5

Felújítások

30,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

70,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

4
6

Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata
Fejezeti tartalék
VIII. fejezet összesen:

30,0

30,0

296,1

296,1

39 881,9

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1
1
2
3
4
2

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

154 094,9
179 795,1
187 719,7
31 015,3
107 374,7

102,0

39 779,9
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IX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális
munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása
IX. fejezet összesen:

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 042,0

662 041,7

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1

664,2

Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1
1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

3 149,2
794,7
1 326,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6,0

Egyéb működési célú kiadások

4,0

Felhalmozási költségvetés

6
2

Beruházások

31,5
4 110,1

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

1 387,6
376,4
1 864,7
258,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
3

Beruházások
Felújítások

204,2
19,0

Igazságügyi Hivatal

1

596,1

1 102,1

1 500,0

1 223,0

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

834,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

229,8

Dologi kiadások

611,9

Felhalmozási költségvetés

6
9

Beruházások

22,4

Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

1 293,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

357,8

Dologi kiadások

897,9

Felhalmozási költségvetés

6
20

4 647,5

Működési költségvetés

Beruházások

174,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Célelőirányzatok

1
2
3
4
5
10

IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok
támogatása
IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása

490,3

490,3

500,0

500,0

90,0

90,0

Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben

163,5

163,5

85,0

85,0

25,0

25,0

2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen
kongresszus előkészítésének támogatása
Igazságügyi regionális együttműködés 2016
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X. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított
kártalanítás
Jogi segítségnyújtás

18
19

Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat,
jogvédelem és jogérvényesítés
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

20
27
28

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

Kiadás

Bevétel

Támogatás

120,0

120,0

249,0

249,0

40,0

40,0

100,0

100,0

30,0

30,0

500,0

500,0

Fejezeti általános tartalék

108,0

108,0

Fejezeti stabilitási tartalék

89,8

89,8

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

25
26

2016. évi előirányzat

X. fejezet összesen:

16 433,6

6 870,4

9 563,2

4 400,9

15 654,9

190,6

12 672,2

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1

Miniszterelnökség

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

9 021,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 586,1

Dologi kiadások

7 524,9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

40,6

Egyéb működési célú kiadások

32,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások

595,3

Felújítások

233,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21,5

Információs Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

4 377,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 100,8

Dologi kiadások

5 560,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

Beruházások

1 605,2

Felújítások

107,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

111,9
1 300,0

Nemzetstratégiai Kutató Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
6

Személyi juttatások

689,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

213,5

Dologi kiadások

396,9
340,0

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

207,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

56,2

Dologi kiadások

71,5

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

5,0
10,2

Nemzeti Örökség Intézete

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

192,4

317,6
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XI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55,6

Dologi kiadások

73,3

Bevétel

Felhalmozási költségvetés

6
8

Beruházások

6,5
260,0

VERITAS Történetkutató Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
9

Személyi juttatások

192,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55,6

Dologi kiadások

12,0
160,0

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

1

791,4

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

262,2
71,6
530,1

Felhalmozási költségvetés

6
10

Beruházások

87,5
182,8

Magyar Nyelvstratégiai Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

105,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28,5

Dologi kiadások

28,6

Felhalmozási költségvetés

6
12

Beruházások

20,0

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

1

43 976,5

122 037,4

77,5

1 353,4

3 100,0

4 344,2

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

108 715,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 613,7

Dologi kiadások

25 751,0

Egyéb működési célú kiadások

1 087,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
13

Beruházások

637,3

Felújítások

200,5

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8,5

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

1 000,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

160,7

Dologi kiadások

236,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
14

Beruházások
Felújítások

33,2
0,1

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Támogatás

Személyi juttatások

3 615,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 044,3

Dologi kiadások

2 290,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási költségvetés

171,6
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XI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Beruházások

2016. évi előirányzat
Kiadás

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

667,5

3 732,9

1 506,0
403,2
1 645,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
17

Beruházások

153,7

Felújítások

692,4
434,7

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

218,3
59,3
137,1

Felhalmozási költségvetés

6
30

Támogatás

322,4

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ
Működési költségvetés

1

Bevétel

Beruházások

20,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Célelőirányzatok

1
2
3
6
7

Kormányfői protokoll
Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok
Konzultációk kiadásai

9
10
17
18
19
30
32
37
38
39
42
1
2
43
44
45
46

500,0

1 090,0

1 090,0

600,0

600,0

74,2

74,2

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával
kapcsolatos kiadások
Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont
Alapítvány támogatása
"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása

600,0

600,0

100,0

100,0

70,0

70,0

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény
Közalapítvány
Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

300,0

300,0

58,0

58,0

220,0

220,0

150,0

150,0

Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője

200,0

200,0

614,8

614,8

Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás

263,3

263,3

Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok

589,0

589,0

Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus
Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Müködtetése
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatása
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány működésének támogatása
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

148,5

148,5

260,0

260,0

1 440,0

1 440,0

Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

8

500,0

Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása
Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása
Ludovika Campus

40,3

40,3

140,0

140,0

70,0

70,0

12 515,0

12 515,0
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XI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő
Szolgálata
Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

48
50
55
57

Határontúli műemlék-felújítási program
Területrendezési feladatok
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása

58
59
60

70,0

Támogatás
70,0

49,5

49,5

200,0

200,0

49,5

49,5

1 647,5

1 647,5
3,7
30,0

Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos
egyéb feladatok
Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása

740,0

740,0

200,0

200,0

Kormányablak program megvalósítása

385,9

EU utazási költségtérítések

479,7

A Magyar Foundation of North America támogatása

612,4

612,4

Építésügyi bontási feladatok

148,5

148,5

11,9

11,9

Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása

1 000,0

1 000,0

Nemzeti Hauszmann Terv

3 400,0

3 400,0

AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása
Fejezeti általános tartalék

385,9
479,5

0,2

150,0

150,0

3 424,0

3 424,0

5 496,4

5 496,4

Határon túli magyarok programjainak támogatása

1

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

5
6

Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei
Fejezeti stabilitási tartalék
1 - 30. cím összesen:

31

10,0

10,0

1 741,2

1 741,2

255 898,0

53 062,7

202 835,3

7,1

996,7

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

2

Személyi juttatások

653,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

172,3

Dologi kiadások

169,6

Felhalmozási költségvetés

6
8

Beruházások

4,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

10,2

Fejezeti stabilitási tartalék
31. cím összesen:

32
33
34

1 014,0
100 000,0

Rendkívüli kormányzati intézkedések

70 000,0

Országvédelmi Alap
Céltartalékok

1
2
3

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

20 000,0
6 000,0

Különféle kifizetések

135 425,5

Ágazati életpályák
32 - 34. cím összesen:

35

Bevétel

3,7

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

2
3

Kiadás

30,0

Közép-kelet európai regionális együttműködés

63
66
69
70
72
73
74
75
76

2016. évi előirányzat

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

331 425,5

10,2
7,1

1 006,9

16857
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XI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

1

A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kiadások
Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése

1
2

Az MFB Zrt. működésének támogatása

2

Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi
joggyakorlással kapcsolatos kiadások
Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói,
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások

2

XI. fejezet összesen:

113 075,0
400,0

300,0

702 112,5

53 069,8

203 842,2

147,6

6 084,4

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1

Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

4 096,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 155,9

Dologi kiadások

941,8

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

Beruházások

10,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

27,8
20 792,6

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

6 010,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 690,3

Dologi kiadások

5 527,6

Egyéb működési célú kiadások

300,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
3

Beruházások
Felújítások

6 514,2
750,0

Földmérési és Távérzékelési Intézet

1

2 055,0

98,2

231,7

213,5

50,0

14 646,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 310,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

351,3

Dologi kiadások

489,3

Egyéb működési célú kiadások

1,5

Felhalmozási költségvetés

6
4

Beruházások

0,5

Állami Ménesgazdaság

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

104,5
33,3
277,1
0,3

Felhalmozási költségvetés

6
5

Beruházások

30,0

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2

Személyi juttatások

6 931,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 019,3
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Dologi kiadások

3 766,6

Egyéb működési célú kiadások

1 909,0

Bevétel

Támogatás

Felhalmozási költségvetés

6
6

Beruházások

69,6

Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

1

4 614,2

17 382,2

106,0

430,9

1 933,3

3 121,6

177,0

615,6

1 115,0

502,1

4 136,1

2 868,5

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

14 284,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 623,2

Dologi kiadások

3 928,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

105,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
7

Beruházások

41,3

Felújítások

12,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0,6

Közművelődési intézmények

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

347,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

95,1

Dologi kiadások

93,4

Felhalmozási költségvetés

6
8

Beruházások

0,5

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2 426,9
662,4
1 798,3
0,9

Felhalmozási költségvetés

6
10

Beruházások

166,4

Génmegőrzési Intézmények

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

387,8
96,2
248,6

Felhalmozási költségvetés

6
12

Beruházások

60,0

Országos Meteorológiai Szolgálat

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

789,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

227,1

Dologi kiadások

543,5

Felhalmozási költségvetés

6
8
14

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

54,4
3,0

Nemzeti park igazgatóságok

1

Működési költségvetés

1
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 390,7
890,3

16859

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

3
5
2

XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

2 394,7
86,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
15

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

219,8
17,0
5,4
355,0

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

1

2 138,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 439,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

404,6

Dologi kiadások

533,7

Egyéb működési célú kiadások

2,5

Felhalmozási költségvetés

6
17

Beruházások

113,2
2 449,8

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

1 325,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

369,0

Dologi kiadások

625,2

Felhalmozási költségvetés

6
18

Beruházások

130,4

Herman Ottó Intézet

1

312,8

561,5

105,0

927,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

591,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

152,3

Dologi kiadások

123,3

Egyéb működési célú kiadások

1,0

Felhalmozási költségvetés

6
19

Beruházások

6,0

Agrárgazdasági Kutató Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

462,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

139,0

Dologi kiadások

431,1

Felhalmozási költségvetés

6
20

Támogatás

Beruházások

0,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Beruházás

21
2

Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése

2 760,0

2 760,0

1 200,0

1 200,0

Környezetvédelmi célelőirányzatok

9
10
11
14
21
3
2

Természetvédelmi kártalanítás
Természetvédelmi pályázatok támogatása
Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása
Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megvalósításában
Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével
kapcsolatos kiadások
Agrár célelőirányzatok
Agrárkutatás támogatása

207,9

207,9

12 750,0

12 750,0

81,0

81,0

54,0

54,0

141,4

141,4
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása
Tanyafejlesztési Program
Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének,
népszerűsítésének támogatása
Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

8
10
13
16

Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása
Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak
támogatása
Állami génmegőrzési feladatok támogatása

19
20
25
31
33

Kiadás

Bevétel

Támogatás

100,0

100,0

1 225,0

1 225,0

500,0

500,0

107,5

107,5

46,1

46,1

2 650,0

2 650,0

12,6

12,6

91,8

91,8

550,0

550,0

Nemzetközi szervezetek tagsági díjai

1 405,3

1 405,3

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
közfeladatainak támogatása
Lovas rendezvények támogatása

2 852,0

2 852,0

185,0

185,0

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

4

2016. évi előirányzat

Uniós programok kiegészítő támogatása

6
7
8
9

682,5

682,5

Igyál tejet program

2 600,0

2 600,0

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása

4 212,8

4 212,8

536,5

536,5

1 726,0

1 726,0

Méhészeti Nemzeti Program

Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának
támogatása
Iskolagyümölcs program

11
5

Nemzeti támogatások

3
4
5
6

6
7

960,0
1 125,0

76,2

76,2

Erdőfelújítás

131,4

131,4

Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás

176,3

176,3

A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása
Vadgazdálkodás támogatása
Nemzeti Erdőprogram

3
4
7
8
9
10
11

960,0
1 125,0

Állattenyésztési feladatok

Fejlesztési típusú támogatások
Folyó kiadások és jövedelemtámogatások
Állami halgazdálkodási feladatok támogatása

21,4

21,4

75 471,0

75 471,0

514,0
8 600,0

Nemzeti agrár kárenyhítés

514,0
4 300,0

4 300,0

30,0

30,0

1 000,0

1 000,0

Uniós programok árfolyam-különbözete

200,0

200,0

Egyéb EU által nem térített kiadások

500,0

500,0

Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása

750,0

750,0

Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása

500,0

500,0

100,0

100,0

Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása
Állat, növény- és GMO-kártalanítás
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

1
2
8

Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

1
2
13
14
18

Peres ügyek
Fejezeti általános tartalék
Fejezeti stabilitási tartalék
1 - 20. cím összesen:

21

130,4

130,4

1 666,9

1 666,9

216 802,6

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

2

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

1

Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése

550,0

40 431,3

176 371,3

16861
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

XII. fejezet összesen:

2016. évi előirányzat
Kiadás

217 352,6

Bevétel

40 431,3

Támogatás

176 371,3

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1

Honvédelmi Minisztérium

1

4 794,9

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

3 432,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

932,8

Dologi kiadások

391,0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11,7

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

21,0
5,5

Egyéb HM szervezetek

1

3 839,5

84 255,4

5 245,7

61 693,6

477,3

82 506,3

150,0

13 576,8

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 198,0
1 319,5
74 228,3
349,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások

4 025,8

Felújítások

1 395,4

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 578,4

Magyar Honvédség

1

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

25 092,9
6 610,2
24 094,5
100,8
6,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások

9 616,9

Felújítások

1 268,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

150,0

MH ÖHP és alárendelt szervezetei

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

60 142,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 513,3

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 893,0
297,4

Felhalmozási költségvetés

6
3

Beruházások

137,9

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

1

Működési költségvetés

1
2

Személyi juttatások

7 814,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 002,0

16862
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XIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

3 810,0
21,4

Felhalmozási költségvetés

6
6

Beruházások

79,0
22 235,5

MH Egészségügyi Központ

1

5 813,1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

15 304,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 202,6

Dologi kiadások

8 254,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

71,9

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

215,0
272,1

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

207,0
64,4

Dologi kiadások

0,1

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0,6

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Ágazati célelőirányzatok

1
3
6
19
5
25
39

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és
DCM)
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek
támogatása
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati
támogatása
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek
támogatása
Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

100,0

100,0

45,0

45,0

134,0

134,0

1 435,0

1 435,0

2 290,5

2 290,5

50,0

50,0

63,0

63,0

3 066,6

3 066,6

3 982,8

3 982,8

368,0

368,0

2 661,9

2 661,9

Alapítványok, közalapítványok támogatása

1
2

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok
támogatása
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó
közalapítványhoz
Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

3
40
1
2

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz
Fejezeti stabilitási tartalék

3

XIII. fejezet összesen:

299 057,0

31 948,0

267 109,0

25,5

5 281,1

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1

Belügyminisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3

Személyi juttatások

3 392,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

827,7

Dologi kiadások

903,2
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Egyéb működési célú kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

149,0

Felhalmozási költségvetés

6
2

Beruházások

34,7
6 105,8

Nemzeti Védelmi Szolgálat

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

3 460,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

907,8

Dologi kiadások

591,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
4

Beruházások

495,1

Felújítások

650,9

Terrorelhárítási Központ

1

123,0

12 102,2

2 715,6

55 379,6

22,2

661,7

5 301,6

250 324,6

47,4

7 671,6

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

7 218,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 971,2

Dologi kiadások

1 826,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
5

Beruházások

908,4

Felújítások

300,0

Büntetés-végrehajtás

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

28 276,7
6 389,2
17 414,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2,7

Egyéb működési célú kiadások

2,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
6

Beruházások

5 739,4

Felújítások

157,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

113,0

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
7

Személyi juttatások

448,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

114,9

Dologi kiadások

121,0

Rendőrség

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

166 303,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 187,1

Dologi kiadások

37 439,5

Egyéb működési célú kiadások

811,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
8

Beruházások

6 328,5

Felújítások

451,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

105,0

Alkotmányvédelmi Hivatal

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

5 331,2
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

1 450,7
810,4
0,3

Felhalmozási költségvetés

6
8
9

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

106,4
20,0
220,6

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

1

17 677,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

10 153,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 640,3

Dologi kiadások

2 354,9

Egyéb működési célú kiadások

0,4

Felhalmozási költségvetés

6
8
10

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 705,0
43,9
416,8

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

82,9
24,0
290,3

Felhalmozási költségvetés

6
12

Beruházások

19,6

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1

2 633,2

53 706,3

104,4

8 640,7

414,5

634,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

37 349,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 274,1

Dologi kiadások

5 366,7

Egyéb működési célú kiadások

18,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
13

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 706,5
606,7
18,0

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

3 469,2
927,6
3 456,4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

110,1

Egyéb működési célú kiadások

568,8

Felhalmozási költségvetés

6
15

Beruházások

213,0

BM Nemzetközi Oktatási Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Támogatás

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

330,7
93,0
596,7
15,4
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Beruházások

5,0

Felújítások

8,0

Vízügyi Igazgatóságok

1

Támogatás

2 940,7

23 636,3

10 423,6

23 171,3

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

10 325,0
2 809,2
12 636,3

Felhalmozási költségvetés

6
18

Beruházások

806,5

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala
Működési költségvetés

1
1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

3 721,3
930,3
25 831,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
20

Bevétel

Beruházások
Felújítások

3 025,6
86,6

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Ágazati célfeladatok

2
27

Energia-racionalizálás
Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

50
56
57

1 194,8

410,0

784,8

260,0

260,0
21 501,1

7,5

7,5

7,5

7,5

Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása

20,5

20,5

Ivóvíz-minőség javító program

41,1

41,1

107,1

107,1

Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a
pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő
Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére

2

100,3

21 501,1

Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

58
59
60
61

100,3

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2

Társadalmi önszerveződések támogatása

3
5
11
9

1 050,0

1 050,0

Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása

600,0

600,0

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

172,0

172,0

Országos Polgárőr Szövetség

Szolidaritási programok

1
2
3
4
6
10
11
18
19

Európai Menekültügyi Alap

35,0

34,9

0,1

Integrációs Alap

48,9

48,8

0,1

Visszatérési Alap

65,1

65,0

0,1

459,6

459,5

Külső Határok Alap
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék
Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása
Duna Művész Együttesek támogatása
Magyar Rendvédelmi Kar
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének
támogatása
Belügyi Alapok

20
1
2

0,1

91,2

91,2

1 963,0

1 963,0

300,0

300,0

50,0

50,0

700,0

700,0

Belső Biztonsági Alap

6 248,8

948,2

5 300,6

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

2 023,0

371,9

1 651,1
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XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Belügyi Alapok technikai költségkerete

21

Kiadás
95,0

Bevétel
80,0

4 930,1

Fejezeti stabilitási tartalék
1 - 20. cím összesen:

21

2016. évi előirányzat

K-600 hírrendszer működtetésére
XIV. fejezet összesen:

532 453,9

Támogatás
15,0
4 930,1

27 490,9

504 963,0

27 490,9

504 963,0

9 371,8

9 423,6

1 700,0

356,4

5 817,9

10 429,4

786,4

525,1

11 651,3

15 277,7

55,0
532 508,9

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

11 729,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 330,7

Dologi kiadások

3 263,6

Egyéb működési célú kiadások

32,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

397,8
2,8
38,3

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 133,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

302,4

Dologi kiadások

501,5

Egyéb működési célú kiadások

2,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
5

Beruházások

70,0

Felújítások

47,0

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2 568,1
739,0
10 840,1
5,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
6

Beruházások
Felújítások

665,1
1 430,0

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

596,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

120,7

Dologi kiadások

449,7

Felhalmozási költségvetés

6
8

Beruházások

144,7

Magyar Államkincstár

1

Működési költségvetés

1
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 517,8
4 407,0
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XV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

5 124,2
3,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
16

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 471,0
383,7
21,8
1 219,2

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

1

719,8

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

1 024,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

297,1

Dologi kiadások

444,5

Felhalmozási költségvetés

6
25

Bevétel

Beruházások

172,5

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Ágazati célelőirányzatok

5

Kárrendezési célelőirányzat

1
2
3
7
8
10
3

Járadék kifizetés
Tőkésítésre kifizetés
Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
működtetéséhez
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása
Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások

310,0

310,0

3 550,0

3 550,0

40,0

40,0

10,0

10,0

272,3

272,3

1 000,0

1 000,0

846,9

846,9

5 375,0

5 375,0

470,6

470,6

5 540,7

5 540,7

151,0

151,0

Turisztikai feladatok

2
3
4

Agrármarketing célelőirányzat
Turisztikai célelőirányzat
Területfejlesztési feladatok

1
5

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
Belgazdasági feladatok

1
3
4
5
6
7
7

Gazdasági Zöldítési Rendszer
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása
Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi
törvény alapján
Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok

4,2

4,2

69,8

69,8

MKIK támogatása

50,0

50,0

15 000,0

15 000,0

Nemzetgazdasági támogatások
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
3
4
7
8

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő
feladatok
Szervezetátalakítási alap
Nemzetgazdasági programok
Fejezeti általános tartalék

30,0

30,0

551,5

551,5

493,3

493,3

31,7

31,7

300,0

300,0

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

1
2
3
4
10

Függő kár kifizetés

Duna Transznacionális Együttműködési Program

669,7

Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020

191,1

191,1

INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program

98,6

98,6

INTERACT III Interregionális Együttműködési Program

11,3

11,3

641,5

641,5

Fejezeti stabilitási tartalék

309,9

359,8

16868

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

XV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

XV. fejezet összesen:

2016. évi előirányzat
Kiadás

102 987,8

Bevétel

Támogatás

30 856,5

72 131,3

2 951,1

124 408,4

23,8

8 188,2

270,8

2 220,4

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
1

Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

70 993,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 142,8

Dologi kiadások

35 079,2

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

1,8
59,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

337,9
1 500,0
244,8

Bűnügyi Főigazgatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

5 269,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 386,3

Dologi kiadások

1 396,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
3

Beruházások
Felújítások

150,1
10,0

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 294,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

359,4

Dologi kiadások

744,0

Egyéb működési célú kiadások

0,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
4

Beruházások

63,7

Felújítások

30,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Fejezeti stabilitási tartalék
XVI. fejezet összesen:

1 375,5
139 438,2

1 375,5
3 245,7

136 192,5

12 235,5

6 895,3

913,3

2 200,1

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

7 351,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 984,6

Dologi kiadások

9 634,0

Felhalmozási költségvetés

6
8
3

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

150,0
11,0

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

445,5

16869
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XVII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

115,0
2 550,9
0,7

Felhalmozási költségvetés

6
4

Beruházások

1,3
2 690,9

Országos Atomenergia Hivatal

1

1 735,9

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

1 372,4
371,0
1 882,5
658,3

Felhalmozási költségvetés

6
5

Beruházások

142,6
2 467,7

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

738,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

211,6

Dologi kiadások

604,1

Egyéb működési célú kiadások

909,3

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

4,3
31 098,4

Nemzeti Közlekedési Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

3 036,7
772,2
5 228,1
0,3
21 306,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
8

Beruházások

695,1

Felújítások

50,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

10,0
819,0

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

1

2 757,7

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

1 013,4
266,3
2 011,0
191,6

Felhalmozási költségvetés

6
8
10

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

90,4
4,0
488,3

Közlekedésbiztonsági Szervezet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

263,4
72,8
133,6

Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások

18,5

16870
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XVII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1

Támogatás

10,0

430,6

395,0

606,4

18,8

1 041,2

2 500,0

5 952,9

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

319,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

80,6

Dologi kiadások

32,6

Felhalmozási költségvetés

6
14

Beruházások

8,4

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

585,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

158,0

Dologi kiadások

250,2

Egyéb működési célú kiadások

3,7

Felhalmozási költségvetés

6
15

Beruházások

3,8

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

563,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

152,3

Dologi kiadások

293,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
16

Beruházások

40,0

Felújítások

10,0

Nemzeti Sportközpontok

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

2 136,3
599,2
4 308,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
20

Bevétel

Beruházások
Felújítások

1 371,2
38,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

31

Kiemelt célú beruházások támogatása

12
13
14
32

7 457,5

Győr-Gönyű kikötőfejlesztés

200,0

200,0

Debreceni regionális repülőtér működésének támogatása

400,0

400,0

399,2

399,2

Közlekedési ágazati programok

1
2
3
4
6
11
12
13
27
28
33

7 457,5

Közútfejlesztési feladatok végrehajtása

A közösségi közlekedés összehangolása
Közúthálózat fenntartás és működtetés

60 167,2

Útdíj rendszerek működtetése

18 314,3

18 314,3

3 507,7

3 507,7

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása
Belvízi hajózási alapprogram

1 181,0

0,1

0,1

Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

1 898,6

1 700,0

Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

180,0

180,0

Zajtérképezés EU tagállami feladatai
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek
Kiemelt közúti projektek
Hazai fejlesztési programok

49,1
61 800,0
160 000,0

58 986,2

198,6
49,1

28 200,0

33 600,0
160 000,0
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2
3
4
6
20
34

3
35

36

37

38
1
2
3
10
12
14
15
17
39

12 022,1

12 022,1

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

1 245,4

1 245,4

Hazai fejlesztési programok célelőirányzat

160,0

160,0

Balaton fejlesztési feladatok támogatása

220,0

220,0

1 003,6

1 003,6

Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció

978,6

978,6

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához
kapcsolódó feladatok
Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok

127,9

127,9

2 358,6

2 358,6

Hungaroring Sport Zrt. támogatása

Intézményi kezességi díjtámogatások

Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer
Bányanyitási feladatok kiadásai

623,3

623,3

5 540,7

5 540,7

100,0

100,0

Autópálya rendelkezésre állási díj
Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

110 490,2

110 490,2

11 251,2

Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához

11 251,2

646,3

646,3

Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő
feladatok ellátása
Egyéb feladatok

116,0

116,0

Nemzetközi tagdíjak

219,3

219,3

55,2

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

55,2

3 400,2

3 400,2

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
működtetése
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése

396,0

396,0

440,8

440,8

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek támogatása
Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása

330,0

330,0

61,3

61,3

1 038,5

1 038,5

2 940,0

2 940,0

Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete

83,2

83,2

Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

Kormányzati szakpolitikai feladatok

Bányabezárás
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

1
16
17
22
23
24
25

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

35 888,5

35 888,5

Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

4 263,0

4 263,0

Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása

2 646,0

2 646,0

Tornaterem-építési program

2 970,0

2 970,0

Tanuszoda-fejlesztési program

2 970,0

2 970,0

2 970,0

2 970,0

289,3

289,3

387,6

387,6

581,0

581,0

5 100,0

5 100,0

Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új
iskola és tornaterem
A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges
új iskola és tornaterem
Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési
támogatása
Fejezeti stabilitási tartalék
1 - 20. cím összesen:

21

Támogatás

Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

3

46

Bevétel

PPP-programok

1
6
7

45

Kiadás

Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok

1
4
5

44

Kiemelt előirányzat neve

Infokommunikációs ágazati programok

1
2

40
43

XVII . F E J E Z E T

2016. évi előirányzat

Vállalkozások folyó támogatása

603 544,5

84 409,6

519 134,9

16872
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XVII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Egyedi támogatások, ellentételezések

3

Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési
kötelezettségeinek átvállalása
A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

5
6
7

Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások
költségtérítése
Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

8
9

Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek
elszámolása
Peres ügyek

25

21 - 25. cím összesen:

26

225,0
74 137,7
154 400,0
41 048,7
2 263,8
2 263,8
1 500,0
275 839,0

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek

1

1 300,0

Osztalékbevétel
XVII. fejezet összesen:

879 383,5

85 709,6

519 134,9

265,3

7 660,1

7 087,7

48 962,3

2,0

188,0

790,5

5 073,5

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1

Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

4 888,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 354,1

Dologi kiadások

1 419,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

49,3
6,0

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

151,5
56,0

Külképviseletek igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

26 442,2
7 079,5
19 943,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

Beruházások

2 172,3

Felújítások

300,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

112,6

Külügyi és Külgazdasági Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

104,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29,1

Dologi kiadások

46,9

Felhalmozási költségvetés

6
4

Beruházások

10,0

Balassi Intézet

1

Működési költségvetés

1
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 039,2
558,7
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XVIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

1 958,1

Dologi kiadások

220,0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2,0

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
5

86,0

Beruházások

80,0

Nemzeti Befektetési Ügynökség

1

2 820,0

Működési költségvetés

1
2
3
2

1 141,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

321,7
1 346,9

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8
7

Bevétel

Beruházások

55,1

Felújítások

14,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Célelőirányzatok

1
2
3
5
6
2
1
3
3
1
2
3
4
1
2
5
6
5
8

10 366,1

10 366,1

Kötött segélyhitelezés

579,3

579,3

Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

450,0

450,0

5 500,0

5 500,0

780,0

780,0

110,0

110,0

40,0

40,0

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

7 460,0

7 460,0

Európai uniós befizetések

4 900,0

4 900,0

115,0

115,0

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

13,7

13,7

Humanitárius segélyezés

10,0

10,0

Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok
támogatása Ukrajnában
Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások

40,0

40,0

2 551,3

2 551,3

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram
működtetése
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
Európai Területi Társulások támogatása
Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet
támogatása
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges
pénzügyi hozzájárulás
Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

Peres ügyek
Fejezeti stabilitási tartalék
1 - 7. cím összesen:

8

9,9

9,9

932,9

932,9

106 787,6

8 225,5

98 562,1

8 225,5

98 562,1

Vállalkozások folyó támogatása

1

Normatív támogatások

1
9

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése

30 000,0

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

2

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

1

Eximbank Zrt. tőkeemelése
XVIII. fejezet összesen:

20 000,0
156 787,6

16874
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XIX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2

Fejezeti kezelésű előirányzatok

4

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

1
2
7

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

12 222,8

Közlekedés Operatív Program

34 930,0

Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti
Foglalkoztatási Alap
Társadalmi Megújulás Operatív Program

8
14
19
20
21
22

34 930,0
3 808,7

95 667,3

95 667,3

58 505,8

58 505,8

105 820,1

105 820,1

Államreform Operatív Program

1 535,2

1 535,2

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

3 510,2

3 510,2

Végrehajtás Operatív Program

6 885,7

6 885,7

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Környezet és Energia Operatív Program

5

3 808,7

12 222,8

Területi Együttműködés

1

Európai Területi Együttműködés

1
2
3
4
5
6
7
10
6

ETE HU-SK

6 186,1

5 839,5

346,6

ETE HU-RO

1 254,6

1 031,0

223,6

ETE HU-SER

247,5

229,5

18,0

ETE HU-CRO

631,5

558,6

72,9

ETE SEES

263,3

50,5

212,8

ETE AU-HU

19,2

19,2

ETE SLO-HU

11,9

11,9

ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program

716,2

685,3

30,9

7 180,0

6 679,0

501,0

9 000,0

7 650,0

1 350,0

Egyéb uniós előirányzatok

3
6

Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 20092014
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

7
1
2
8
11
8
9

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft
uniós feladatainak támogatása
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása
Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása
Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék

337,5

337,5

1 000,0

1 000,0

30 831,8

30 831,8

15 000,0

15 000,0

4 776,4

4 776,4

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

1
2
3
4
5
6
7
8

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)
Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

294 541,1

13 878,9

32 333,4

22 633,4

9 700,0

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

106 000,0

95 400,0

10 600,0

Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

202 835,6

148 070,0

54 765,6

Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

12 999,5

120 365,5

107 366,0

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

52 866,5

44 936,5

7 930,0

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)

45 275,0

20 740,0

24 535,0

3 431,2

2 916,5

514,7

Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)

10

308 420,0

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

6

ETE határmenti programok 2014-2020

1
2
3

SKHU ETE program

3 717,4

ROHU ETE program

4 114,1

HU-SER IPA program

5 683,6

3 717,4
4 114,1
3 580,2

2 103,4
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XIX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

HU-CRO ETE program

4
5
6
7

Kiadás
2 031,4

Bevétel
940,7

Támogatás
1 090,7

AU-HU ETE program

507,6

507,6

SI-HU ETE program

181,7

181,7

8,0

8,0

ENI programok

11

2016. évi előirányzat

Vidékfejlesztési és halászati programok

3

Halászati Operatív Program

1

Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra
termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)
Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)

2
3

Technikai segítségnyújtás (V. tengely)

12

402,1

264,6

137,5

394,8

329,9

64,9

37,1

31,0

6,1
16 335,5

Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

1
2
3

108 903,3

92 567,8

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

1 622,4

1 216,8

Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása

1 125,0

1 125,0

100,0

100,0

100,0

100,0

526,3

526,3

Vidékfejlesztési Program

13
14

Uniós Programok ÁFA fedezete

405,6

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

1

Uniós programok árfolyam-különbözete

16

Fejezeti stabilitási tartalék
XIX. fejezet összesen:

1 401 323,8

862 066,6

539 257,2

6 186,0

10 601,9

23 617,7

83 315,2

166,0

2 472,8

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

9 588,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 601,3

Dologi kiadások

3 731,2

Egyéb működési célú kiadások

816,0

Felhalmozási költségvetés

6
2

Beruházások

51,1

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

3

Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei
Működési költségvetés

1
1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

65 770,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 938,1

Dologi kiadások

22 013,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

2 996,3
42,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
4

Beruházások
Felújítások

161,2
10,0

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

1 563,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

399,1

Dologi kiadások

564,0

Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások

110,4
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Felújítások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

2,3

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

1

Bevétel

111,4

678,6

1 585,5

2 628,7

282 735,3

153 075,0

1 750,0

4 472,3

3 950,0

1 646,6

2 554,5

310,6

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

475,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

132,7

Dologi kiadások

180,6

Felhalmozási költségvetés

6
4

Beruházások

1,5

Egyéb kulturális intézmények

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

2 026,3
576,0
1 292,6
134,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
5

Beruházások

179,2

Felújítások

4,6

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1,2

Egyetemek, főiskolák

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

177 708,9
49 099,0
149 331,3
23 799,3
1 917,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
6

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

25 018,2
8 864,9
71,2

Egyéb oktatási intézmények

1

Oktatási Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2
2

Dologi kiadások

741,9
2 776,6

Beruházások

8,0

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

2 415,5
678,6
2 092,5

Felhalmozási költségvetés

6
7

1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 695,8

Felhalmozási költségvetés

6

7

Személyi juttatások

Beruházások
Felújítások
Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó
intézmények
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

406,0
4,0

16877
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2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

1 161,7
272,9
1 407,8

Felhalmozási költségvetés

6
2

Beruházások

22,7
679,4

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

1

8 117,2

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

6 776,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 305,1

Dologi kiadások

686,7

Felhalmozási költségvetés

6
8

Beruházások

28,1
789,3

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs
Központ
Működési költségvetés

1
1
2
3
2

Személyi juttatások

509,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

126,7

Dologi kiadások

117,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
9

Beruházások
Felújítások

30,6
5,0

Türr István Képző és Kutató Intézet

1

6 450,0

1 240,0

544,5

2 776,3

508 974,1

1 195,6

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

2 388,3
574,0
3 277,7

Felhalmozási költségvetés

6
7
10

Beruházások
Felújítások

450,0
1 000,0

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

1

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

2 386,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

567,8

Dologi kiadások

266,5

Felhalmozási költségvetés

6
2

Beruházások

100,0

Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

222 312,4
59 904,6
220 731,5
56,7
590,6

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

5 277,3

Felújítások

1 247,7
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

48,9

Közgyűjtemények

1

Bevétel

3 220,8

18 395,3

6 252,0

11 672,1

32 727,7

3 119,7

10,8

594,3

2 949,6

12 587,5

12 130,5

1 643,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

7 997,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 167,5

Dologi kiadások

5 189,0

Egyéb működési célú kiadások

6,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
12

Beruházások
Felújítások

6 119,6
136,4

Művészeti intézmények

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

7 604,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 034,5

Dologi kiadások

7 410,9

Egyéb működési célú kiadások

0,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
14

Beruházások

773,4

Felújítások

100,0

Országos Mentőszolgálat

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

20 023,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 593,6

Dologi kiadások

7 980,5

Felhalmozási költségvetés

6
15

Beruházások

2 250,0

Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

250,0
67,5
227,6

Felhalmozási költségvetés

6
16

Beruházások

60,0

Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb
népegészségügyi intézetek
Működési költségvetés

1
1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

4 023,6
1 062,6
10 013,6
285,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
17

Beruházások
Felújítások

116,2
35,3

Országos Vérellátó Szolgálat

1

Működési költségvetés

1
2
3

Személyi juttatások

4 234,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 073,9

Dologi kiadások

7 915,3
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2016. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

Felhalmozási költségvetés

6
7
18

Beruházások
Felújítások

480,0
70,0

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1

12 000,0

549 264,9

26,0

1 126,5

Működési költségvetés

1
2
3
4
19

Személyi juttatások

404 484,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

109 167,5

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

45 612,7
2 000,0

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1

Működési költségvetés

1
2
3
20

Bevétel

Személyi juttatások

716,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

190,2

Dologi kiadások

246,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Normatív finanszírozás

2
3
4
5

17 034,7

17 034,7

166 016,4

166 016,4

Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás

3 792,1

3 792,1

Köznevelési szerződések

4 000,0

4 000,0

Felsőoktatás speciális feladatai

438,6

438,6

Lakitelek Népfőiskola támogatása

300,0

300,0

12 044,1

12 044,1

5 211,7

5 211,7

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

3

Felsőoktatási feladatok támogatása

1
2
3
4
5
6

Kiválósági támogatások
Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap
Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen
Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

4

40,0

40,0

5 340,0

5 340,0

Köznevelési feladatok támogatása

4
5
8
11
12

86,7

86,7

2 752,7

2 752,7

Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása

440,0

440,0

Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása

400,0

400,0

4 405,8

4 405,8

1 000,0

1 000,0

451,4

451,4

Köznevelés speciális feladatainak támogatása
Nemzeti Tehetség Program

Erzsébet program támogatása

5

Egyéb feladatok támogatása

1
18

I. világháborús centenáriumi megemlékezések
Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

1
2
3
4
19

74,4

74,4

2 000,0

2 000,0

236,6

236,6

34,8

34,8

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

170,8

170,8

Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

320,7

320,7

4,0

4,0

Határon túli kulturális feladatok támogatása
Határtalanul! program támogatása
Határon túli köznevelési feladatok támogatása
Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

8
1
2
5

Kétoldalú munkatervi feladatok

2
10

Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok
Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

16880
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Kulturális szakdiplomáciai feladatok

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

5,4

5,4

12,3

12,3

EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

6

EU-tagságból eredő együttműködések

2
11

EU-tagságból eredő kulturális együttműködések
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

1
2
3
5

69,8

69,8

A KOGART támogatása

200,0

200,0

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása

228,8

228,8

Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális
fesztiválok és események támogatása
Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása

250,0

250,0

500,0

500,0

262,1

262,1

176,8

176,8

Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

1 257,9

1 257,9

Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok
(működési és művészeti pályázatok)
Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak

1 331,3

1 331,3

79,2

79,2

Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

1 579,9

1 579,9

A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál
megrendezésének támogatása
Egyéb színházi támogatások

1 950,0

1 950,0

55,8

55,8

Filmszakmai támogatások

18
12

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7
1
2
13

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása
Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti
értékmentő programja
Közművelődési szakmai feladatok
Művészeti tevékenységek

4
5
9
10
11
12
13

A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása

14
15

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

30,0

30,0

351,5

351,5

28,7

28,7

3,0

3,0

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

3

Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

2
3
4
5
16

Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

65,0

65,0

300,0

300,0

42,5

42,5

35,3

35,3

Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

1
3
6
7
9
17

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai
feladatok támogatása
Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
Családpolitikai Programok

654,0

654,0

Családpolitikai célú pályázatok

83,0

83,0

Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok

18,0

18,0

Egyes szociális pénzbeli támogatások

1
6
7
18
19

1 540,0

1 540,0

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

891,0

891,0

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása
Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

690,0

690,0

113,9

113,9

79 415,0

79 415,0

Gyermekvédelmi Lakás Alap

Szociális célú humánszolgáltatások

1

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
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4

Kiemelt előirányzat neve

Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális
munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház
finanszírozása
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási
szerződésekkel történő finanszírozása
Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és
gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel
összefüggő támogatások
Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított
ágazati pótlék
Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési
támogatása
Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális
programok
Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb
esélyteremtési programok támogatása
Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok
támogatása
Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció
támogatása
Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

7
8
9
10
20
3
6
8
12
13

Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat
ellátó lakóotthonok támogatása
Egészségügyi ágazati előirányzatok

22
2
3
6
13
19
20

6
1
2
4
7
8
10

Támogatás

4 775,1

4 775,1

523,6

523,6

3 229,0

3 229,0

5,0

5,0

200,0

200,0

157,2

157,2

112,6

112,6

535,0

535,0

446,4

446,4

190,0

190,0

201,6
2 092,0

Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása

957,6

957,6

Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

700,0

700,0

Patika hitelprogram kamattámogatása

370,0

370,0

Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének
támogatása
Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása

6 999,0

6 999,0

Új budapesti kórház előkészítése

1 000,0

1 000,0

300,0

300,0

Versenysport támogatása

1 307,7

1 307,7

Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének
kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

7 000,0

7 000,0

3 162,3

3 162,3

2 679,2

2 679,2

187,7

187,7

Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő
támogatása
Sporttevékenység támogatása

4
5

Bevétel

201,6

Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások

23

Kiadás

2 092,0

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

24
25
26

7
9
23
24
25
28

XX . F E J E Z E T

2016. évi előirányzat

Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai

5 510,2

5 510,2

1 994,7

1 994,7

Fogyatékosok sportjának támogatása

447,0

447,0

Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása

376,0

376,0

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

2 140,2

2 140,2

Sportegészségügyi ellátás támogatása

265,4

265,4

Szabadidősport támogatása

477,4

477,4

Diák- és hallgatói sport támogatása

410,7

410,7

Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

22,0

22,0

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése
és projektjei

32,7

32,7

Utánpótlás-nevelési feladatok

16882

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

29

XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása
Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása

30
24

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

10 979,4

10 979,4

1 700,0

1 700,0

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

11

Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

2
3
12
18
36
1
2
25
15
19
26

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartása
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF)
kapcsolódó fejlesztések
Magyar Sport Háza támogatása

111,1

111,1

3 200,0

3 200,0

266,2

266,2

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

4 020,6

4 020,6

4 488,1

4 488,1

1 888,6

1 888,6

MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása

2 280,0

2 280,0

Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése

3 230,0

3 230,0

184,3

184,3

Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek,
fenntartásának támogatása
Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek
támogatása
Kiemelt sportegyesületek vagyonkezelésében lévő állami
sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása
Oktatási alapítványok, közalapítványok

1
2
14
19
2

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

30,8

30,8

300,0

300,0

1 296,8

1 296,8

44,0

44,0

44,0

44,0

7 989,9

7 989,9

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft.
támogatása
Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása

249,7

249,7

133,3

133,3

Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok
támogatása
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

608,5

608,5

97,3

97,3

450,0

450,0

Autizmus Alapítvány
Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása
Kulturális alapítványok, közalapítványok

10
12
27
28

Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása
Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)
támogatása
Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

2
3

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása

1
2
4
30
23

Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2
3
4
5
6
24

Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása
Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)
támogatása
Magyar Írószövetség támogatása

30,0

30,0

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása

22,0

22,0

Rákóczi Szövetség támogatása

50,0

50,0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

1
2
3

100,1

100,1

Magyar Rákellenes Liga támogatása

30,0

30,0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
működési támogatása

51,3

51,3

Magyar Vöröskereszt támogatása
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6
7
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Magyar ILCO Szövetség támogatása

30,0

30,0

Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

20,0

20,0

Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona

20,0

20,0

Rákbetegek Országos Szövetsége

20,0

20,0

Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi,
szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

149,5

149,5

143,3

143,3

181,8

181,8

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

176,4

176,4

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

181,8

181,8

Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és
Érdekvédelmi Szövetsége
Autisták Országos Szövetsége

21,0

21,0

55,1

55,1

Siketvakok Országos Egyesülete

22,0

22,0

Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és
Alapítványok Országos Szövetsége
Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

56,4

56,4

Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

5
6
7
8
9
10
11
12
13
21
23
24
25
26
27
26
2
27
1
35
39
46

610,5

610,5

Dévény Anna Alapítvány

39,6

39,6

Kézenfogva Alapítvány

10,0

10,0

Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

372,2

372,2

Afázia Egyesület
Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Egyesülete
Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
Magyar Olimpiai Bizottság
Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
és közösségi programok támogatása
Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása
Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját
elősegítő programok
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

47
48
50

85,0
2,0

85,0
2,0

2 129,0

2 129,0

180,0

180,0

34 313,5

34 313,5

26,3

26,3

4 000,0

4 000,0

22,0

22,0

Kulturális szakmai feladatok támogatása

1
3
7
8
9

Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis
Emlékpont Központ támogatása

12 834,4

12 834,4

A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása

3 500,0

3 500,0

A Budai Vigadó felújításának támogatása

2 478,5

2 478,5

Fejezeti általános tartalék

1 020,5

1 020,5

Nemzeti Együttműködési Alap

4 896,4

4 896,4

2 891,5

2 891,5

3 100,0

3 100,0

Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása

51
54
55

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

1
1
2
1

Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények,
közművelődési intézmények, kulturális programok)
Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
támogatása
Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
Hittanoktatás támogatása
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4

56
57

Kiadás

Bevétel

Támogatás

8 844,0

8 844,0

17 580,0

17 580,0

1 930,0

1 930,0

420,0

420,0

1 400,0

1 400,0

Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások

1

12
13
14
21
22

Kiemelt előirányzat neve

Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

4
5

7
9
10
11

XX . F E J E Z E T

2016. évi előirányzat

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő
egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak
Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi
jogi személye
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

650,0

650,0

Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése

2 623,0

2 623,0

A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer
infrastrukturális fejlesztése
Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása

2 400,0

2 400,0

121,2

121,2

Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása

300,0

300,0

1 720,0

1 720,0

200,0

200,0

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése
Egyházi személyek eszközellátásának támogatása
Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása
Nemzetiségi támogatások

550,0

550,0

1 459,4

1 459,4

55,2

55,2

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
58
1
2
3
4
5
6
7
8

Bolgár Országos Önkormányzat és Média

62,9

62,9

Országos Horvát Önkormányzat és Média

178,0

178,0

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média

256,9

256,9

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média

107,5

107,5

Országos Roma Önkormányzat és Média

361,2

361,2

Országos Lengyel Önkormányzat és Média

72,0

72,0

Országos Örmény Önkormányzat és Média

52,5

52,5

Országos Szlovák Önkormányzat és Média

151,0

151,0

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média

80,0

80,0

Szerb Országos Önkormányzat és Média

100,7

100,7

Országos Ruszin Önkormányzat és Média

59,6

59,6

Ukrán Országos Önkormányzat és Média

62,2

62,2

50,8

50,8

19,5

19,5

104,4

104,4

178,0

178,0

40,8

40,8

165,9

165,9

30,8

30,8

27,0

27,0

Országos Szlovén Önkormányzat és Média

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
intézmények támogatása
Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása
Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása
Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
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9
10
11
12
13
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4
5
6
7
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Társadalmi felzárkózást segítő programok
Roma kultúra támogatása
Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő
programok, szakkollégiumok
Felzárkózás-politika koordinációja
Roma ösztöndíj programok
Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és
Kulturális Központ
Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra,
pályázati önrészre
Fejezeti stabilitási tartalék
1 - 20. cím összesen:

21

2016. évi előirányzat
Kiadás

159,5

58,4

58,4

69,2

69,2

13,5

13,5

14,5

14,5

52,3

52,3

436,5

436,5

29,7

29,7

1 048,9

1 048,9

79,2

79,2

882,4

882,4

13 797,9

13 797,9

2 324 509,7

914 134,0 1 410 375,7

Családi támogatások

1
2
3
4
5
6
7
8
2

Családi pótlék
Anyasági támogatás

319 720,5
5 047,0

Gyermekgondozási segély

63 564,3

Gyermeknevelési támogatás

12 429,7

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

1 303,9

Életkezdési támogatás

5 189,9

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

6 078,9

Gyermektartásdíjak megelőlegezése

1 630,8

Korhatár alatti ellátások

1
2
3

Szolgálati járandóság

79 502,6

Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék

33 415,2

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

1
2
3
4
5
6
7
8
4

Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése
Mezőgazdasági járadék

9 241,9
2 223,1

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka

34 419,4

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

13 387,5

Házastársi pótlék
Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)
Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése
Járási szociális feladatok ellátása

2 895,4
42,0
331,3
70 587,4

Különféle jogcímen adott térítések

1
2
4

Közgyógyellátás

Támogatás

159,5

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

1

Bevétel

15 889,7

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

5 400,0

Folyósított ellátások utáni térítés

1 747,5
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

21. cím összesen:

22
26
27

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása
Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása

2016. évi előirányzat
Kiadás

28

Támogatás

684 048,0
3 137,0
250,0
1,0

Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel
22 - 27. cím összesen:

Bevétel

3 387,0

1,0

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

1

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek

1

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek

1
2

2,0
2,0

Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek

2

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

1

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

1
2

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába
tartozó társaságok tőkeemelése
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába
tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

3

XX. fejezet összesen:

1,0
1,0
1,0

3 011 947,7

914 139,0 1 410 375,7

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1

49,6

2 108,5

29,2

137,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

1 064,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

295,4

Dologi kiadások

638,5

Egyéb működési célú kiadások

33,0

Felhalmozási költségvetés

6
2

Beruházások

127,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2

OECD ROK
Fejezeti tartalék
XXX. fejezet összesen:

167,0
45,8
2 370,9

45,8
78,8

2 292,1

899,9

11 695,6

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1

Központi Statisztikai Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

7 531,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 029,4

Dologi kiadások

2 354,8

Egyéb működési célú kiadások

20,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8

Beruházások

607,0

Felújítások

20,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

33,0
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XXXI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

KSH Könyvtár

1

Bevétel

Támogatás

5,0

185,2

37,7

123,5

Működési költségvetés

1
2
3
5

Személyi juttatások

125,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33,0

Dologi kiadások

31,8

KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
6

Személyi juttatások

104,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28,2

Dologi kiadások

28,8

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatása
Fejezeti stabilitási tartalék

2

XXXI. fejezet összesen:

483,4

483,4

126,1

126,1

13 556,4

942,6

12 613,8

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1

7 084,3

Magyar Tudományos Akadémia

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

Személyi juttatások

5 595,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 448,5

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

5,1
35,0

MTA Titkárság Igazgatása

1

39,2

1 572,1

218,9

534,7

16 033,8

14 294,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

968,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

243,0

Dologi kiadások

356,7

Egyéb működési célú kiadások

3,0

Felhalmozási költségvetés

6
8
3

Beruházások

25,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

15,0

MTA Könyvtár és Információs Központ

1

MTA Könyvtár és Információs Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

401,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

102,4

Dologi kiadások

228,4

Egyéb működési célú kiadások

3,0

Felhalmozási költségvetés

6
4

Beruházások

18,0

MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

15 482,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 196,5

Dologi kiadások

8 833,8

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

117,0
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XXXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

2016. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

1 576,2
103,6
18,5

MTA Támogatott Kutatóhelyek

1

Bevétel

1 394,0

2 691,6

796,9

701,2

253,2

207,2

64,1

149,7

1,5

19,7

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

2 551,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

655,0

Dologi kiadások

707,2

Felhalmozási költségvetés

6
6

Beruházások

171,6

MTA egyéb intézmények

1

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

376,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

101,4

Dologi kiadások

976,7

Felhalmozási költségvetés

6
2

Beruházások

43,3

MTA Jóléti intézmények

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

203,6
65,5
190,3

Felhalmozási költségvetés

6
3

Beruházások

1,0

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

1

Működési költségvetés

1
2
3
4

Személyi juttatások

111,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30,2

Dologi kiadások

71,9

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

1

Működési költségvetés

1
2
3
7

Személyi juttatások

Személyi juttatások

9,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2,4

Dologi kiadások

9,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek
támogatása
Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

80,9

80,9

56,6

56,6

178,4

178,4

Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása

1 076,9

1 076,9

Infrastruktúra fejlesztés

1 742,0

1 742,0

Lendület Program

3 638,1

3 638,1

Fiatal kutatók pályázatos támogatása

898,3

898,3

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak

170,0

170,0

Posztdoktori pályázatok támogatása

845,0

845,0

Szakmai feladatok teljesítése

428,4

428,4

Kiválósági központok támogatása

300,0

300,0
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XXXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Központi kezelésű felújítások
XXXIII. fejezet összesen:

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

723,8
56 194,8

Támogatás
723,8

18 801,6

37 393,2

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1

MMA Titkársága

1

1 550,3

MMA Titkárság Igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

588,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

166,1

Dologi kiadások

659,5

Felhalmozási költségvetés

6
2

Beruházások

136,0
2 501,7

MMA köztestületi feladatok

1

Működési költségvetés

1
2
3
3

Személyi juttatások

1 814,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

341,2

Dologi kiadások

346,5
174,4

MMA Kutatóintézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

95,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27,2

Dologi kiadások

31,9

Felhalmozási költségvetés

6
4

Beruházások

20,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
3
6
7
8
11
12

Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása

105,0

105,0

Magyar Művészetek Háza programok

188,0

188,0

Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak

15,0

15,0

Kutatási tevékenység támogatása

55,0

55,0

200,0

200,0

Pályázati alapok

13,0

13,0

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

610,0

610,0

Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet épületének
felújítása és kialakítása
Nemzeti Szalon programjai

143,2

143,2

Pesti Vigadó művészeti programok

13
14

MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója
XXXIV. fejezet összesen:

80,0

80,0

1 000,0

1 000,0

6 635,6

6 635,6

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS HIVATAL
1

2 586,4

NKFI Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

1 861,3
498,3
1 876,8
14,1

Felhalmozási költségvetés

6

Beruházások

65,0

1 729,1

16890

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2

XXXV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
3

Nemzetközi tagdíjak
Fejezeti stabilitási tartalék
XXXV. fejezet összesen:

2 662,2

498,9

39,7
7 017,4

39,7
3 085,3

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1

Devizahitelek kamatelszámolásai

1
2
4
7
9
14
2

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől
felvett hitelek kamatelszámolásai
EBB hitelek kamatelszámolásai
ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai
ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai

2 494,2
162,0
11 769,0

Egyéb devizahitelek kamatkiadásai

3 095,9

Belföldi devizahitelek kamata

2

19 871,2

EB/IMF hitelek kamatelszámolásai

1 560,0

Devizakötvények kamatelszámolásai

1

Külföld felé

1
5
6
2
1

1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai

235 831,1

Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények
kamatkiadásai
A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

110,9

Forinthitelek kamatelszámolásai

2

Egyéb hitelek kamatelszámolásai

18
19
20
21
2

EBB forint hitelek kamatelszámolásai
ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai
MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata
Az önkormányzatoktól átvállalt forint hitelek kamatkiadásai

28 425,5
395,0
43,2
2 847,8

Államkötvények kamatelszámolása

1

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

1

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai
Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

668 234,9

1
2

Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai

62,5

2

4
3
1
2
4

Konszolidációval kapcsolatos államkötvények
kamatelszámolásai
Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos
államkötvények kamatelszámolásai
Kincstárjegyek kamatelszámolásai

2 027,7

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

21 492,0

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

49 603,5
13 499,9

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

1

Jutalékok és egyéb költségek

1

Deviza elszámolások

1
2

Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai
Forint elszámolások
Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások

59 130,9

68,4

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai

3

2

1 242,8
43,4

Devizaszámla kamatelszámolásai

3 275,1
25 433,9
1 700,0

2 163,3

3 932,1

16891
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XLI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Adósságkezelés költségei
XLI. fejezet összesen:

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

1 127,7
1 079 631,5

73 917,0

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI
1

Vállalkozások költségvetési befizetései

1
3
4
5
6
7
8
9

Társasági adó
Hitelintézeti járadék

400 500,0
6 300,0

Pénzügyi szervezetek különadója

79 200,0

Cégautóadó

27 700,0

Egyszerűsített vállalkozói adó

75 200,0

Bányajáradék

31 500,0

Játékadó

41 200,0

Ökoadó

1
2
10
11
12
14
15
16
18
2

Energiaadó
Környezetterhelési díj

16 700,0
5 300,0

Egyéb befizetések

26 000,0

Energiaellátók jövedelemadója

41 300,0

Rehabilitációs hozzájárulás

65 500,0

Kisadózók tételes adója

70 100,0

Kisvállalati adó

13 800,0

Közműadó

52 200,0

Reklámadó

10 900,0

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1
2
3
4
5
6

Általános forgalmi adó
Jövedéki adó
Regisztrációs adó
Távközlési adó
Pénzügyi tranzakciós illeték
Biztosítási adó

3

3 351 850,0
952 200,0
20 700,0
56 000,0
200 900,0
30 000,0

Lakosság költségvetési befizetései

1
2
4
5
6

Személyi jövedelemadó
Egyéb lakossági adók
Lakossági illetékek
Gépjárműadó
Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes
jövedelmeinek különadója
Egyéb költségvetési bevételek

4
1

1 658 400,0
2 000,0
121 700,0
45 500,0
900,0

Vegyes bevételek

8
9
2

Egyéb vegyes bevételek

4 366,0

Kezesség-visszatérülés

3 474,0

Központosított bevételek

1
2
3
4
5
6

Bírságbevételek

27 542,5

Termékdíjak

63 389,0

Egyéb központosított bevételek
Megtett úttal arányos útdíj
Hulladéklerakási járulékból származó bevétel
Időalapú útdíj (HD)

17 491,8
140 500,0
8 000,0
47 000,0

Támogatás

16892
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XLII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Költségvetési befizetések

1
3

25 559,9

Központi költségvetési szervek

8 004,0

Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos
önkormányzati befizetések
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése

4
7

17 000,0

Egyéb uniós bevételek

2
3
4

10 600,0

Vámbeszedési költség megtérítése

168,3

Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése
Uniós támogatások utólagos megtérülése

4
5

4 557,5

Kohéziós Alap

500,0

Strukturális Alapok

8

Tőke követelések visszatérülése

1
2

35,9

Kormányhitelek visszatérülése

207,0

Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése

28
29

Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása

1 272,0

Lakástámogatások

1

Egyéb lakástámogatások

31
32

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

104 000,0
104 000,0

Egyéb költségvetési kiadások

1

Vegyes kiadások

4
5
7

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások
Szanálással kapcsolatos kiadások

33

1,0

Védelmi felkészítés előirányzatai

1
2
11
12
19
21
22
25
26
27

3 200,0

Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai

497,0

Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési
feltételeinek biztosítása
Egyéb vegyes kiadások

1 200,0

1% SZJA közcélú felhasználása

8 100,0

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka
Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések

4 302,4
35,0
1,0

Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés

1 700,0

Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások

2 000,0

Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás
Fuvarozók kamattámogatása

5,0
40,0

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

3
4
5
7
10
13
14
15
16

Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési
kötelezettség
MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési
kötelezettség
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség
A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő
fizetési kötelezettség
Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség
A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési
kötelezettség
MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből
eredő fizetési kötelezettség
Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési
kötelezettség

500,0
6 500,0
15 447,8
1 700,0
150,0
10,0
2 500,0
383,3
30,0

Támogatás

16893
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XLII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő
fizetési kötelezettség
Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési
kötelezettség
E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő
fizetési kötelezettség
Kormányzati rendkívüli kiadások

19
20
34
2

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

300,0
10,0
100,0

Pénzbeli kárpótlás

1
2
3
35

Pénzbeli kárpótlás

1 297,3

Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás

2 364,6

Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei

59,6

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

2

Egészségbiztosítási Alap támogatása

4
9
36

Járulék címen átadott pénzeszköz
Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás

374 464,0
35 103,6

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek
kiadásai
Nemzetközi tagdíjak

1
1
2
3
4
7
8
2

IBRD alaptőkeemelés
IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása
CEB tagdíj
Bruegel tagdíj

910,3
1 381,5
3,7
30,3

NBB alaptőke hozzájárulás

3 042,0

AIIB alaptőke hozzájárulás

5 526,0

Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

1
2
3
4
3

IDA alaptőke-hozzájárulás
IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása
Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz
EU Szomszédsági Beruházási Eszköz
Egyéb kiadások

37

1 526,0
45,0
38,0
101,3
40,0

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

1
2
3
4

ÁFA alapú hozzájárulás

37 730,2

GNI alapú hozzájárulás

238 615,9

Brit korrekció
Ausztria, Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő
bruttó GNI csökkentés
Egyéb

5
41
42

Követeléskezelés költségei

21 153,0
2 402,0
14 947,9
1,7

Alapok támogatása

1

Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása

1
2
2
3
4
5
6

Költségvetési támogatás
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFAnak
Bethlen Gábor Alap támogatása
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
támogatása
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása
Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja támogatása
XLII. fejezet összesen:

95 000,0
105 769,9
11 807,5
4 724,4
5,3
7 686,0
1,0
1 223 762,5 7 781 945,9

Támogatás

16894
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XLIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

1

Értékesítési bevételek

1
2
3

12 500,0

Ingatlan értékesítésből származó bevételek

70,0

Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek
Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

1
2
4
2
1

21 998,8

Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele
Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele

82,9

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
értékesítési bevétele
Hasznosítási bevételek

19,0

Bérleti díjak

3
4
2
3
4

554,4

Egyéb bérleti díj

2 451,0

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
bérleti díja
Vagyonkezelői díj

2 533,0
31 107,0

Osztalékbevételek
Koncessziós díjak

1
2
3
4
3

4 233,8

Szerencsejáték koncessziós díj

229,5

Infrastruktúra koncessziókból származó díj

2 500,0

Bányakoncessziós díj

940,0

Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja
Egyéb bevételek

1
2

133 000,0

Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek

5 900,0

Vegyes bevételek

2

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1

Felhalmozási jellegű kiadások

1

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

1
2
4
5
6
2
4

7
8
9
2
2

15 500,0

A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes
létesítmény-fejlesztések kiadásai
Budapesti konferencia-központ megvalósítása

27 272,7

A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához
kapcsolódó beruházások megvalósítása
Egyéb eszközök vásárlása

1 389,9

11 700,0

1 800,0

1 500,0

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

1
3
5

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott
ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés

11 000,0

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kifizetések
A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának
megvalósításával kapcsolatos kiadások
Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása

1 000,0

Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások

1 500,0

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási
központ létrehozásával kapcsolatos kiadások
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

650,0
4 650,0
450,0

Támogatás

16895
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XLIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás

4 500,0

Ingatlanok őrzése

2 500,0

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása,
karbantartása
Egyéb vagyonkezelési kiadások

Bevétel

1 300,0
1 500,0

Állami tulajdonú társaságok támogatása

1
2
3

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kifizetések
A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása
Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő
kiadások
Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések

1
2
3
5

Kezesi felelősségből eredő kifizetések
Konszernfelelősség alapján történő kifizetések
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása
Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások

6
7
8

Egyéb szerződéses kötelezettségek

16 200,0
5 100,0

2,0
2,0
2,0
5 500,0
850,0
7,0

Egyéb jogszabályból eredő kiadások

1
4

Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása

1 450,0

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

1
2
2
3

Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek
kiadásai
Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
Eljárási költségek

500,0
1 500,0
40,0

A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása

1
4
5
7

Az MNV Zrt. működésének támogatása
Átváltoztatható kötvény kamatfizetése

9 407,2

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése

1 500,0

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és
tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
Fejezeti tartalék

5
6
8

7 200,0

Tulajdonosi kölcsönök elszámolása
ÁFA elszámolás
XLIII. fejezet összesen:

1 900,0
8 500,0
875,1
1 000,0
149 747,9

218 119,4

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek

1

Értékesítési bevételek

1

Ingatlan értékesítéséből származó bevételek

1
3
2

Termőföld értékesítésből származó bevételek
Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek

1 450,0
10,0

Hasznosítási bevételek

1
3

Haszonbérleti díj
Egyéb bevételek

2

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

1

Felhalmozási jellegű kiadások

1

Ingatlan vásárlás

10 000,0
300,0

Támogatás

16896
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1
2

Kiemelt előirányzat neve

Termőföld vásárlás

Kiadás

Bevétel

2 500,0

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

1
2

Életjáradék termőföldért

3
3

9 900,0

Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

1

Hasznosítási kötelezettség kiadásai
Egyéb vagyonkezelési kiadások

517,0
1 760,0

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1
2
3
4
5
4

XLIV . F E J E Z E T

2016. évi előirányzat

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

800,0

Eljárási költségek, díjak

450,0

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés

750,0

Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése
Bírósági döntésből eredő kiadások
Fejezeti tartalék
XLIV. fejezet összesen:

1 308,7
33,0
950,0
18 968,7

11 760,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS ALAP
1
2

Hazai innováció támogatása
A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció
támogatása
Befizetés a központi költségvetésbe

3
4
6
7
19
20
23

44 525,0
6 069,7
17 000,0

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz

2 576,4

Kutatási témapályázatok támogatása

8 037,7

Fejezeti stabilitási tartalék

624,5
70 600,0

Innovációs járulék
Egyéb bevételek

1 165,6

Költségvetési támogatás

7 686,0

LXII. fejezet összesen:

78 833,3

79 451,6

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
1

Aktív támogatások

1
2
4

Foglalkoztatási és képzési támogatások
Szakképzési és felnőttképzési támogatások

16 172,0
13 819,0

Passzív kiadások

1
5
6
8
14

Álláskeresési ellátások

47 000,0

Bérgarancia kifizetések

4 950,0

Működtetési célú kifizetések
Start-munkaprogram

3 283,4
340 000,0

EU-s elő- és társfinanszírozás

1
3
4
15
25
26

TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások
Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s
társfinanszírozása
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak
előfinanszírozása
Fejezeti stabilitási tartalék
Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése

54,5
3 808,7
54 700,0
389,5
51 700,0

Egyéb bevétel

1
2

Területi egyéb bevétel

1 000,0

Központi egyéb bevétel

1 000,0

Támogatás

16897
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

3
31
33
35

LXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

800,0

Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel

56 996,1

Szakképzési hozzájárulás

1 000,0

Bérgarancia támogatás törlesztése

36
39

Bevétel

Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti
Foglalkoztatási Alapot megillető hányada
Költségvetési támogatás

150 476,4

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás

105 769,9

LXIII. fejezet összesen:

95 000,0

484 177,1

463 742,4

LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK
INTEGRÁCIÓS ALAPJA
1
3

1,0

Költségvetési támogatás
Működési kiadások
LXIV. fejezet összesen:

1,0
1,0

1,0

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
2

Költségvetési támogatás

3
4

11 807,5

Eseti támogatás
Alapból nyújtott támogatások

1
3
5
6
5
6

Oktatás-nevelési támogatás
Magyarság Háza program támogatása

4 820,0
216,0

Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása

4 126,3

Egyéb támogatások

1 721,1

Alapkezelő működési költségei

810,0

Fejezeti stabilitási tartalék

114,1

LXV. fejezet összesen:

11 807,5

11 807,5

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1
1
2
2
3
4

Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT)
beruházási munkái és biztonságnövelő programja
Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása

2 875,4
849,5
400,0
2 140,0

Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése

1
5

Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése
RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT
üzemeltetési kiadásai
Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások
támogatása
Alapkezelőnek működési célra

6
7
10
15

Fejezeti stabilitási tartalék

33,9
5 559,3
1 171,6
143,9
134,4

Nukleáris létesítmények befizetései

1
16
18

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása,
fejlesztése
Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása

21 294,1

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése

6,7

Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése

4 724,4

Költségvetési támogatás
LXVI. fejezet összesen:

13 308,0

26 025,2

Támogatás

16898
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

LXVII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1

Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,
terjesztésének támogatása
Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon
való részvétel támogatása
Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel
támogatása
Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések
támogatása
Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása

2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
22
24
26
27

2 900,0
1 600,0
1 791,0
710,0
7,0

Épített örökség, építőművészet támogatása

600,0

Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi
tevékenységek támogatása
Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás

808,5
30,0

Nemzetközi tagdíjak

15,0

Működési kiadások

965,0

Kulturális célú központi költségvetési szervek működési
kiadásainak támogatása
Fejezeti stabilitási tartalék

237,4
93,5
250,0

Egyéb bevételek

9 900,0

Játékadó NKA-t megillető része
Kulturális adó

100,0

Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó
befizetések

600,0

LXVII. fejezet összesen:

9 757,4

10 850,0

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS
BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP
1
3
6
7
8

4,9

Rendszeres befizetés

5,3

Költségvetési támogatás
Működési kiadások

9,0

Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése

1,0

Fejezeti stabilitási tartalék

0,1

LXVIII. fejezet összesen:

10,1

10,2

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1

Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és
munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
Biztosítotti nyugdíjjárulék

2
1
3

Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék

2 014 716,1

1 015 817,9

Egyéb járulékok és hozzájárulások

2
5
5
7

Megállapodás alapján fizetők járulékai
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher
Késedelmi pótlék, bírság

1 115,6
11 875,8
11 265,9

Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

3
2

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek
Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

1

Nyugellátások

1

Öregségi nyugdíj

2 540,0

Támogatás

16899
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1
2

LXXI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 473 190,2

Korhatár felettiek öregségi nyugdíja

195 496,4

Nők korhatár alatti nyugellátása

3

2016. évi előirányzat

Hozzátartozói nyugellátás

1
2

34 402,4

Árvaellátás

338 093,8

Özvegyi nyugellátás

4

Egyösszegű méltányossági kifizetések

2

500,0

Egyszeri segély

4

Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai

4

Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások

2
3
3

Postaköltség

4 597,4

Egyéb kiadások

1 993,7

Vagyongazdálkodás

1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
1 - 3. cím összesen:

5

1,0

1,0

3 048 274,9 3 057 332,3

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv

1

1 955,0

9 057,4

1 955,0

9 057,4

3 059 287,3 3 059 287,3

9 057,4

Központi hivatali szerv

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 652,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 577,7

Dologi kiadások

3 594,0
7,2

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

181,1

Beruházások
5. cím összesen:
LXXI. fejezet összesen:

11 012,4

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1

Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és
munkáltatói egészségbiztosítási járulék
Biztosítotti egészségbiztosítási járulék

2
3

521 849,1
677 394,7

Egyéb járulékok és hozzájárulások

1
2
4
5
4
5
6

Egészségügyi szolgáltatási járulék
Megállapodás alapján fizetők járulékai
Munkáltatói táppénz hozzájárulás
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher
Egészségügyi hozzájárulás
Késedelmi pótlék, bírság

28 772,4
307,2
19 235,4
150,0
164 190,1
5 079,1

Költségvetési hozzájárulások

2
6
10
7

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési
hozzájárulás
Járulék címen átvett pénzeszköz
Tervezett pénzeszköz-átvétel

5 400,0
374 464,0
35 103,6

Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

1
2

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

525,0

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

5 200,0

16900
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

3
7

LXXII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel
1 320,8

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek
Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései

1
2
8
1
2
11

7 000,0

Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetések
Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és
forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással
kapcsolatos bevételek
Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése

51 000,0

2 180,0

EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

2,0

Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése

1
2
12
13
14
2

150,0

Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással
kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések
Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése

300,0

Baleseti adó

25 354,0

Népegészségügyi termékadó

26 772,6

Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása

11 500,0

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

2

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

1
2

Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély

45 916,2

Táppénz

1
2
3
3

Táppénz

65 166,9

Gyermekápolási táppénz

3 552,7

Baleseti táppénz

8 221,9

Betegséggel kapcsolatos segélyek

4
4
5
6
7

Egyszeri segély
Kártérítési járadék
Baleseti járadék

3

450,0
808,5
8 331,2

Gyermekgondozási díj

116 304,0

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások

323 152,0

Természetbeni ellátások

1

Gyógyító-megelőző ellátás

1
2
3
5
8
9
11
13
15
17
18
21
22
2
3
4

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

107 047,5

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

22 448,2

Fogászati ellátás

25 946,8

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás
Művesekezelés
Otthoni szakápolás
Működési költségelőleg

6 196,9
23 171,1
4 596,8
2 000,0

Célelőirányzatok

83 856,4

Mentés

29 471,2

Laboratóriumi ellátás

21 304,7

Összevont szakellátás

633 919,0

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

12 401,3

Alapellátás megújításának II. üteme

10 000,0

Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása
Anyatej-ellátás

4 200,0
200,0

Gyógyszertámogatás

1

Gyógyszertámogatás kiadásai

231 400,0

Támogatás

16901
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2
4
5

LXXII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2016. évi előirányzat
Kiadás

Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás

15 700,0

Gyógyszertámogatási céltartalék

58 000,0

Bevétel

Támogatás

Gyógyászati segédeszköz támogatás

1
2
3

7 000,0

Kötszertámogatás
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása

48 000,0

Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás

6
7

5 419,6

Utazási költségtérítés
Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett
ellátások kiadásai
Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül

1
2
3
4
5

234,0

Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése

100,0

Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető
egészségügyi szolgáltatások
Természetbeni ellátások céltartaléka

4

10 673,0

Sürgősségi ellátás EGT-n kívül
Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások

8

200,0

224,0
2 140,0
3 800,0

Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

4

Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

1
2
3
5

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

1 477,2

Postaköltség

2 946,4
762,0

Egyéb kiadások

7
8
3

10,0

Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet
rendezése
Gyógyszertárak juttatása

3 600,0

Gyógyszertárak szolgáltatási díja

4 500,0

Vagyongazdálkodás

1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
1 - 3. cím összesen:

5

12,0

15,0

1 954 861,5 1 963 265,0

Egészségbiztosítási költségvetési szervek

1

424,6

8 403,5

424,6

8 403,5

1 963 689,6 1 963 689,6

8 403,5

Központi hivatali szerv

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 033,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 269,2

Dologi kiadások

2 150,9
175,0

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

200,0

Beruházások
5. cím összesen:
LXXII. fejezet összesen:

8 828,1

16902
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2. melléklet a 2015. évi C. törvényhez

2. melléklet a 2015. évi …… törvényhez

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

4 580 000 forint/fő

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő
kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben bírósági döntés alapján év
közben változik a közös hivatali struktúra, azt az érintett székhely önkormányzatok egymás
között pénzeszközátadással rendezik.
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások
elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a
támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.
Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított
alaplétszámmal. Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 470 fő.
A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg:
SZAL = c + (ÖL - a)/(b - a) * (d - c), két tizedesre kerekítve
ahol:
SZAL = számított alaplétszám,
ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó
önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2 000 főt, úgy 2 000 főként kell a
számításkor figyelembe venni,
a = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa,
b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategória felső határa,
c = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám minimuma,
d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3. a) alpontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám maximuma.
A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám
figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg:
EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedesre kerekítve
ahol:
EHL = elismert hivatali létszám,

a

korrekciós

tényezők
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SZAL = számított alaplétszám,
Ka = a Kiegészítő szabályok 3. ba) alpontja szerinti korrekciós tényező,
Kb = a Kiegészítő szabályok 3. bb) alpontja szerinti korrekciós tényező,
Kc = a Kiegészítő szabályok 3. bc) alpontja szerinti korrekciós tényező.
A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik és minden további település után, az
elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely önkormányzat, illetve az
5 000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az elismert hivatali
létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan vagy közös hivatal útján gondoskodik
a hivatali feladatok ellátásáról.
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása
A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek
alapján részesülnek támogatásban.
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

22 300 forint/hektár

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó
építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti
meg. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint támogatásra jogosult.
A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által az ingatlannyilvántartási adatbázisból (a továbbiakban: FÖMI adatbázis) rendelkezésre bocsátott, 2014.
december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni.
bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához
kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű
hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2014. évi országosan
összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 064010 „Közvilágítás” kormányzati funkció
alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások
figyelembevételével.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
Főváros, megyei jogú város, 40 000 fő 415 000 Ft/km
lakosságszám feletti város
10 001-40 000 fő lakosságszám 400 000 Ft/km
közötti település
10 001
fő
lakosságszám
alatti 320 000 Ft/km
település

16904

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai
Hivatal 2014. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai
Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) 1058 „Jelentés a települések villamosenergiaellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal, hogy Budapest Főváros
Önkormányzata tekintetében a kiépített kisfeszültségű hálózat hossza megegyezik a budapesti
kerületeknél rögzített adatok összegével.
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz
kapcsolódóan illeti meg, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban
szereplő
013320
„Köztemető-fenntartás,
és
–működtetés”
kormányzati
funkció
településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásai
figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.
Ugyancsak 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, melyeknek a fenti
kormányzati funkción mutatkozó nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az
OSAP adatszolgáltatás alapján naturális mutatóval rendelkeznek, de a fenti kormányzati funkción
nettó kiadásuk nem mutatkozott. Nem részesülnek támogatásban azon önkormányzatok, melyek
az OSAP adatszolgáltatásban nem szerepeltettek temetőt. Azon önkormányzatok, melyek
temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához hozzájárulnak
vagy a feladatot ellátják, és a fenti kormányzati funkción nettó működési kiadásuk a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a
100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000
forintra jogosultak.
E támogatásban a fővárosi kerületek nem részesülnek.
Budapest Főváros Önkormányzata esetében a támogatás összege 18,3 millió forint.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
Megyei jogú város, 40 000 fő 70 Ft/m2
lakosságszám feletti város
10 001-40 000 fő lakosságszám 104 Ft/m2
közötti település
10 001
fő
lakosságszám
alatti 69 Ft/m2
település
A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP 1616 „Jelentés az önkormányzatok
tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” adatai alapján kell figyelembe
venni.
bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz
kapcsolódóan illeti meg, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban
szereplő 045160 „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és 045170 „Parkoló,
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garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított
nettó működési kiadások figyelembevételével.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
Főváros, fővárosi kerületek, megyei 470 000 Ft/km
jogú város, 40 000 fő lakosságszám
feletti város
10 001-40 000 fő lakosságszám 295 000 Ft/km
közötti település
10 001 fő lakosságszám alatti 227 000 Ft/km
település
A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP 1390 „Helyi közutak és hidak adatai” alapján
kell figyelembe venni.
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 700 forint/fő,
de
a) az 1 000 fő lakosságszám és az alatti azon települések esetében,
ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000
forintot, településenként legalább 5 000 000 forint,
b) 1 000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az
egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 forintot,
településenként legalább 6 000 000 forint,
c) egyéb településenként legalább 3 500 000 forint.

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv.
13. §-ában meghatározott egyes – az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített – feladatok ellátására.
E mellékletben az adóerő-képesség a 2015. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi
iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat
a Kiegészítő szabályok 1. c) alpontja tartalmazza.
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 550 forint/külterületi lakos

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési
önkormányzatoknak a 2015. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1,55 forint/idegenforgalmi adóforint
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A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatnak az üdülővendégek
tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2014. évi tény adatai alapján. Késedelmi
pótlék, bírság alapján nem igényelhető a hozzájárulás.
f) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása
A központi költségvetés kiegészítő támogatást nyújt a bb)-bd) pontok szerinti feladatokra
abban az esetben, ha a 2014. évi országosan összesített beszámolók alapján a települési
önkormányzatok országosan összesített nettó kiadása az alaptámogatások országosan összesített
összegét meghaladja. A kiegészítő támogatás csak abban az esetben állapítható meg, ha az
előirányzat e törvény szerinti összege azt lehetővé teszi az a)-e) pontok szerinti támogatások
megállapítását követően. Fajlagos összegeit úgy kell megállapítani, hogy az előirányzat a
kiegészítő támogatás folyósításával se lépje túl a törvényi előirányzatot. E feltételek teljesülése
esetén a kiegészítő támogatás fajlagos összegeit a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és
az államháztartásért felelős miniszter 2016. január 5-éig közösen állapítja meg.
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
ELŐIRÁNYZAT:

76,3 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG:

100 forint/m3

A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett,
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti meg azon települési
önkormányzatokat, amelyek
a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közszolgáltatás
ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján,
b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott
településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről
ártalmatlanítás céljából
gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.
A támogatást a települési önkormányzatok a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
becsült évi mennyisége (m3) alapján, a Kiegészítő szabályok 2. a)-b) alpontjai szerint igénylik, és
annak tényleges, közszolgáltatási szerződés szerint összegyűjtött mennyisége alapján számolnak
el. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév utolsó hónapjában
történik.
3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

2 000,0 millió forint

Budapest Főváros Önkormányzatát támogatás illeti meg a Mötv. 23. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatainak ellátásához.
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

87,0 millió forint
2 forint/ki- és belépési adatok
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Az előirányzat a 2015. december 31-ei schengeni külső határszakaszokon (a magyar-ukrán, a
magyar-román, a magyar-szerb és a magyar-horvát határszakaszokon) közúti határátkelőhelyet
fenntartó települési önkormányzatok támogatását szolgálja. A támogatás a 2014. évi közúti ki- és
belépési (személyi- és járműforgalmi) adatok alapján kerül megállapításra, folyósítására egy
alkalommal, január hónapban kerül sor.
5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

4 891,3 millió forint

Az előirányzat a megyei önkormányzatok feladataihoz közvetlenül kapcsolódó kiadások
támogatását szolgálja.
Megyei önkormányzatok
Baranya Megyei Önkormányzat
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Békés Megyei Önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Csongrád Megyei Önkormányzat
Fejér Megyei Önkormányzat
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Heves Megyei Önkormányzat
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Nógrád Megyei Önkormányzat
Pest Megyei Önkormányzat
Somogy Megyei Önkormányzat
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Tolna Megyei Önkormányzat
Vas Megyei Önkormányzat
Veszprém Megyei Önkormányzat
Zala Megyei Önkormányzat
Összesen:

millió forint
Támogatás
247,0
279,4
239,9
318,1
254,4
255,4
261,2
283,0
226,8
245,9
227,6
201,2
452,1
229,2
286,8
208,3
214,6
238,6
221,8
4 891,3

6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

1 000,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2015.
december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására.
A támogatás a helyi önkormányzatokat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek
foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint illeti meg.
A támogatás folyósítása január hónap végén a nettó finanszírozás keretében történik.
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II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK
TÁMOGATÁSA
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása
ELŐIRÁNYZAT:
ÓVODAPEDAGÓGUSOK
ÁTLAGBÉRÉNEK
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

148 539,8 millió forint
ÉS

4 308 000 forint/számított
létszám/év

ÉS
ÓVODAPEDAGÓGUSOK
ÁTLAGBÉRÉNEK
PÓTLÓLAGOS
KÖZTERHEINEK
ELISMERT
ÖSSZEGE A 2016/2017. NEVELÉSI ÉVRE:

35 000 forint/számított
létszám/3 hónap

ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ
MUNKÁJÁT
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

1 800 000 forint/létszám/év

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó
kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert
átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa
foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.
A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben
foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint
segítői létszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az egy OM azonosítóval és
alapító okirattal rendelkező intézményt, beleértve az óvoda valamennyi feladat ellátási helyét
(székhely, tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a tagintézményként vagy
telephelyként nevesített feladat ellátási hely a fenntartótól eltérő településen van.
Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összegének folyósítása
három egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)
meghatározott időpontokban történik.
a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos
nevelési igényű gyermekeket is)
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2015/2016. és
2016/2017. nevelési évek köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján történik.
Számításba kell venni továbbá mindazon gyermekeket,
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- akik 2015. december 31-éig, vagy – a Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte
esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a
2015/2016. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai
nevelést,
- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2015/2016. nevelési évben legkésőbb
december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe,
- akik 2016. december 31-éig, vagy – a Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte
esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a
2016/2017. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai
nevelést, valamint
- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2016/2017. nevelési évben legkésőbb
december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe.
Nem igényelhető támogatás
- a 2015/2016. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2015. augusztus
31-éig betöltötték,
- a 2016/2017. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2016. augusztus
31-éig betöltik,
kivéve, ha a Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számát a Nkt. 47. § (7) bekezdésében
meghatározottak szerint kell figyelembe venni.
Nem igényelhető támogatás továbbá azon gyermekek után, akik esetében az intézmény óvodai
neveléshez kapcsolódó tandíjat állapít meg, továbbá akinek a jegyző vagy a fenntartó felmentést
adott a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.
Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe venni azokat a
bölcsődés korú, második életévüket 2015. december 31-éig betöltő gyermekeket is, akiknek a
gondozását a Nkt. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei
között, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló rendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek
2015. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást.
Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe venni azokat a
bölcsődés-korú, második életévüket 2016. december 31-éig betöltő gyermekeket is, akiknek a
gondozását a Nkt. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei
között, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló rendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek
2016. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást. 2016. szeptember 1jétől egy gyermekként lehet figyelembe venni azt a 2015/2016. nevelési évben bölcsődéskorúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő gyermeket, aki 2016.
december 31-éig betölti harmadik életévét.
b) A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők
létszámának meghatározása
Az óvodapedagógus létszám meghatározása a következő képlettel történik:
2015/2016. nevelési évre:
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Psz = (L / Cs) * Feh + V + Op1
1
1
1
k1
2016/2017. nevelési évre:
Psz = (L /Cs) * Feh + V + Op2
2
2
2
k2
ahol:
Psz ; Psz = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évre számított óvodapedagógusok
1
2
létszáma, egy tizedesre kerekítve,
L ; L = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban az a) alpont
1 2
szerinti összes gyermeklétszám,
Cs = az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évekre a Kiegészítő szabályok 4. pontja
szerint meghatározott csoport átlaglétszám,
Feh ; Feh = foglalkozási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz
1
2
- a Nkt.-ben az átlagos csoportlétszámra meghatározott heti óvodai (egységes óvodai-bölcsődei
gondozási), nevelési foglalkoztatási időkeret (órában), és
- a Nkt.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő
hányadosa (az egységes óvoda-bölcsőde esetében is az óvoda-pedagógusok kötelező heti
óraszáma, illetve kötött munkaideje alapozza meg a számítást), korrigálva az intézménytípusegyütthatóval,
V
V = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám a 2015/2016., illetve
k1; k2
2016/2017. nevelési évben (két tizedesre kerekítve).
Op1; Op2 = a Nkt. 61. § (3) bekezdése alapján az intézmény alapító okirata szerint 500 fő
férőhelyet elérő vagy azt meghaladó intézményeknél kötelezően alkalmazandó
óvodapszichológusok létszáma a 2015/2016., illetve a 2016/2017. nevelési évben (egy tizedesre
kerekítve).
A támogatás igénylése szempontjából az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül
segítők száma – beleértve a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőket is – a Nkt. 2.
melléklete, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet) 179. § (1) bekezdés b) pontja szerint elismerhető – a Kjt. alapján foglalkoztatott
– létszám, de legfeljebb
- 2016. év első 8 hónapjában a ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos száma,
- 2016. év utolsó 4 hónapjában az erre az időszakra becsült segítők átlagos száma,
egy tizedesre kerekítve.
Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározásakor a
Nkt. 2. melléklete szerinti pedagógiai asszisztens csak azon intézményeknél vehető figyelembe,
ahol legalább 3 csoport működik.
Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a havonta, a Nkt. 2. melléklete,
valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. § (1) bekezdés b) pontja szerint elismerhető
– a Kjt. alapján – ténylegesen foglalkoztatott segítők egy tizedesre kerekített átlagos létszáma
alapján történik.
A pszichopedagógus a segítők létszámában nem vehető figyelembe.
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c) Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatásának összege
A bértámogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
2015/2016. nevelési évre:
Tp = Psz * ÁBp * 8/12
1
1
Ts = S * ÁBs * 8/12 + PS * ÁBp * 8/12
1
1
1
2016/2017. nevelési évre:
Tp2 = Psz2 * ÁBp * 4/12
Ts = S * ÁBs * 4/12 + PS * ÁBp * 4/12
2
2
2
ahol:
Tp1;Tp2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben az óvodapedagógusok átlagbér alapú
támogatása,
Ts , Ts = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő
1
2
munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása,
S1; S2 = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő munkáját
közvetlenül segítők b) alpont szerinti száma, levonva a PS1, illetve a PS2 értékét,
PS ; PS = 2015/2016., illetve 2016/2017. nevelési évben a pedagógus szakképzettséggel
1
2
rendelkező, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma,
ÁBp = óvodapedagógus átlagbér elismert összege,
ÁBs = óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének elismert összege.
A 2015/2016. nevelési év átlagbér alapú támogatási összege 4%-ának folyósítása január első
munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az
Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2016/2017. nevelési év átlagbér alapú
támogatásának folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben
meghatározott időpontokban történik.
2. Óvodaműködtetési támogatás
ELŐIRÁNYZAT:

22 893,2 millió forint

a) Óvodaműködtetési alaptámogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

70 000 forint/fő/év

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban
dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések
beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos
működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában
nevelt – az 1. a) alpontban figyelembe vett – gyermeklétszám után.
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A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.
b) Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz
Amennyiben a Kiegészítő szabályok 2. a) pontja szerinti igénylést követően az előirányzat az
a) pont szerinti jogcímre nem kerül teljes egészében felhasználásra, úgy az önkormányzatokat az
óvodaműködtetési feladatokhoz – az előirányzatból fennmaradó összeg erejéig – kiegészítő
támogatás illeti meg. A kiegészítő támogatás fajlagos összegeit az államháztartásért felelős
miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2016. január 5-éig közösen állapítja
meg.
A 2015/2016. nevelési évre jutó támogatási összeg 4%-ának folyósítása január első
munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az
Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2016/2017. nevelési évre jutó támogatásnak
folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott
időpontokban történik.
3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

501,7 millió forint
181 000 forint/fő/év

A támogatás a Mötv. alapján létrehozott társulás által fenntartott óvodákba járó – az 1. a)
alpontban figyelembe vett – gyermeklétszámból azon gyermekek után igényelhető, akik a
lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az
óvodai ellátást és utaztatásuk autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy különcélú
menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosított. E támogatás szempontjából
iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül kizárólag e célból indított
járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott
gyermekek mellett kísérő utazzon.
A támogatás szempontjából az adott napon figyelembe vehető egy főként az a gyermek, akinek
az utazását mind az oda-, mind a visszaúton a fentiek szerint biztosították. Az utaztatott
gyermekek számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült létszám, elszámolásnál az
utaztatás kapcsán készített nyilvántartás alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 221gyel.
A támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében, az Ávr.-ben meghatározott
időpontokban történik.
4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
ELŐIRÁNYZAT:

2 500,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatok számára a Nkt.
74.§-76.§ alapján vállalt működtetési feladataik ellátására, a hozzájárulás megfizetésére. A
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támogatás összege megegyezik a 2015. évben az önkormányzatnak megállapított támogatással,
kivéve,
-

-

ha az önkormányzat valamely intézmény működtetését 2016. évben egyáltalán nem
végzi és hozzájárulást sem fizet, úgy egész évben nem jár számára az érintett
intézményre jutó arányos támogatás,
ha az önkormányzat 2016 szeptemberétől nem végzi valamely intézmény működtetését,
illetve ettől a hónaptól hozzájárulást sem fizet, úgy az érintett intézményre jutó arányos
támogatásra ettől a hónaptól időarányosan nem jogosult.

A támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében, az Ávr.-ben meghatározott
időpontokban történik.
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
ELŐIRÁNYZAT:

5 360,4 millió forint

ALAPFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ
ÓVODAPEDAGÓGUSOK
- PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA SOROLT
ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ
TÁMOGATÁSA:
-

MESTERPEDAGÓGUS KATEGÓRIÁBA
SOROLT ÓVODAPEDAGÓGUSOK
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:

MESTERFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ
ÓVODAPEDAGÓGUSOK
- PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA SOROLT
ÓVODAPEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ
TÁMOGATÁSA:
-

MESTERPEDAGÓGUS KATEGÓRIÁBA
SOROLT ÓVODAPEDAGÓGUSOK
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:

384 000 forint/fő/év

1 402 910 forint/fő/év

421 090 forint/fő/év

1 543 640 forint/fő/év

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a Nkt. 64.§-a szerinti előmeneteli
rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2015. december 31-éig a Pedagógus
II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez. A támogatás az
önkormányzatot az általa fenntartott intézményben 2016. január 1-je és 2016. december 31-e
között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre
kerekített száma alapján illeti meg a következők szerint:
- a támogatás teljes összege megilleti a fenntartót azon pedagógusok után, akik a
minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg,
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-

a támogatás 11 havi időarányos része illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után,
akik a minősítést 2015. évben szerezték meg.

A minősítést elnyert pedagógusok fenntartónkénti adatait a Köznevelési Információs Rendszer
adatszolgáltatása alapozza meg. Ha a támogatást megalapozó adatok az önkormányzat által
fenntartott intézményben ténylegesen foglalkoztatott, minősítést elnyert pedagógusok számával
nem egyeznek meg, azok önkormányzat általi módosítására az Ávr. szerinti értesítőben
meghatározott módon és határnapig kerülhet sor.
A támogatás folyósítása január hónaptól havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben
meghatározott időpontokban történik.
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS,
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

GYERMEKJÓLÉTI

ÉS

1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
ELŐIRÁNYZAT:

1 070,4 millió forint

A támogatás
a) a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.)
aa) 38. § (5) bekezdése alapján az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy
részére járó lakásfenntartási támogatásra,
ab) 55/A. § alapján járó – adósságcsökkentési támogatásra
kifizetett összegek 90%-ának,
b) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve
társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg
igénylésére szolgál.
Az előirányzatból támogatás igényelhető az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek,
az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi
nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó
intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének
rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása
miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára.
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

35 012,5 millió forint

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési
önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.
A támogatás
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- 20%-a az önkormányzatok által a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény (a továbbiakban: 2015. évi költségvetési törvény) 2. melléklet III.1. pont ca)
alpontja alapján benyújtott igénylésben szereplő, 2015. január és február havi ellátotti létszám,
- 20%-a az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2015. január, április és július
havi létszáma,
- 20%-a a településen élő 60 év feletti lakosok száma,
- 40%-a a települések lakosságszáma
elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat.
A települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján elismert százalékos
arányok:

No.

Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége szerint (forint)
alsó határ

felső határ

0
18 001
24 001

18 000
24 000
32 000

1.
2.
3.

Elismert százalék
100
50
25

Az adóerő-képesség figyelembevételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1.c)
alpontja tartalmazza.
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

50 233,3 millió forint

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat
FAJLAGOS ÖSSZEG:

3 000 000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a Szoctv.-ben,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a
továbbiakban: Gyvt.) és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően családés gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi
kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.
A támogatásra az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati
hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a
támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladat-ellátását
biztosítja.
Támogatás nyújtható a fentiek szerint meghatározott települési önkormányzatoknak a Gyvt.
szerinti ellátási területen kívüli települések ellátásához is, figyelembe véve azon jogszabályi
rendelkezést, hogy – közös hivatalhoz tartozó település esetén – a közös hivatalhoz tartozó
valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia. Ebben az esetben a támogatás
megállapítása az ellátott
− önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatonként és
− közös hivatalonként
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külön-külön történik, a támogatás igénylője ezek együttes összegére jogosult. Ebben az
esetben az ellátást nem saját maga biztosító önkormányzat a támogatásra nem jogosult.
E támogatásra nem jogosult az a települési önkormányzat, amelynek a lakosságszáma nulla.
aa) Számított szakmai létszám meghatározása
Valamennyi, a támogatásra jogosult települési önkormányzatot támogatás illeti meg a
számított szakmai létszám alapján. E szakmai létszám meghatározása számított alap- és
kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik.
aaa) Számított alaplétszám meghatározása:
ALsz =
− járásszékhely települési önkormányzatok esetében: L/8 000,
− fővárosi kerületi önkormányzatok esetében: L/12 000,
− egyéb önkormányzatok esetében: L/5 000,
de minimum 1 fő
ahol:
ALsz = az adott évre elismert foglalkoztatottak számított alaplétszáma, egy tizedesjegyre
kerekítve,
L = a település, fővárosi kerület lakosságszáma, közös önkormányzati hivatal esetén a
hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes lakosságszáma.
aab) Számított kiegészítő létszám meghatározása:
Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt négynél több település alkotja, a székhely
önkormányzat számított kiegészítő létszámának meghatározása:
Közös hivatalt alkotó települések
száma
5-8 település
8 település felett

KLsz (fő)
L/10 000, de legalább 0,5 fő
2 * (L/10 000), de legalább 1 fő

ahol:
KLsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított kiegészítő létszáma, egy tizedesjegyre
kerekítve.
aac) A számított alaplétszám korrekciós szorzója
A számított alaplétszám korrekciós szorzója (SZk) azon fővárosi kerületi önkormányzatok
esetében, amelyeknél a kerület teljes lakosságszámához viszonyítva – tárgyévet megelőző év
május 31-én – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya
meghaladja a 2,5%-ot: 1,5, minden más önkormányzat esetében: 1.
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ab) A támogatás meghatározása:
T = [(ALsz*SZk) + KLsz] * FÖ
ahol:
T = az alaptámogatás összege,
FÖ = a támogatás fajlagos összege.
b) Család- és gyermekjóléti központ
FAJLAGOS ÖSSZEG:

3 000 000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a
járásszékhely települési önkormányzatoknak és a fővárosi kerületi önkormányzatoknak a Szoctv.ben, a Gyvt.-ben és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően
működtetett család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások
elismert átlagos költségei figyelembevételével.
A támogatásra jogosult önkormányzat e támogatásból a járáshoz tartozó összes településen
biztosítja a feladat-ellátást.
ba) A számított szakmai létszám meghatározása
A számított szakmai létszám meghatározása számított alap- és kiegészítő létszám, illetve
korrekciós szorzó alapján történik.
baa) Számított alaplétszám meghatározása:
JALsz =
− járásszékhely települési önkormányzatok esetében: Lj/9 000*(1+TELsz/84), de
minimum 3 fő,
− kerületi önkormányzatok esetében: Lj/12 000,
ahol:
JALsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított alaplétszáma, egy tizedesre kerekítve,
Lj = a járáshoz tartozó önkormányzatok együttes, illetve a kerületi önkormányzat
lakosságszáma,
TELsz = a járáshoz tartozó települési önkormányzatok száma.
bab) Számított kiegészítő létszám meghatározása
A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti
kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járások székhely települései
esetében az alábbi számított kiegészítő létszám ismerhető el.
Járás besorolása
Kedvezményezett járás
Fejlesztendő járás
Komplex
programmal
fejlesztendő járás

JKLsz (fő)
Lj < 20 000 20 000 <= Lj <= 35 000
0,5
1
1
2
1,5
3

Lj > 35 000
1 + [(Lj-35 000)/35 000]
2 + [(Lj-35 000)/35 000]
3 + [(Lj-35 000)/35 000]
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ahol:
JKLsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított kiegészítő létszáma, egy tizedesjegyre
kerekítve.
bac) A számított alaplétszám korrekciós szorzója
A számított alaplétszám korrekciós szorzója (SZk) azon kerületi önkormányzatok esetében,
amelyeknél a kerület teljes lakosságszámához viszonyítva – tárgyévet megelőző év május 31-én –
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya meghaladja a 2,5%ot: 1,5, minden más esetben: 1.
A támogatás meghatározása:
JAT = [(JALsz * SZk) + JKLsz] * JFÖ
ahol:
JAT = az alaptámogatás összege,
JFÖ = a támogatás fajlagos összege.
c) Szociális étkeztetés
FAJLAGOS ÖSSZEG:

55 360 forint/fő

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés
feladataihoz kapcsolódik.
A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti
meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is.
A támogatás nem vehető igénybe a III.5. pont szerinti jogcímeken gyermekétkeztetésben
részesülők után.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján
naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető
figyelembe.
Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e)
alpontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a
igényelhető.
d) Házi segítségnyújtás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

145 000 forint/fő

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv.
63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.
A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek
száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az
ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra
meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja.
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített
ellátottak száma osztva 252-vel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.
Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e)
alpontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a
igényelhető.
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 500 000 forint/szolgálat

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a
tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai
szabályoknak megfelelően tartja fenn.
A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti
meg.
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

109 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali
ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak
száma szerint illeti meg.
Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli
foglalkoztatási támogatást, vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet) alapján az akkreditált
foglalkoztatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a támogatás 40%-át
igényelheti.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7
nap alapul vételével – osztva 252-vel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben
részesülők.
Amennyiben az időskorúak nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e)
alpontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 150%-a
igényelhető.
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

500 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben
szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint
fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A
demens személyek nappali intézményében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az
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ellátásban részesülő személy rendelkezzen az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter,
neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével.
A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után,
akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási
támogatást, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált foglalkoztatónak
támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-át igényelheti.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények
esetén a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 252-vel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag
étkezésben részesülők.
Amennyiben a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő
szabályok 5.d)-e) alpontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos
összeg 110%-a igényelhető.
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

310 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően pszichiátriai és
szenvedélybetegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.
A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után,
akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási
támogatást, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján az akkreditált foglalkoztatónak
támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-át igényelheti.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámolásnál az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, a
Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7
napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 252vel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan
hosszabb ideig távolmaradók.
Amennyiben a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő
szabályok 5.d)-e) alpontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos
összeg 120%-a igényelhető.
i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

206 100 forint/számított férőhely

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően hajléktalanok számára
nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.
A támogatás a számított férőhelyek után igényelhető.
A számított férőhelyek számának meghatározása:
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Fh = L/252
Ahol:
Fh = a számított férőhelyszám, egész számra kerekítve,
L = az eseménynapló alapján összesített éves létszám, a heti 6, illetve heti 7 napos
nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapul vételével. Elszámolásnál a
napi átlagos ellátotti létszám nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett
férőhelyek 120%-át.
Amennyiben a hajléktalanok nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e)
alpontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a
igényelhető.
j) Gyermekek napközbeni ellátása
ja) Bölcsődei ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

494 100 forint/fő

A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott
(napos, hetes) bölcsődébe, valamint a Nkt. szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény
esetében a bölcsőde intézményegységbe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. Ha
az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is üzemeltet, akkor az
ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni.
A bölcsődében ellátott:
- fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a,
- hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a,
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110%-a
igényelhető.
Az ellátottak számának meghatározása:
- tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma
osztva 230-cal,
- elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges
létszáma osztva 230-cal.
A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen
alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő
férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a
gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az
adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet
hiányzott.
jb) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet
FAJLAGOS ÖSSZEG:

268 200 forint/fő
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A támogatás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott
családi napköziben beíratott és ellátott – legfeljebb 14 éves – gyermekek után vehető igénybe. Ez
a támogatás igényelhető a Gyvt. 43/A. §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által
fenntartott családi gyermekfelügyelet keretében ellátott, a Gyvt.-ben meghatározott életkorú
gyermekek után is.
Általános iskolába járó gyermek és az Nkt. 27. § (7) bekezdése szerinti magántanulók után a
támogatás csak az iskola nyitvatartási idején kívül szervezett ellátás vonatkozásában igényelhető.
A Nkt. 8. § (2) bekezdése és a Nkt. 8.§ (5) bekezdése szerinti esetek kivételével az óvodáskorú
gyermek után a támogatás csak az óvoda nyitvatartási idején kívül szervezett ellátás
vonatkozásában igényelhető.
A támogatás 50%-át veheti igénybe a fenntartó:
- ha a napi nyitvatartási idő összességében nem éri el a heti 20 órát, továbbá
- azon óvodáskorú és általános iskolás korú gyermekek után, akik esetében az ellátás ideje
összességében nem éri el a heti 20 órát.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 240-nel, elszámolásnál a havi
jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján
összesített éves gondozási napok száma osztva 240-nel.
Amennyiben a családi napközi ellátás és gyermekfelügyeletről – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e)
alpontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a
igényelhető.
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei
FAJLAGOS ÖSSZEG:

468 350 forint/férőhely

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben
szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére.
A támogatás a települési önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti szállásán a ténylegesen
betöltött, éjjeli menedékhelyén a működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi
ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP
is finanszíroz.
A támogatásból forrás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményből kikerülő
hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez.
A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló
férőhelyek éves becsült összege osztva 366-tal, elszámolásnál az átmeneti szállás esetében a
gondozási napokon ténylegesen betöltött férőhelyek, éjjeli menedékhely esetében a rendelkezésre
álló férőhelyek éves összege osztva 366-tal.
Amennyiben a hajléktalanok átmeneti intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e)
alpontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a
igényelhető.
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások,
valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
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ELŐIRÁNYZAT:

22 325,8 millió forint

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott,
a Szoctv. és Gyvt. szabályainak megfelelően működtetett
- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátását,
- a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, illetve
- a gyermekek és családok átmeneti gondozását
biztosító intézmények egyes kiadásaihoz.
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

2 606 040 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjt. szociális ágazatban történő végrehajtását
szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján
elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít az időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan
személyek tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeit fenntartó, valamint a gyermekek és
családok átmeneti gondozását biztosító települési önkormányzatok részére, az általuk
foglalkoztatott szakmai munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel
számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.
A támogatás a települési önkormányzatot a Kiegészítő szabályok 5.k) alpontja szerint számított
segítői létszám után illeti meg.
Az átlagbér alapú támogatás azon települési önkormányzatokat is megilleti, amelyek a
gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására a Gyvt-ben szabályozott módon helyettes szülői
jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység
folytatására a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés alapján jogosultak, illetve a külön
jogszabályban meghatározottak szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli
megállapodás alapján. A támogatás ebben az esetben a helyettes szülői ellátással kapcsolatos
költségekre fordítható.
aa) Az ellátottak számának meghatározása
A települési önkormányzatok a Kiegészítő szabályok 2.a) alpontja szerinti igénylés keretében
adatot szolgáltatnak az ellátottak létszámáról, amely éves szinten nem lehet több a szolgáltatói
nyilvántartásban szereplő létszám 100%-nál. Az ellátottak között 1,2-szeres szorzóval kell
figyelembe venni azokat a személyeket, akik rendelkeznek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát megállapító
szakvéleményével. Az ellátottak számának meghatározása:
- tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva
366-tal,
- elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint
összesített éves gondozási napok száma osztva 366-tal.
ab) A számított segítői munkatárs létszám meghatározása
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Gsz = L/4
ahol:
Gsz = adott évre számított, elismert segítő munkatársak együttes létszáma, egész számra
felfelé, illetve helyettes szülői ellátás esetén két tizedesre kerekítve,
L = adott évre elismert aa) alpont szerinti összes ellátotti létszám.
ac) A szakmai dolgozók bértámogatásának meghatározása:
Tsz = Gsz * ÁBsz
ahol:
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbér alapú támogatása,
ÁBsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbérének elismert
összege.
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk
fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakását, valamint a
gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményeiben – ide nem értve a helyettes
szülői ellátást – az intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók
béréhez, az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz, a
szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája
folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembe
vételével.
A támogatás összege (a továbbiakban: T) – a Kincstár által ellenőrzött helyi önkormányzati
adatszolgáltatás alapján – legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet:
T <= Ösz + (Iv * ÁBsz) – Szt
ahol:
Ösz = éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadás,
Iv = a finanszírozás szempontjából elismert intézményvezető száma a Kiegészítő szabályok
5.k) alpontja szerint,
Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege.
Az intézmény-üzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a
Kiegészítő szabályok 2.a) alpontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott
útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.
Az intézmény-üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak
összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a
továbbiakban: miniszterek) 2016. január 5-éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2.b) alpontja
szerinti májusi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.
5. Gyermekétkeztetés támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

71 740,0 millió forint

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a
bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára
biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a
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továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés), valamint a rászoruló gyermekek intézményen
kívüli étkeztetésének egyes kiadásaihoz.
a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó
bértámogatás
DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

1 632 000 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a Kjt., a Nkt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben
és a szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a
kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a
gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által
foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális
hozzájárulási adóhoz.
A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon
önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a
szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja.
aa) Az ellátottak számának meghatározása
A települési önkormányzat az általa étkeztetett, bölcsődében, óvodában, nappali rendszerű
köznevelésben, továbbá a kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek, tanulók, fogyatékos
személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek esetén az ellátottak számának
meghatározása a Kiegészítő szabályok 5.m) alpontja figyelembe vételével történik. Ugyanazon
gyermek, tanuló csak egy feladat ellátási helyen megvalósított étkeztetésnél vehető figyelembe.
ab) A számított dolgozói létszám meghatározása
A számított dolgozói létszám a – kollégiumi, externátusi étkeztetettek számán kívüli – ellátottak
számától függően az alábbi ellátotti kategóriák szerint a következő
ha L értéke 1-100 közötti:
Dsz = (L/25+Lk/25)*F
ha L értéke 101-500 közötti:
Dsz = (100/25+(L-100)/60+Lk/25)*F
ha L értéke 501-1 000 közötti:
Dsz = (100/25+(500-100)/60+(L-500)/70+Lk/25)*F
ha L értéke 1 001-1 500 közötti:
Dsz = (100/25+(500-100)/60+(1 000-500)/70+(L-1 000)/75+Lk/25)*F
ha L értéke 1 500 feletti:
Dsz = (100/25+(500-100)/60+(1 000-500)/70+(1 500-1 000)/75+(L-1 500)/80+Lk/25)*F
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ahol:
Dsz = adott évre számított dolgozók létszáma, két tizedesre kerekítve,
L = adott évre elismert – kollégiumi, externátusi étkeztetettek kivételével – aa) alpont szerinti
összes ellátotti létszám,
Lk = az adott évre elismert kollégiumi, externátusi létszám,
F = a gyermekétkeztetési feladatellátási helyek számától függő tényező, melynek értéke
1 feladatellátási hely esetén:
1,0
2-3 feladatellátási hely esetén:
1,1
4-6 feladatellátási hely esetén:
1,2
6 feladatellátási hely felett:
1,3
ac) A dolgozók bértámogatásának meghatározása
Tsz = Dsz * ÁBd
ahol:
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbér alapú támogatása,
ÁBd = a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók átlagbérének elismert összege.
b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk
biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és
dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.
A támogatás összege (a továbbiakban: T) – a Kincstár által ellenőrzött helyi önkormányzati
adatszolgáltatás alapján – legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet:
T <= Kgy – Szt
ahol:
Kgy = az intézményi gyermekétkeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása (vásárolt
szolgáltatás esetében a vásárolt szolgáltatás útján ellátottakra számított ac) alpont szerinti
támogatással csökkentett éves nyersanyag- és dologi kiadás összege),
Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel elvárt éves összege.
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az
önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét.
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának megállapításához szükséges
adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 2.a) alpontja, tartalmát az államháztartásért
felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell
venni.
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti
meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések
típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – a miniszterek 2016. január
5-éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2.b) alpontja szerinti májusi és októberi adatszolgáltatás
alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
A támogatás a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését biztosító
települési önkormányzatok feladatellátását szolgálja.
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A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 2.a)
alpontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az
elszámolás során is figyelembe kell venni.
A támogatás egy gyermekre jutó fajlagos összegeit – a Kincstár által ellenőrzött önkormányzati
adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is
figyelembe véve – a miniszterek 2016. január 5-éig állapítják meg. A támogatás folyósítása a
nettó finanszírozás keretében, 12 havi egyenlő részletben történik.
6. Szociális ágazati pótlék
ELŐIRÁNYZAT:

5 935,5 millió forint

A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a szerinti, 2016. január-december hónapokban kifizetendő ágazati
pótlékhoz és annak közterheihez.
A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti ágazati
pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem
nyújtható támogatás az ágazati pótléknak a Kjtvhr. 5. számú mellékletében meghatározott
összegén felül nyújtott összege és annak közterhei kifizetéséhez.
A helyi önkormányzat a támogatást – éven belüli elszámolási kötelezettséggel – negyedévente
igényli. Az igényléshez kapcsolódó adatszolgáltatás formáját, tartalmát és rendjét az
államháztartásért felelős miniszter által – a szociális ügyekért felelős miniszter és a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter véleményének kikérésével – kiadott útmutató rögzíti.
A 2015. évi költségvetési törvény alapján benyújtott, 2015. IV. negyedévi elszámolás adatai
alapján a helyi önkormányzatot előleg illeti meg a 2016. I. negyedévében fizetendő – 2015.
december, valamint 2016. január-február hónapokra járó – ágazati pótlék kifizetéséhez, melynek
folyósítása 2016. év első munkanapján történik. Az előleg elszámolása, illetve a további
negyedévekre járó támogatás igénylése, folyósítása és elszámolása a Kincstár útján az alábbiak
szerint történik:

No.
1.
2.
3.

Megnevezés
a II. negyedévi kifizetésekre
vonatkozó igénylés és az előleg
elszámolása
a III. negyedévi kifizetésekre
vonatkozó igénylés és a II.
negyedév elszámolása
a IV. negyedévi kifizetésekre
vonatkozó igénylés és a III.
negyedév elszámolása

A támogatási kérelem
és elszámolás határideje
2016. március 11.
2016. június 10.
2016. szeptember 9.

A támogatás
folyósításának időpontja
2016. április 1.
2016. június 30.
2016. szeptember 30.
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4.

a IV. negyedév elszámolása

2016. december 8.

amennyiben
a
IV.
negyedévi
tényleges
kifizetések a 3. pont szerint
igényelt
támogatást
meghaladják, a különbözet
tekintetében
2016.
december 20.

A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó határidő elmulasztása jogvesztő.
7. Kiegészítő támogatás
kisgyermeknevelők béréhez
ELŐIRÁNYZAT:

a

bölcsődében

foglalkoztatott,

felsőfokú

végzettségű

1 402,2 millió forint

A támogatás a III.3.ja) pont szerint támogatásban részesülő önkormányzatot illeti meg, az
általa a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők
béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.
IV. A TELEPÜLÉSI
TÁMOGATÁSA

ÖNKORMÁNYZATOK

KULTURÁLIS

FELADATAINAK

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

19 426,7 millió forint

Az előirányzat a települési önkormányzatokat a muzeális intézmények fenntartásához, a
nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatok ellátásához illeti meg.
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

2 595,0 millió forint

A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát (Tatabánya Megyei Jogú
Város Önkormányzatának kivételével), Szentendre Város Önkormányzatát és Tata Város
Önkormányzatát a megyei hatókörű városi múzeumok fenntartásához illeti meg. A támogatás
éves összegét a kultúráért felelős miniszter állapítja meg és teszi közzé 2016. január 5-éig a
kormányzati portálon. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett
elektronikus rendszeren keresztül a települési önkormányzatok számára szintén elérhetővé teszi a
döntési adatokat.
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

2 851,5 millió forint

A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát és Szentendre Város
Önkormányzatát illeti meg a megyei könyvtárak fenntartásához. (A megyei könyvtár biztosítja
egyben a megyeszékhely megyei jogú város települési nyilvános könyvtári ellátását is.) A
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fenntartó önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter
állapítja meg és teszi közzé 2016. január 5-éig a kormányzati portálon. A helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a
települési önkormányzatok számára szintén elérhetővé teszi a döntési adatokat.
c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési
feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

705,7 millió forint
400 forint/fő

A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatát
lakosságszám alapján illeti meg a Mötv., valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban:
Kult. tv.) meghatározott közművelődési feladatainak ellátásához.
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

8 721,0 millió forint
1 140 forint/fő de településenként legalább 1 200 000 forint

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben,
valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak
ellátásához.
A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata, Szentendre Város
Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek önkormányzatai nem
részesülhetnek.
e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

985,0 millió forint

A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó települési önkormányzatokat illeti meg, a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) bekezdése alapján
önkormányzati fenntartásba került muzeális intézmények fenntartásához.
Az egyes települési önkormányzatokat megillető támogatás összegét a kultúráért felelős
miniszter 2016. január 15-éig határozza meg, az alábbi szempontok figyelembe vételével:
− a 2010-2014. évek közötti időszak átlagos látogatószáma, illetve a két utolsó lezárt év
változása,
− leltározott gyűjtemény nagysága,
− szakmai besorolás,
− muzeális intézmények száma,
− az önkormányzat területi elhelyezkedése.
A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatai (Tatabánya Megyei
Jogú Város Önkormányzatának kivételével), Szentendre Város Önkormányzata, Tata Város
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Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek önkormányzatai nem
részesülhetnek.
A támogatás folyósítása egy összegben, 2016. február hónapban történik.
f) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak
támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

679,4 millió forint

A támogatás Budapest Főváros Önkormányzatát illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.ben meghatározott könyvtári, múzeumi és közművelődési feladatainak ellátásához.
g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

679,4 millió forint
400 forint/fő

A támogatás a fővárosi kerületek önkormányzatait lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.ben, valamint Kult. tv.-ben meghatározott közművelődési feladatainak ellátásához.
h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

1 909,7 millió forint

A támogatást a megyei könyvtárat fenntartó megyeszékhely megyei jogú város és Szentendre
Város Önkormányzata igényelheti a könyvtár által az 5 000 főnél kisebb lakosságszámú –
könyvtári szolgáltató helyet működtető – településsel 2015. október 15-éig kötött
megállapodások alapján, a következők szerint:
ha) 1 000 fő lakosságszámú vagy az alatti település
FAJLAGOS ÖSSZEG:

668 300 Ft/település

hb) 1 001 – 1 500 fő lakosságszám közötti település
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 060 760 Ft/település

hc) 1 501 – 5 000 fő lakosságszám közötti település
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 002 460 Ft/település

A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok
2.a) pontja tartalmazza. A támogatás folyósítása február 1-jéig egy összegben történik.
i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

300,0 millió forint
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A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja szerint nyilvános könyvtárat fenntartó települési
önkormányzatot vissza nem térítendő támogatás illeti meg a települési nyilvános könyvtár
állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek,
berendezési tárgyainak gyarapítására.
A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat, illetve megyei könyvtárat fenntartó
önkormányzatok által a 2015. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra
fordított összegek (a továbbiakban: 2015. évi önkormányzati hozzájárulás) arányában kell
megállapítani.
A 2015. évi önkormányzati hozzájárulás megállapításakor nem vehetők figyelembe az állami
támogatások, a pályázati forrásból és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatásából
származó összeg.
A támogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
T = Ki*(Ei/∑K)
ahol:
T = az önkormányzatot megillető támogatás összege
Ki= a 2015. évi önkormányzati hozzájárulás összege
Ei = az előirányzat összege
∑K= a Ki országosan összesített összege.
Egy önkormányzatot ezen a jogcímen legfeljebb 30 000 000 forint támogatás illet meg.
Nem részesülhet támogatásban az az önkormányzat, amelynél a fenti képlet szerint a
támogatás számított összege nem éri el a 15 000 forintot. Ezen önkormányzatok kiadásait a végső
támogatás meghatározásánál nem kell figyelembe venni. Az emiatt fennmaradó összeget a
támogatásban részesülő önkormányzatok között kell felosztani.
A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 2. a)
pontja tartalmazza. A támogatás folyósítása 2016. április hónapban egy összegben történik.
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti
szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

11 588,6 millió forint

Az előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 11. és 12. §-ában
meghatározott, települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott nemzeti vagy
kiemelt minősítésű előadó-művészeti szervezetek művészeti és létesítménygazdálkodási célú
működési támogatására szolgál.
Az önkormányzatokat megillető, jogcímenként és szervezetenként megállapított támogatás
éves összegét az Emtv. 5/B. § d) pontjában meghatározott módon, az Előadó-művészeti
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Bizottságok – a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács által véleményezett –
javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter állapítja meg és teszi közzé 2016. január 5-éig a
kormányzati portálon. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett
elektronikus rendszeren keresztül a települési önkormányzatok számára szintén elérhetővé teszi a
döntési adatokat.
a) Színházművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

9 586,0 millió forint

Az előirányzaton belül:
aa) 2 493,8 millió forint szolgálja a nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek,
ab) 7 092,2 millió forint szolgálja a kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek
művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatását.
b) Táncművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

182,9 millió forint

Az előirányzaton belül:
ba) 57,0 millió forint szolgálja a nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek,
bb) 125,9 millió forint szolgálja a kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek
művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatását.
c) Zeneművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

1 819,7 millió forint

Az előirányzaton belül:
ca) 1 668,4 millió forint szolgálja a nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok,
cb) 151,3 millió forint szolgálja a nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok
támogatását.
V. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS
A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint az e melléklet I.1.c), I.1.d), I.1.ba),
I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.e) és I.1.a) jogcímeken megillető támogatás összegéig
(a továbbiakban: beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő
támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és
kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a 2014. évi
iparűzési adóalap 0,55%-a, az alábbi differenciálás szerint:
No.
1.
2.
3.
4.

Kategóriák a települési önkormányzat egy
lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint)
alsó határ
felső határ

Támogatáscsökkentés
mértéke a számított
bevétel százalékában

Kiegészítés
a beszámítás, kiegészítés
alapjának százalékában

1

5000

0

25

5 001
8 501
10 001

8 500
10 000
12 000

0
10
20

15
0
0
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

12 001
15 001
18 001
24 001
36 001
42 001
60 001
100 001

15 000
18 000
24 000
36 000
42 000
60 000
100 000

40
60
85
95
100
105
110
120

0
0
0
0
0
0
0
0

Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó %-os támogatáscsökkentés a 3-12.
kategóriákban 10 százalékponttal kisebb.
A számított bevétel számítása során az iparűzési adóalap a fővárosi és a kerületi önkormányzatok
között a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló
2006. évi CXXXIII. törvény 2016. január 1-jén hatályos 3. §-a, illetve a törvény melléklete
szerint kerül megosztásra. Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat a
Kiegészítő szabályok 1.c) alpontja tartalmazza. Budapest Főváros lakosságszámaként az egy főre
jutó adóerő-képesség számításakor a fővárosi kerületek együttes lakosságszámát kell figyelembe
venni.
Kiegészítő szabályok:
1. Általános szabályok
a) Az e melléklet szerinti támogatások 2016. december 31-ig használhatók fel és elsősorban
működési célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként
akkor sem tervezhetők, ha a Kiegészítő szabályok valamely támogatás esetében lehetővé
teszik a felhalmozási kiadások elszámolását, és a felhalmozási kiadások nem
veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó működtetési tevékenységeket, a feladat
jogszabályokban rögzített paramétereknek megfelelő ellátásához szükséges működési
kiadások teljesítését.
b) A települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2015. november 1-jei állapotnak
megfelelő, a lakosságszámra és korcsoportba tartozók esetében pedig a 2015. január 1-jei
állapotnak megfelelő, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
adatait kell figyelembe venni.
c) Az I.1.c), III.2., III.5.b) és V. pontok szerinti adóerő-képesség figyelembe vétele a
következők szerint történik:
A 2014. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a
2015. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében szolgáltatott adatot a 2014. évi iparűzési
adóalap összegéről. A 2015. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében adatot nem
szolgáltató községi, nagyközségi önkormányzat esetében az egy lakosra jutó elvárt iparűzési
adó megegyezik az adatot szolgáltató községi, nagyközségi önkormányzatok egy lakosra jutó
iparűzési adóalapja – a legalacsonyabb és legmagasabb egy lakosra jutó iparűzési adóalapú
községi, nagyközségi önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával – számított
átlagával.
d) A II., III.3., III.4. és III.5. pontjai szerinti támogatások a Mötv. alapján létrehozott társulások
útján ellátott feladatok után is igényelhetők.
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e) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren
keresztül 2016. január 5-éig a települési önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e
melléklet I.1–I.4. pontok, II.1-II.3. és II.5. pontok, III.2–III.5. pontok, IV. 1. c)-d) és f)-h)
alpontok szerinti, 2016. január 31-éig az e melléklet IV.1.e) pont szerinti, valamint 2016.
március 31-éig az e melléklet IV.1.i) pont szerinti támogatások települési önkormányzatokat
megillető összegét.
f) Az e melléklet szerinti támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény szabályait.
2. Az e melléklet szerinti támogatások meghatározásához, módosításához, a helyi
önkormányzatok egymás közötti, illetve a helyi önkormányzati körön kívüli szervezetnek
történő feladat-, illetve intézmény átadás-átvételéhez kapcsolódó eljárásrend:
a) Támogatások meghatározása

1.

Adatszolgáltatás
időpontja
az Ávr. szerint

2.

az Ávr. szerint

3.

az Ávr. szerint

4.

az Ávr. szerint

5.

az Ávr. szerint

No.

Támogatás
Adatszolgáltatás alapja
jogcíme
I.2.
a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz becsült
évi mennyisége (m3) alapján
II.1.
gyermeklétszám a 2015/2016.
és II.2.
nevelési évi nyitó (október 1jei) tényleges, a 2015.
december 31-ei állapotra
becsült adatok, a 2016/2017.
nevelési évi becsült adatok
alapján, illetve a vezetői
órakedvezmény miatti
pedagógus többletlétszám,
valamint a segítők létszáma a
becsült adatok alapján
II.3.
e tábla 2. pont szerinti
gyermeklétszámából a
2015/2016. nevelési évben
ténylegesen utaztatott
gyermekek, továbbá
2016/2017. nevelési évben az
utaztatott gyermekek becsült
száma
III.3.
éves becsült ellátotti adatok
III.4.

Adatszolgáltatás célja
a lakossági díjak
csökkentését célzó
támogatás megalapozása
a felmért gyermeklétszám,
vezetői órakedvezmény
miatti pedagógus
többletlétszám, illetve
segítők létszáma alapján a
2016. évi bértámogatás és
óvodaműködtetési
támogatás megalapozása

utaztatott gyermekek
támogatásának
megalapozása

a III.3. szerinti jogcímek
támogatásának
megalapozása
a bértámogatás
2016. évi szakmai dolgozók
megállapításához az ellátottak bértámogatása és az
éves becsült száma; az
intézmény-üzemeltetési

16935

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

6.

az Ávr. szerint

III.5.

7.

az Ávr. szerint

IV.1.h)

8.

2016. február 26.

IV.1.i)

intézmény-üzemeltetési
támogatáshoz a 2015. évi
igénylés, valamint az
időarányos teljesítés és a 2016.
évi paraméterek
figyelembevételével 2016.
évre becsült adatok
a bértámogatás
megállapításához az éves
becsült ellátotti adatok és
feladatellátási helyek száma;
az üzemeltetési támogatás
megállapításához a 2016. évi
feladatellátás becsült adatai;
a rászoruló gyermekek
intézményen kívüli étkeztetése
támogatásának
megállapításához szükséges
adatok
2015. október 15-ei
tényadatok

támogatás megalapozása

a dolgozók bértámogatása,
az intézményi
gyermekétkeztetési
üzemeltetési támogatás és a
rászoruló gyermekek
intézményen kívüli
étkeztetése támogatásának
megalapozása

a megyei könyvtárral
megállapodást kötő
önkormányzatok számának
felmérése a megyei jogú
városok adatszolgáltatása
alapján
Az önkormányzat által 2015. A települési
évben saját bevételei terhére
önkormányzatok könyvtári
könyvtári
célú érdekeltségnövelő
állománygyarapításra fordított támogatásának
összeg
megalapozása

b) Támogatások évközi módosítása
No.

Adatszolgáltatás
időpontja

Támogatás
jogcíme

Adatszolgáltatás alapja

Finanszírozás
kezdő hónapja
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a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz becsült
évi mennyisége (m3)
módosítható; az óvodások
száma, a vezetői
órakedvezmény miatti
pedagógus többletlétszám,
illetve a segítők létszáma,
valamint a szociális jogcímek
esetében a becsült éves
ellátotti adatok módosíthatók;
a III.4. és III.5. a)-b)
jogcímeknél a becsült éves
ellátotti adatok, és az
üzemeltetési támogatás
megállapításához a 2016. évi
feladatellátás becsült adatai
módosíthatók;
a III.5.c) jogcímnél az ellátotti
adatok módosíthatók
2016. október 1. I.2., II.1., a nem közművel összegyűjtött
II.2.,
háztartási szennyvíz becsült
II.3., II.5., évi mennyisége (m3)
módosítható; az óvodások
III.3.,
III.4.a), száma, a vezetői
órakedvezmény miatti
III.5.
pedagógus többletlétszám,
illetve a segítők létszáma,
valamint szociális és
gyermekétkeztetési jogcímek
esetében a becsült éves
ellátotti adatok és az
üzemeltetési támogatás
megállapításához a 2016. évi
feladatellátás becsült adatai
módosíthatók;
a III.5.c) jogcímnél az ellátotti
adatok módosíthatók
2016. május 15.

I.2., II.1.,
II.2.,
II.3., II.5.,
III.3., III.4.,
III.5.

I.2. esetében 2016.
szeptember;
II.1., II.2., II.3., II.5., III.3.,
III.4.a),és III.5.a) esetében
2016. július;
III.4.b) és III.5.b) esetében
2016. augusztus

2016. december

c) A települési önkormányzatok egymás közötti, illetve települési önkormányzaton kívüli
(a továbbiakban: önkormányzati körön kívüli) szervezetnek történő feladat-, illetve intézmény
átadás-átvétele
No.

Adat-szolgáltatás Támogatás
időpontja
jogcíme

Adatszolgáltatás alapja

Finanszírozás
kezdő hónapja
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1.

2.

2016. május 15.

2016. október 1.

II.1., II.2., 2016. szeptember 1-jével
II.3., II.5., történő fenntartóváltozás
III.5. a)-b) jelzése, az a) pont szerinti
felmérés során megadott
adatok megbontásával,
továbbá a II.5. jogcím
esetében a minősített
pedagógusok
intézményváltásának jelzése
III.3., III.4. 2016. július 1-jével történő
fenntartó-változás jelzése, az
a) pont szerinti felmérés során
megadott ellátotti adatok
megjelölésével

2016. szeptember

II.5., III.3., 2016. december 1-jével
III.4.a), történő fenntartóváltozás
III.5.a) jelzése, az a) pont szerinti
felmérés során megadott
adatok megbontásával,
továbbá a II.5. jogcím
esetében a minősített
pedagógusok
intézményváltásának jelzése

2016. december

2016. július;
III.4. esetében 2016.
augusztus

A települési önkormányzat önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő átadás-átvétel esetén
az átadást, átvételt tanúsító okmányokat a felmérés lezárását követően a Kincstárnak küldi meg.
A kérelemhez mellékelni kell az átadó és az átvevő között kötött megállapodást, az átadásátvételről szóló képviselő-testületi, illetve társulási tanácsi határozat kivonatát, az átvevő
feladatellátáshoz szükséges működési engedélyét (szociális ellátások esetében a szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzést igazoló dokumentumot), valamint a feladatot átadó és átvevő
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az e törvény alapján számára biztosított támogatások
igényléséről vagy lemondásáról gondoskodott.
A települési önkormányzatok, a települési, területi nemzetiségi önkormányzatok, az országos
nemzetiségi önkormányzatok, a központi költségvetési szervek, valamint a nem állami
szervezetek közötti feladat-, illetve intézmény átadása-átvétele esetén, amennyiben az intézmény
átadás-átvételének időpontja (tényleges átadás-átvétel) nem esik egybe a c) pont szerinti
táblázatban szereplő fenntartóváltási időpontokkal (finanszírozási átadás-átvétel), úgy ezen
időpontig az érintett felek a finanszírozást pénzeszköz-átadással, -átvétellel egymás közötti
megállapodás útján rendezik. A finanszírozási átadás-átvétel időpontjáig időarányos támogatás
abban az esetben illeti meg a feladatot, intézményt átadó települési önkormányzatot, ha a
feladatot átvevő az intézmény, szolgáltatás tekintetében a tényleges átadás-átvétel időpontjától
kezdve működési engedéllyel (szociális ellátások esetében a szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzést igazoló dokumentummal) rendelkezik. Ellenkező esetben a feladatot, intézményt
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átadó települési önkormányzat köteles lemondani a tényleges átadás-átvétel időpontjától a
finanszírozási átadás-átvétel időpontjáig tartó időszakra jutó időarányos támogatásról.
Az ellátottak arányában kell megosztani:
- a III.4.b) alpont szerinti támogatást az időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalanok
tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeinek, illetve a gyermekek átmeneti
gondozásával kapcsolatos feladatok,
- a III.5.b) alpont szerinti támogatást az intézményi gyermekétkeztetési feladat
települési önkormányzatok közötti átadás-átvétele esetén.
Ha a települési önkormányzat önkormányzati körön kívüli szervezetnek ad át
- óvodaintézményt, úgy a II.2. és II.3. jogcímek szerinti,
- III.4. jogcím szerinti intézményt, úgy a III.4.b) alpont szerinti,
- intézményi gyermekétkeztetési feladatot, úgy a III.5.b) alpont szerinti
támogatásról, vagy annak az átadással érintett ellátottakkal arányos, illetve időarányos részéről le
kell mondania.
Ha a települési önkormányzat önkormányzati körön kívüli szervezettől vesz át
- III.4. jogcím szerinti intézményt, úgy a III.4.b) alpont szerinti,
- intézményi gyermekétkeztetési feladatot, úgy a III.5.b) alpont szerinti
támogatást a b) pont szerinti táblázat 1. alpontja szerint 2016. május 15-éig igényelheti meg, arra
az időszakra, amikor a feladatot ellátja.
3. Az I. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
a) A I.1.a) alpont szerinti számított alaplétszám számításakor a település típusára, a
lakosságszám-kategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat az
alábbi táblázat szerint kell figyelembe venni:
Lakosságszám alsó és
felső határa

No.
a
A.
A.l.
A.2.
A.3.
B.
B.l.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.
C.
C.1.
C.2.
C.3.

Elismert köztisztviselői létszám
minimum
maximum
c
d

b
Községek
2 000-3 000
3 001-5 000
5 001-11 000

6
8
14

8
14
23

10
19
26
40
58

19
26
40
58
85

76
135
200

135
200
282

Városok
1 105-5 000
5 001-10 000
10 001-20 000
20 001-34 900
34 901-42 200
Megyei jogú városok
34 040-60 000
60 001-100 000
100 001-205 000
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D.
D.1.
D.2.
D.3.

Fővárosi kerületek
22 281-60 000
60 001-100 000
100 001-134 400

64
112
131

112
131
157

b) A I.1.a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó korrekciós tényezők a következők:
ba) közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosságszáma alapján:
Megnevezés

Fenntartó
önkormányzatok
együttes lakosságszáma

ba.1)

3 000 fő alatt

ba.2)

3 000-5 000 fő között

ba.3)

5 000 fő felett

Fenntartó önkormányzatok
száma

Korrekciós
tényező

2-5 önkormányzat
6-7 önkormányzat
8-9 önkormányzat
10 vagy több önkormányzat
3-5 önkormányzat
6-7 önkormányzat
8-9 önkormányzat
10 vagy több önkormányzat
3-5 önkormányzat
6-7 önkormányzat
8-9 önkormányzat
10 vagy több önkormányzat

0,13
0,15
0,17
0,19
0,12
0,14
0,16
0,18
0,06
0,08
0,10
0,12

bb) közös hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2015.
december 1-jei állapotnak megfelelő száma alapján (ide nem értve az átalakult nemzetiségi
önkormányzatot):
bb.1) 2-3 nemzetiségi önkormányzat: 0,04,
bb.2) 4 vagy több nemzetiségi önkormányzat: 0,07,
bc) közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat: 0,04.
c) Az I.1. pont szerinti támogatás elszámolásának államháztartásról szóló jogszabályok szerinti
felülvizsgálata során, ahhoz kapcsolódóan a Kincstár betekinthet az önkormányzatnál
rendelkezésre álló, adótitkot is tartalmazó okiratokba, dokumentumokba, az idegenforgalmi
adó és iparűzési adó bevallásokba.
d) Amennyiben az OSAP I.1.bb)-bd) alpont szerinti támogatást megalapozó adatok magasabbak,
mint az ezen időpont szerinti tényleges adatok, úgy az OSAP adatszolgáltatás – 2016. június
30-áig történő – javítása alapján az I.1. bb)-bd) alpontokhoz kapcsolódó támogatásokban
történő változások finanszírozása augusztus hónaptól történik.
e) Az I.1.b) alpont szerinti támogatások megállapításakor a kiválással érintett önkormányzatnak
a FÖMI adatbázis I.1.ba) alpont szerinti és az OSAP I.1.bb)-bd) alpont szerinti adatait
lakosságarányosan meg kell osztani a 2015. évben megalakult önkormányzattal.
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f) Az I. pontban szereplő támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok:
fa) Az I.1.a)-f) alpontok szerinti támogatások e melléklet V. pontja szerinti
Beszámítással csökkentett, kiegészítéssel növelt együttes összege kizárólag az
igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal
kapcsolatos kiadásokra, illetve turisztikai kiadásokra használható fel.
Turisztikai kiadások alatt különösen a turisztikai fejlesztések, helyi/térségi turisztikai
desztinációs menedzsment szervezetnek működésre és fejlesztésre történő
forrásátadás, a település közigazgatási területén található turisztikai vonzerőkkel,
szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing kiadások (kutatás, promóció, oktatás),
turisztikai vonzerővel bíró rendezvényekkel, garantált programokkal kapcsolatos
költségek, műemlékek turisztikai célú felújítása, látogathatóvá tétele, továbbá a
turizmus által érintett területek, a turisztikai vonzerők és szolgáltató helyek
környezetében infrastrukturális (utak, parkolók, turisztikai információs táblák,
kerékpárutak, jelzett turistaútvonalak) és városképi (zöldfelületek, díszkivilágítás,
díszburkolat) elemek létesítése, karbantartása, fenntartása ismerhető el.
fb) Az I.2. jogcím szerinti támogatás kizárólag a támogatás céljának megfelelően, a
lakossági ráfordítások (díjak) csökkentésére fordítható. A támogatás szempontjából
kizárólag a „Szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése”, valamint a
„Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása” kormányzati funkciókon elszámolt
kiadások vehetők figyelembe.
fc) Az I.3., I.5. és I.6. jogcímek szerinti támogatások az adott pontban leírtak szerint
használható fel.
fd) Az I.4. pont szerinti támogatás a határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége
érdekében felmerülő működési célú kiadásokra használható fel, a személyi jellegű
kiadások kivételével. A támogatás szempontjából kizárólag a „Közutak, hidak,
alagutak üzemeltetése, fenntartása”, valamint a „Város-, községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
4. A II. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
a) Az óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása az alábbi adatszolgáltatások, nevelés-szervezési paraméterek és számítások
figyelembevételével történik.
aa) Nevelési-szervezési paraméterek:
Foglalkozás-szervezés
1
gyermekek nevelése a napi
8 órát nem éri el
gyermekek nevelése a napi
8 órát eléri vagy
meghaladja

Gyermekek heti
foglalkoztatási
időkerete
2
30,5
61,0

Óvodapedagógus
Intézménytípuskötött munkaidő
együttható
4
5
20
32
0,85

Csoport
átlaglétszám
3

20

32

0,85
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A gyermekeket aszerint kell a megfelelő csoportban figyelembe venni, hogy a gyermek
havonta átlagosan hány órát tartózkodik az óvodában.
ab) Vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám számítása
2015/2016. nevelési évre:

2016/2017. nevelési évre:

ahol:
Vk1; Vk2 = a 2015/2016., illetve a 2016/2017. nevelési évben a vezetői órakedvezményből
adódó létszámtöbblet,
V ; V = a Nkt. 1. melléklete szerinti vezetők kötelező létszáma, de legfeljebb
1 2
- 2016. év első 8 hónapjában a 2015/2016. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelési
statisztika szerint ténylegesen foglalkoztatott,
- 2016. év utolsó 4 hónapjában a 2016/2017. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelési
statisztikai állapotra becsült
vezetői létszám.
Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a köznevelési statisztikában
szerepeltetett vezetői létszám alapján történik.
V ; V = a V és V vezetői létszámra – a Nkt. 5. mellékletében – megállapított kötelező
i1 i2
1
2
nevelési óraszámának, óvodai foglalkozásai számának összege.
b) A Nkt. szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény esetében a II.1.-II.3. jogcímek
szerinti támogatásokat kizárólag az óvoda intézményegységre vonatkozó létszámadatok
alapján kell megállapítani.
c) A II. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok
A II.1.-II.3. és II.5. jogcímek szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett
óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt
vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás szempontjából
kizárólag a „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, a „Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai”, a „Nemzetiségi óvodai
nevelés, ellátás szakmai feladatai”, az „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”,
valamint a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” kormányzati funkciókon
elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
a) Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (idős és hajléktalan személyeket
ellátó tartós és átmeneti szociális intézményben, valamint gyermekek átmeneti gondozását
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biztosító intézményben), amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak
végleges elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen –
egészségügyi vagy egyéb okból – távollévőket is figyelembe kell venni. Az intézményi
jogviszony egy év folyamatos távollét esetén megszűnik.
b) A települési önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97.
§-a szerinti ellátási szerződés, illetve az önkormányzatok egymás közötti, a Mötv. 41. § (6)
bekezdése alapján kötött szerződés keretében történő ellátása esetén a támogatás igénylésére a
szolgáltatás, illetve az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett fenntartója jogosult.
E szabály alól kivételt képez a III.3.a) és a III.5.a) alpont szerinti jogcím, amely esetében nem
állami fenntartóval kötött ellátási szerződés esetén is az a települési önkormányzat jogosult a
támogatás igénylésére, amely számára szerződés alapján a nem állami fenntartó biztosítja az
ellátást.
c) A b) pontban szereplő kivétellel a III.3. és III.4. jogcímek szerinti támogatásokat azok a
települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek
-

az adott szociális szolgáltatás, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenység tekintetében a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, és
a Szoctv. 58/A. §-a, illetve a Gyvt. 145. §-a alapján az adott szociális, gyermekjóléti
szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra, feladatmutatóra
befogadást nyertek, vagy a támogatásra befogadás nélkül is jogosultak.

d) A III.3. jogcím szerinti feladatok esetében a társulásoknak járó magasabb támogatás akkor
igényelhető, ha
-

a feladat ellátásáról a Mötv. szerinti önkormányzati társulás saját fenntartású intézménye,
szolgáltatója útján gondoskodik, és
a feladat ellátásában részt vevő települési önkormányzatok önállóan az adott feladat
ellátását nem biztosítják, az adott feladat tekintetében nincs szolgáltatójuk, intézményük
bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, valamint
a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosságszáma
= a c)-d) és f)-i) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 3 000 fő,
= a jb)-k) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 5 000 fő,
az adott feladathoz járó alaptámogatás igénylésére az önkormányzat jogosult.

e) Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás
szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe.
f) A III.3. és III.4. jogcímek szerinti támogatások igénybevételének feltétele az ellátott
adatainak – a Szoctv. 20/C. § (1)-(4) bekezdései, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdései
szerinti – nyilvántartásba vétele, valamint a külön jogszabály szerinti időszakos jelentési
kötelezettség teljesítése. A támogatás igénybevételére a fenntartó attól az időponttól jogosult,
amikor a nyilvántartásba vettek ellátását az időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte.
Ha a települési önkormányzatok egymás közötti és önkormányzati körön kívüli feladat-,
illetve intézmény átadása-átvétele következtében az érintett felek a finanszírozást – a
Kiegészítő szabályok 2.c) alpontja szerint – pénzeszköz-átadással, -átvétellel egymás közötti
megállapodás útján rendezik, úgy a nyilvántartásba vétel és az időszakos jelentési
kötelezettség teljesítése az átvevő fenntartó tekintetében vizsgálandó.
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g) A III.3. és III.4. jogcímek szerinti támogatások teljes összege abban az esetben jár, ha a
szolgáltatás, intézmény a tárgyév egészében szerepel a szolgáltatói nyilvántartásban.
Amennyiben a III.3. és III.4. jogcímek szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben
működik, a támogatás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése
hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzés adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen
időponttól jogszerűen működik, e hónapra a támogatás igénybe vehető.
h) A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben – kivéve a
hajléktalanok nappali intézményét – a Szoctv. 92/K. § (5)-(6) bekezdései alapján az ellátottak
száma egyetlen napon sem haladhatja meg:
-

nappali intézmény esetén – a nappali melegedő kivételével – a szolgáltatói
nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám 110%-át,
- bentlakásos intézmény esetén a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám
105%-át,
éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%-át.
Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a
szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott ellátotti létszám 110%-át, éves átlagban pedig
annak 100%-át.
i) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások egyidejű igénybevételére
vonatkozó szabályok:
ia) Ha az ellátott ugyanazon a napon több szolgáltatótól, intézménytől, hálózattól, illetve
székhelytől, telephelytől (a továbbiakban együtt: engedélyes) is ugyanabban – a III.3. c)-d) és
f)-k) pontjai szerint támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3)
bekezdésének hatálya alá nem tartozó (e melléklet alkalmazása során a továbbiakban:
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott) – szociális szolgáltatásban vagy
gyermekek napközbeni ellátásában részesül, a támogatás szempontjából az adott napon
ellátottként csak annál az engedélyesnél vehető figyelembe, amelyik az ellátottról előbb
teljesítette a g) alpont szerinti időszakos jelentést.
ib) Az ia) alpont szerinti rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha az ellátott ugyanazon a
napon több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekek átmeneti
gondozásába tartozó ellátásban részesül.
ic) Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől részesül hajléktalan személyek
nappali ellátásában, a támogatás szempontjából az ellátott valamennyi engedélyesnél
figyelembe vehető.
id) Szociális étkeztetés esetén – a népkonyha kivételével – a támogatás szempontjából nem
vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen
ida) a demens személy időskorúak nappali ellátásában,
idb) fogyatékos személyek nappali ellátásában,
idc) pszichiátriai betegek nappali ellátásában,
idd) szenvedélybetegek nappali ellátásában vagy
ide) hajléktalan személyek nappali ellátásában
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is részesül.
ie) Házi segítségnyújtás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott
arra a napra, amelyen nappali ellátásban is részesül.
if) Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális alapszolgáltatás esetén a
támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekjóléti alapellátásban,
gyermekvédelmi szakellátásban vagy szociális szakosított ellátásban is részesül, az ig)-il)
alpontokban meghatározott kivételekkel.
ig) Szociális étkeztetés esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az ellátottat,
ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan személyek átmeneti szállásán
bentlakásos szociális intézményi ellátásban vagy családok átmeneti otthonában átmeneti
gondozásban is részesül.
ih) Hajléktalan személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell
venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan személyek
átmeneti szállásán bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül.
ii) Időskorúak nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az
ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi
ellátásban is részesül.
ij) Fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell
venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon fogyatékos személyek rehabilitációs célú
lakóotthonában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban is
részesül.
ik) Pszichiátriai betegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell
venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon pszichiátriai betegek rehabilitációs célú
lakóotthonában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban is
részesül.
il) Szenvedélybetegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell
venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon szenvedélybetegek rehabilitációs célú
lakóotthonában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban is
részesül.
im) Családi gyermekfelügyelet esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az
ellátott arra a napra, amelyen bölcsődei ellátásban, hetes bölcsődei ellátásban vagy családi
napközi ellátásban is részesül.
in) Családi napközi esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra
a napra, amelyen bölcsődei ellátásban vagy hetes bölcsődei ellátásban is részesül.
io) Bölcsődei ellátás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra
a napra, amelyen hetes bölcsődei ellátásban is részesül.
ip) Hetes bölcsődei ellátás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az
ellátott arra a napra, amelyen gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti
otthonában nyújtott átmeneti gondozásban, vagy helyettes szülői ellátásban is részesül.
iq) Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekjóléti alapellátás esetén a
támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított ellátásban vagy a
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Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó gyermekvédelmi szakellátásban is
részesül, az ir) alpontban foglalt kivételekkel.
ir) Bölcsődei ellátás és családi napközi ellátás esetén a támogatás szempontjából figyelembe
kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon otthont nyújtó ellátásban is részesül.
is) Ugyanarra a napra ugyanazon ellátott a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe
több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított ellátás esetén.
j) A III.3.ja) alpont esetében
ja) a bölcsődébe beíratottnak az a gyermek minősül, akit az intézménybe felvettek,
beírattak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben;
jb) a nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárvatartás idején az ügyeletet
biztosító intézményben kell jelenteni az áthelyezett, beíratott gyermeket
(továbbiakban: ügyeletes ellátás). Abban a hónapban, amikor a beíratott gyermek
ügyeletes ellátást is igénybe vesz, – a III.3.ja) alpontban előírt legfeljebb 10 napos
hiányzási határérték szempontjából – a beíratása szerinti és az ügyeletes intézmény
szerinti hiányzási napokat egybe kell számítani. Az ügyeletet biztosító intézményben
a gyermekek létszáma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói
nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 120%-át. Az intézmény nyári zárvatartása
idején a támogatás azon beíratott gyermek után vehető igénybe, aki az adott hónapban
az intézménnyel jogviszonyban állt és a napi nyilvántartási rendszerben megjelent.
Amennyiben az intézmény a hónap egyetlen napján sem tart nyitva, abban az esetben
támogatás arra a hónapra nem vehető igénybe;
jc) amennyiben a gyermek első alkalommal (beszoktatás első napja) jelenik meg
beíratottként az intézményben és a napi nyilvántartásban, de nem egész hónapra,
akkor a támogatás – III.3.ja) alpontban előírt legfeljebb 10 napos hiányzási
határérték figyelmen kívül hagyásával – a ténylegesen igénybe vett napok száma
alapján jár, feltéve, hogy ezeken a napokon a gyermek jogviszonyban is állt az
intézménnyel;
jd) a napi nyilvántartási rendszerben vezetett adatoknak és a bölcsődében rendszeresített
napi jelenlét kimutatásának egyezni kell.
k) A III.4.a) alpontban a segítő munkatársak, illetve a III.4.b) alpontban az elismert
intézményvezető létszámának meghatározása az alábbi paraméterek figyelembevételével
történik:
Megnevezés
Intézményvezető/Szakmai vezető
Segítő:
- időskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek tartós
bentlakásos ellátása esetén: a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete szerint az adott

Finanszírozás
szempontjából
elismert létszám
1 fő
4 ellátottra 1 fő
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-

ellátásra vonatkozó, kötelező létszámnormában szereplő munkakörök
(intézményvezető kivételével)
gyermekek átmeneti gondozása esetén: a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV.30.) NM rendelet 1. számú melléklete szerint az adott
ellátásra vonatkozó, kötelező létszámnormában szereplő munkakörök
(intézményvezető/szakmai vezető kivételével)

l) Amennyiben a III.4. jogcím szerinti szociális szakosított ellátást, gyermekek átmeneti
gondozását biztosító intézmény egyéb ellátotti csoportokról – pl. fogyatékos személyekről,
pszichiátriai és szenvedélybetegségben szenvedőkről, gyermekvédelmi szakellátásban
részesülőkről – is gondoskodik, úgy az intézmény-üzemeltetési támogatáshoz az intézményüzemeltetési kiadást meg kell osztani, és az adatszolgáltatás során kizárólag az időskorúak
átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátásának, illetve a gyermekek
átmeneti gondozásának adatait lehet szerepeltetni.
m) A III.5. jogcím szempontjából az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi étkeztetést
igénybe vevő gyermekek, tanulók 2016. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma
alapján tervezhető, illetve igényelhető a támogatás. Az intézményi étkeztetésben részt vevők
számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz
– csak egy létszámként és egy intézménynél szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából
egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos,
meleg főétkezés biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás illetve
térítési díj-kedvezményre való jogosultság esetén az azt alátámasztó irat is.
Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani
óvodai étkeztetés esetén 221 nappal, kollégiumi, externátusi étkeztetés esetén 201 nappal,
iskolai étkeztetés esetén 186 nappal. A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz
(üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított
szervezett étkeztetésben részt vevők létszáma az előbbi számításokban nem vehető
figyelembe.
A Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos, hetes)
bölcsődében elhelyezett gyermekek esetében az intézményi gyermekétkeztetésben ellátottak
számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 230-cal, elszámolásnál a
havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján
összesített éves gondozási napok száma osztva 230-cal.
A települési önkormányzat által fenntartott fogyatékos személyek nappali intézményében
elhelyezett gyermekek intézményi étkeztetése esetén az ellátottak számának meghatározása:
tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők
látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve
heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva
252-vel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők.
n) A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok
A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel, a
következők mellett:
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na) a III.1. jogcím szerinti támogatás kizárólag az abban meghatározott célokra fordítható.
A támogatás szempontjából kizárólag az egységes rovatrend „Ellátottak pénzbeli
juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
nb) a III.2. jogcím szerinti támogatás a III.1. jogcím szerinti ellátások önrészére, a III.3.
és III.5. jogcímek szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami
támogatással nem fedezett részére, az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának
szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati
helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az
állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon
történő támogatására használható. A támogatás szempontjából kizárólag az
„Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain, illetve a „Rövid időtartamú
közfoglalkoztatás”, a „Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás”, a „Hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás”, a „Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás
(közhasznú kölcsönző részére)”, az „Országos közfoglalkoztatási program”, a
„Közfoglalkoztatási mintaprogram”, a „Lakáshoz jutást segítő támogatások”, a
„Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése”, a „Lakásfenntartással,
lakhatással összefüggő ellátások” kormányzati funkciókon, valamint az oc) és oe)
pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
nc) a III.3.a)-k) alpontok között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás
szempontjából kizárólag a „Család- és gyermekjóléti szolgáltatás”, „Család- és
gyermekjóléti központ”, a „Szociális étkeztetés”, a „Házi segítségnyújtás”, a
„Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”, az „Idősek, demens betegek nappali
ellátása”, a „Fogyatékossággal élők nappali ellátása”, a „Pszichiátriai betegek nappali
ellátása”, a „Szenvedélybetegek nappali ellátása”, a „Hajléktalanok nappali ellátása”,
a „Gyermekek napközbeni ellátása”, a „Hajléktalanok átmeneti ellátása” kormányzati
funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
nd) a III.4. jogcím szerinti támogatás a támogatással érintett intézmények működési és
felhalmozási kiadásaira fordítható, azzal, hogy a III.4.a) és III.4.b) alpontok között
átcsoportosítás hajtható végre. E támogatást az önkormányzat a családok átmeneti
otthonából év közben kikerülők otthontalanságának megszüntetéséhez is
felhasználhatja. A támogatás szempontjából kizárólag a „Gyermekek átmeneti
ellátása”, az „Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása”, „Időskorúak, demens
betegek tartós bentlakásos ellátása”, „Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,
ne) a III.5. jogcím szerinti támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak
megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű
kiadásokat is) számolható el, azzal, hogy a III.5.a)-c) alpontok szerinti támogatások
egymás között átcsoportosíthatók. A támogatás szempontjából kizárólag a
„Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, a „Gyermekétkeztetés bölcsődében,
fogyatékosok nappali intézményében” és „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés”
kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
nf) a III.6. jogcím szerinti támogatást a települési önkormányzat kizárólag a 2016. évi
január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékra és annak közterheire
használhatja fel.
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6. A IV. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok
a) A IV.1.a) és b) alpontok szerinti támogatások jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a
fenntartó települési önkormányzat költségvetési rendeletében saját bevételei terhére
kiegészítő hozzájárulást biztosítson a múzeumi, illetve a városi könyvtári feladatok
ellátásához.
A támogatások felhasználását a Kult. tv. 45. § (5) bekezdés d) pontja, illetve 68. § (3)
bekezdés d) pontja szerinti beszámolókban is szerepeltetni szükséges.
b) A IV.1. d), h) és i) alpontok szerinti támogatások felhasználásáról az önkormányzat 2017.
február 28-áig adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és rendjét a
kultúráért felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti.
c) A IV. pont szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok
A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel,
figyelembe véve a szakmai jogszabályok előírásait, a következők mellett:
ca) A IV.1.a) és IV.1.e) alpontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a
„Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, a „Múzeumi tudományos feldolgozó és
publikációs tevékenység”, a „Múzeumi kiállítási tevékenység”, valamint a „Múzeumi
közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” kormányzati funkciókon elszámolt
kiadások vehetők figyelembe.
cb) A IV.1.b) alpont szerinti támogatás a Kult. tv. 66. §-ában foglalt feladatok
megvalósításához kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai, dologi kiadások és
felhalmozási kiadások finanszírozására használható fel. A támogatás terhére
elszámolhatóak a könyvtári szakpolitikai programok területi szintű koordinációjának és
megvalósításának kiadásai is.
A támogatás szempontjából kizárólag a „Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása”, a „Könyvtári állomány feltárása, megőrzése és védelme”, valamint a
„Könyvtári szolgáltatások” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők
figyelembe.
A támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására kell fordítani,
ideértve a nemzetiségi nyelvű könyvtári dokumentumok beszerzését is.
cc) A IV.1.c) és IV.1.g) alpontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a
„Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, a „Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, a „Közművelődés - egész életre
kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”, valamint a „Közművelődés - kulturális alapú
gazdaságfejlesztés” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
cd) A IV.1.d) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok:
cda)

a támogatás szempontjából kizárólag a cb) és cc) pontokban szereplő
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,

cdb)

a támogatás legalább 10%-át közművelődési intézmény, közösségi színtér
működtetésére kell felhasználni,
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cdc)

a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat
fenntartó önkormányzatnak a támogatás legalább 10%-át könyvtári
dokumentum vásárlására kell felhasználnia,

cdd)

az 1200 fő és az alatti lakosságszámú önkormányzatnak a támogatás
legalább 15 %-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra
megújítására és a Kult. tv. 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt
közművelődési tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

ce) A IV.1.f) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok:
cea)

a támogatás szempontjából kizárólag a ca), cb) és cc) pontokban szereplő
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,

ceb)

Budapest Főváros Önkormányzatának a támogatást a Budapesti
Művelődési Központ, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Budapesti
Történeti Múzeum működésének és feladatellátásának biztosításához
kapcsolódó működési és felhalmozási kiadásokra kell felhasználnia,

cec)

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárra jutó támogatás legalább 10%-át
könyvtári dokumentum vásárlására, további legalább 10%-át módszertani
szakirányítási feladat ellátására kell fordítani.

cf) A IV.1.h) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok:
cfa)

a támogatás szempontjából kizárólag a cb) pontban szereplő kormányzati
funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,

cfb)

a támogatást az 5000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező települési
önkormányzat által a megyei könyvtárral kötött kistelepülési megállapodás
alapján igénybe vett, a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban:
KSZR) által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó kiadásokra
lehet felhasználni,

cfc)

ha a megyei könyvtár a KSZR szolgáltatás megszervezéséhez
megállapodást köt a városi könyvtárral, a városi könyvtár által ellátott
feladatok költségeinek fedezetéről e támogatás keretei között a megyei
könyvtár gondoskodik.

cg) A IV.1.i) alpont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok:
cga)

a támogatás szempontjából kizárólag az cb) pontban szereplő kormányzati
funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,

cgb)

a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek,
berendezési tárgyainak gyarapítására fordított összeg a támogatás 30%-át
nem haladhatja meg.

ch) A IV.2.a) alpont szerinti támogatás szempontjából kizárólag a „Színházak
tevékenysége” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
ci) A IV.2.b) és IV.2.c) alpontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a
„Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)” kormányzati funkciókon elszámolt
kiadások vehetők figyelembe.
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3. melléklet a 2015. évi C. törvényhez

3. melléklet a 2015. évi …. törvényhez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai
1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
Előirányzat:

4 500,0 millió forint

Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az
önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és
szennyvízszolgáltatás, valamint a más víziközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú
ivóvíz ráfordításai magasak.
A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatás elosztása a
pályázók között a tárgyévet megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az
ebben várható változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításai
figyelembevételével történik. A támogatás településenkénti összegének megállapítása során
figyelembe kell venni az adott település lakosainak szociális helyzetét is.
Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatai ráfordításainak támogatására is azon települési önkormányzatok esetén, amelyek az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a településen élők
részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tartálykocsis
szállítással biztosítani.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt.
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik,
felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.
2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
Előirányzat:

1 200,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak az általa
fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló
létszám miatti, 2015. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2015. és
2016. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.
A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzati, illetve társulási szintű
létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is
jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza,
kivéve, ha jogszabályból - ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a társulás
határozatát - adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Támogatásra csak az az önkormányzat
jogosult, amely saját forrásból a jogszabályban meghatározott juttatásokat nem képes teljesíteni.
A pályázat benyújtása három ütemben történik: I. ütem 2016. április 8., II. ütem 2016. július 8.
és III. ütem 2016. szeptember 23.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter dönt.
A 2016. évben megítélt vissza nem térítendő támogatás folyósítása:
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a) az önkormányzat által 2016. évben teljesítendő jogszabályi kötelezettség kifizetéséhez
az I. ütemben a 2016. július, a II. ütemben a 2016. október, a III. ütemben a 2016.
december havi nettó finanszírozás keretében, előfinanszírozás formájában, egy
összegben,
b) a 2017. évre áthúzódó fizetési kötelezettség esetén 2017. évben, teljesítésarányosan,
felhasználása a folyósítás évében december 31-éig történik.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá
- a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az előző
években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó, valamint a tárgyévben jóváhagyott
kötelezettségvállalások, valamint
- a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések
forrására.
3. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása
Előirányzat:

180,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a települési önkormányzatoknál felmerülő konténerizált víztisztító és
vízkiadó berendezésekhez kapcsolódó üzemeltetési költségek támogatására. Az előirányzat
terhére támogatást igényelhet a települési önkormányzat a 2016. évben felmerült,
a) a honvédelemért felelős miniszter által biztosított konténerizált víztisztító és vízkiadó
berendezések (a továbbiakban: szűrőberendezés) települési önkormányzatot terhelő, az
üzemeltetési engedély kiadásának napjától számított üzemeltetési költségeinek, továbbá
b) a szűrőberendezés rendszerből való kivonásához szükséges engedélymódosítás
költségeinek
támogatására, ha a település lakosságának átmeneti egészséges ivóvízzel történő ellátásához
szűrőberendezés került telepítésre az Ivóvízminőség-javító Program befejezéséig.
A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatásról a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása
előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának határideje 2017. január 31.
4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása
Előirányzat:

18 000,0 millió forint

Az előirányzat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4)
bekezdés c) pontja szerinti, a Budapest Főváros Önkormányzata által kötelezően ellátandó
feladatok támogatására szolgál. A támogatás a fővárosi helyi közösségi közlekedés 2016. évi
működésének támogatására fordítható.
A támogatás nem haladhatja meg az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete
alapján megállapított, a fővárosi helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő
veszteséget.
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása részletekben, időarányosan történik,
felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.
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A közlekedésért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter – mint
támogatók – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével Budapest Főváros
Önkormányzatával a támogatás felhasználásának szabályairól támogatási szerződést kötnek.
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
Előirányzat:

2 050,0 millió forint

Az előirányzatból támogatást – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – az a települési
önkormányzat igényelhet, amely a településen a tárgyév egészében helyi közforgalmú
közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a helyi
közforgalmú közlekedés lebonyolítására az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatóval
jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést kötött, vagy egyéb tevékenység gyakorlásának
jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban együtt: helyi közlekedés).
A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatás
igénylésénél a települési önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés ellátásához és
fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben, a tárgyévet megelőző évet érintően szolgáltatónként
milyen összegű saját forrás átadásával járult hozzá. A támogatás összege ezen önkormányzati
saját forrást legfeljebb 25%-kal haladhatja meg.
A támogatás a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi
szempontból súlyozott – személyszállítási teljesítmények (férőhely-kilométer) arányában kerül
elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, és a településkategóriák
tárgyévet megelőző évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is.
A támogatás elosztása és a döntési javaslat előkészítése során figyelembe veendő
környezetvédelmi súlyszámok a következők:
Dízel autóbusz

Gázüzemű autóbusz
(LPG és CNG)

Trolibusz

Elektromos és dízelelektromos hajtású
autóbusz, villamos

1,00

1,75

1,75

2,90

A támogatás a települési önkormányzatnak az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK
rendelete alapján megállapított, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő –
tárgyévet megelőző évi – vesztesége erejéig igényelhető, és annak pótlására használható fel. A
települési önkormányzat a kapott támogatást a tárgyévet megelőző évben a területén működő,
pályázatában szereplő szolgáltatók részére a pályázati döntés szerinti összegben utalja tovább.
A támogatásról a közlekedésért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás
folyósítása részletekben, időarányosan történik, felhasználásának határideje tárgyév december
31-e.
6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása
Előirányzat:
a)

550,0 millió forint

Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása
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Előirányzat:

500,0 millió forint

Az előirányzat a települési önkormányzatok pénzügyi-gazdálkodási feladatai ellátása
feltételeinek javítását szolgálja. A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton
igényelhetik.
A támogatás az államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók
személyi juttatásaira, továbbképzésére, az önkormányzat által alkalmazott könyvelő programokra
fordítható.
A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás
folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának határideje
tárgyév december 31-e.
b) Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása
Előirányzat:
50,0 millió forint
A központi költségvetés – az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása érdekében
– támogatást biztosít az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen időben, és kiváló
minőségben teljesítő települési önkormányzatok számára.
A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.
A támogatás az államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók
egyszeri elismerésére fordítható.
A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás
folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának határideje
tárgyév december 31-e.
7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása
Előirányzat:

300,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a megyei önkormányzatok 2016. évi váratlan kiadásai támogatására
bevételeik figyelembevételével.
A támogatást a megyei önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen, legkésőbb 2016. november 30áig dönt.
A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet
a) vissza nem térítendő támogatás, melynek felhasználási határideje a tárgyévet követő év
november 30-a, kivéve, ha a támogatói okirat más határidőt állapít meg,
b) visszatérítendő támogatás, melynek visszafizetési határideje a támogatói okiratban szereplő
határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év november 30-a.
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása
Előirányzat:

1 200,0 millió forint
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A központi költségvetés a jogosult magánszemély részére a közműfejlesztési hozzájárulás
megfizetett összegének a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004.
(IX. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: közműfejlesztési kormányrendelet) meghatározott
hányadát támogatásként a települési önkormányzatokon keresztül biztosítja.
A támogatást a helyi önkormányzat jegyzője kérelem útján igényli a magánszemély
jogosultaktól beérkezett, a közműfejlesztési kormányrendeletben foglalt feltételeknek megfelelő
igények közműfajtánként és igénylők számának megjelölésével történő összesítésével minden
negyedévet követő hónap 20-áig a Magyar Államkincstár illetékes területi szervén (a
továbbiakban: Igazgatóság) keresztül.
Az Igazgatóság a beérkezéstől számított húsz napon belül továbbítja az összesített kérelmeket a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása
előfinanszírozás keretében, egy összegben a kérelmek beérkezését követő hónapban történik.
2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
Előirányzat:

300,0 millió forint

A támogatást a települési önkormányzatok a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek,
kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására pályázati úton
igényelhetik. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok esetén lehetőség van
a működtetés támogatására is.
A kompközlekedés működtetéséhez Mohács Város Önkormányzatát legalább 30,0 millió
forint, Dunafalva Község Önkormányzatát legalább 12,0 millió forint illeti meg az
előirányzatból.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a közlekedésért felelős miniszter dönt. A
vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.
3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
Előirányzat:

5 400,0 millió forint

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
Előirányzat:
2 000,0 millió forint
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az
önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott,
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető
maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter dönt.
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
Előirányzat:

500,0 millió forint

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a
tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új
sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint.
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A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter dönt.
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Előirányzat:

2 500,0 millió forint

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet – Budapest
Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda
felújítására, karbantartására. Az igényelhető támogatás maximális mértéke:
− fővárosi kerületi önkormányzatok esetében 100,0 millió forint,
− megyei jogú városok esetében 50,0 millió forint,
− 10 000 fő lakosságszám feletti városok esetében 30,0 millió forint,
− 10 000 fő lakosságszám alatti települések esetében 15,0 millió forint.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter dönt.
d) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati
intézmények fejlesztése, felújítása
Előirányzat:

400,0 millió forint

Az előirányzatból a 2. melléklet III. 4. pont szerinti támogatásban részesülő települési
önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a szociális szakosított ellátást és a gyermekek
átmeneti gondozását biztosító, önkormányzati tulajdonú intézménye fejlesztésére, felújítására.
A támogatás a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett intézmények olyan
fejlesztését, felújítását szolgálja, amelynek célja a határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban
előírt tárgyi feltételek biztosítása. Határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező intézmények
fejlesztése, felújítása kizárólag akkor támogatható, ha valamennyi, ideiglenes hatállyal bejegyzett
intézménnyel kapcsolatos igény támogatását követően az előirányzat arra lehetőséget biztosít.
Támogatás olyan fejlesztésre, felújításra nem nyújtható, amely férőhelybővítéssel jár együtt.
Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint. A támogatásról tárcaközi
bizottság javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter dönt.
Az a)-d) alpontokra vonatkozó közös szabályok:
Egy önkormányzat az a) és b) alpontok szerinti célok közül csak az egyikre nyújthat be
pályázatot. Nem nyújtható az a)-d) alpont szerinti támogatás olyan pályázathoz, amely a
megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással
létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el,
kivéve az a)-b) és d) alpontok esetében, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik
szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti
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további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján az a)-b) alpontok esetén a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter, a d) alpont esetén az államháztartásért felelős
miniszter engedélyével történhet.
Az a)-d) alpont szerinti vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében,
egy összegben történik.
4. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása
Előirányzat:

2 500,0 millió forint

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet új
önkormányzati óvoda létrehozására, új egységes óvoda-bölcsődei csoport kialakítására,
fejlesztésére, az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás
által fenntartott, óvodai feladatellátást szolgáló intézmény férőhelyeinek növelésére és
kapcsolódó fejlesztések, felújítások megvalósítására.
A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem
idegeníthető el.
Azok a pályázók, melyek a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény (a továbbiakban: 2015. évi költségvetési törvény) 3. melléklet II.5. Óvodai
kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása jogcímen 2015. évben benyújtott, a pályázati
feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázattal
rendelkeznek, azonos paraméterű és műszaki tartalmú pályázat benyújtása nélkül jogosultak a
2015. évi támogatási igényük megerősítésére.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter dönt.
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben
történik.
5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
Előirányzat:

806,0 millió forint

a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Előirányzat:

300,0 millió forint

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa
fenntartott vagy a vele kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési
intézmény vagy közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. A támogatást az
önkormányzatok által az egyes célok tekintetében vállalt önrész arányában kell megállapítani. Ha
a települési önkormányzat a közművelődési támogatás érdekében vállalt önrészt csökkenti, akkor
ezzel arányosan csökkentett összegű érdekeltségnövelő támogatásra jogosult. A különbözet
jogosulatlan igénybevételnek minősül.
A támogatás
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aa) 60%-át a települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési
önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő, az ab) alpont
hatálya alá nem tartozó intézmény vagy közösségi színtér után,
ab) 40%-át a települési önkormányzat által 2015. január 1-jét követően alapított
közművelődési intézmény vagy közösségi színtér után
a települési önkormányzat által vállalt önrész arányában kell felosztani.
Ha igény hiányában az ab) alpont szerinti esetben maradvány keletkezik, azt az aa) alpont
szerinti célra kell felhasználni.
A vállalt önrészt
− a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló
kormányrendeletben meghatározott települések esetében, valamint
− a települési önkormányzat által 2015. január 1-jét követően alapított közművelődési
intézmény vagy közösségi színtér esetében
háromszoros súllyal kell figyelembe venni a támogatás megállapításakor. A két feltétel együttes
fennállása esetén a vállalt önrészt kilencszeres súllyal kell figyelembe venni.
Az arányossági számításnál az egy önkormányzatnál figyelembe vehető vállalt önrész nem
haladhatja meg a pályázatot benyújtó valamennyi önkormányzat által 2016. évben vállalt
önrészek összesített összegének 1,5%-át.
Nem részesülhet támogatásban az az önkormányzat, amelynél a vállalt önrész szerinti támogatás
számított összege nem éri el a 100 000 forintot.
A támogatás szempontjából kizárólag a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése”, a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, a
„Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek” és a „Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők
figyelembe.
b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
Előirányzat:

136,0 millió forint

Az előirányzatból a járásszékhely települési önkormányzat, Budapest Főváros Önkormányzata
és a fővárosi kerületi önkormányzatok pályázati úton támogatást igényelhetnek az általuk
fenntartott múzeum modellértékű jó gyakorlatainak támogatására.
c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)
Előirányzat:

370,0 millió forint

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa
fenntartott vagy támogatott muzeális intézmény szakmai fejlesztéséhez.
A b)-c) pontok szerinti támogatásokról a kultúráért felelős miniszter dönt.
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A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik,
felhasználásának határideje a tárgyévet követő év december 31-e.
A b)-c) pontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a „Múzeumi gyűjteményi
tevékenység”, a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, a „Múzeumi
kiállítási tevékenység”, valamint a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
6. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak
kártalanítása
Előirányzat:

300,0 millió forint

A központi költségvetés az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek
tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet alapján támogatásra
jogosult magánszemély részére biztosít támogatást a települési önkormányzatokon keresztül.
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezdeményezésének sorrendjében, egy összegben történik.
7. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
Előirányzat:

1 000,0 millió forint

Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az óvodai
gyermekétkeztetést kiszolgáló
− új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására,
− az önkormányzat tulajdonában álló konyhák
kapacitásbővítésére, fejlesztésére,

és

kiszolgáló

létesítmények

valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére.
A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem
idegeníthető el.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter dönt. A
vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.
8. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása
Előirányzat:

12 500,0 millió forint

Az előirányzatból a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a szerinti, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-74/A. §-ai, és a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: 2014. évi költségvetési
törvény) 67-68. §-ai szerinti önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési
célú támogatásban nem részesült települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a
tulajdonában lévő

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

16959

a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak
építésére, felújítására,
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely
da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi
feladatellátást szolgál,
e) településrendezési tervek készítésére, valamint
f) munkahely-teremtési programok megvalósítására.
A támogatás összege
- 100 fő alatti lakosságszámú település esetében legfeljebb 1 500 000 forint,
- 100-300 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 2 950 000 forint,
- 301-500 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 6 500 000 forint,
- 501-1 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 10 000 000 forint,
- 1 001-2 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 20 000 000 forint,
- 2 001-3 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 44 000 000 forint,
- 3 001-5 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 112 000 000 forint,
- 5 001-10 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 181 000 000 forint,
- 10 000 fő feletti lakosságszámú település esetében legfeljebb 200 000 000 forint.
Az önkormányzat által a 2014. évi költségvetési törvény 3. melléklet 10.a) pontja szerinti és a
2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet II.10. pontja szerinti előirányzatból elnyert
támogatások összege és az e jogcímen igényelhető támogatás együttes összege nem haladhatja
meg a lakosságszám szerinti támogatás kétszeresét.
A támogatás összegének meghatározása a 2013. január 1-jei lakosságszám alapján történik.
A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem
idegeníthető el.
A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben
történik.
A támogatás felhasználási határideje 2018. december 31.
9. Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának
támogatása

Előirányzat:
500,0 millió forint

Az előirányzat Budapest Főváros Önkormányzata területén lévő egy és két számjegyű országos
főközlekedési utak karbantartásának támogatására szolgál. A vissza nem térítendő támogatás
50%-ának a folyósítása a szerződéskötést követő 30 napon belül történik. A további részlet 2016.
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évi – szerződés szerinti – folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az
előleget felhasználja és azzal legkésőbb 2016. november 15-éig elszámol.
A támogatás felhasználási határideje – ideértve a 2016. november 15-éig el nem számolt
előleget is – 2017. december 31.
A nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért
felelős miniszter – mint támogató – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével a
támogatás részletszabályairól Budapest Főváros Önkormányzatával támogatási szerződést köt.
III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása
Előirányzat:

25 000,0 millió forint

1. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján
igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető
helyzet elhárítása érdekében.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter – tárcaközi bizottság javaslata alapján – a beérkező támogatási igények elbírálását
követően folyamatosan, de legkésőbb 2016. december 20-áig együttesen dönt.
A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet
a) vissza nem térítendő támogatás, melynek felhasználási határideje a folyósítást követő
harmadik hónap utolsó napja, kivéve azoknál a támogatásoknál, amelynek célja és
nagyságrendje megköveteli, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatási
döntést követően a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási
szerződést kössön a kedvezményezettel,
b) visszatérítendő támogatás, melynek visszafizetési határideje a miniszterek döntése szerinti
határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év november 30-a,
c) vissza nem térítendő támogatás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti kifizetésekhez, melynek felhasználási határideje 2016.
december 31.
2. Az előirányzat szolgál a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, és a pénzügyi gondnok
díjára.
a) Visszterhes kamattámogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott eljárás keretében az
egyezséget pénzügyi intézménytől felvett hitellel teremtette meg. Ha a kamattámogatás alapjául
szolgáló hitel forinttól eltérő devizanemű, a kamattámogatást a Magyar Nemzeti Bank által a
kamattámogatás esedékességét megelőző második munkanappal közzétett, az adott devizára
vonatkozó középárfolyam figyelembevételével kell kiszámítani. A kamattámogatás feltételeit a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a helyi önkormányzat megállapodásban rögzíti.
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b) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok
díjához költségvetési támogatás vehető igénybe. A pénzügyi gondnok díjának összege – az
általános forgalmi adóval együtt – legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 000 ezer forint lehet.
A pénzügyi gondnok díjának folyósításáról – a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre
emelkedését követően – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik.
IV. Egyedi önkormányzati támogatások
Előirányzat:

8 275,8 millió forint

Az előirányzat szolgál a következő költségvetési támogatások 2016. évi ütemének forrásául:
a) legfeljebb 150,0 millió forint illeti meg Budapest Főváros III. Kerület, ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatát a békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójához,
b) legfeljebb 620,0 millió forint illeti meg Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzatot a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal
összefüggő feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozat 8. pontja alapján
a Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításához,
c) legfeljebb 700,0 millió forint illeti meg Csurgó Város Önkormányzatát a Sótonyi
László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljára,
d) legfeljebb 5 000,0 millió forint illeti meg Budapest Főváros Önkormányzatát a Pannon
Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítására,
e) legfeljebb 500,0 millió forint illeti meg Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát – a
Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft.-n keresztül – a pécsi Zsolnay Kulturális
Negyed és a Kodály Központ üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításához,
f) legfeljebb 605,8 millió forint illeti meg Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát
a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési
beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásáról szóló 1056/2014. (II.
11.) Korm. határozat 5. pontja alapján a Veszprém Aréna építési beruházásával
összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásához,
g) legfeljebb 400,0 millió forint illeti meg Mezőkövesd Város Önkormányzatát a
mezőkövesdi tanuszoda beruházás megvalósításához,
h) legfeljebb 300,0 millió forint illeti meg Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatot
a pesthidegkúti uszoda beruházás megvalósításához.
A támogatások felhasználásának részletes szabályairól – mint támogató – az érintett
önkormányzattal
- az a)-c) és h) pontok szerinti támogatások esetében a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter,
- a d)-e) pontok szerinti támogatások esetében a kultúráért felelős miniszter a helyi
önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben,
- az f)-g) pontok szerinti támogatások esetében a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter a sportpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben
köt támogatási szerződést.
Az a)-c) pontok szerinti támogatásokra vonatkozó szerződések csak abban az esetben köthetők
meg, ha az érintett önkormányzat a 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III.5. pontjában
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szereplő költségvetési támogatást – ideértve az V.4. pont alapján 2016-ban lehívott összeget is –
teljes egészében felhasználta, és azzal legkésőbb 2016. november 15-éig elszámolt. Ebben az
esetben, illetve a d), g) és h) pontok szerinti támogatásoknál:
- a támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása a szerződéskötést követő 30
napon belül történik és
- a további részletek 2016. évi – szerződés szerinti – folyósítására csak abban az esetben
kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb 2016.
november 15-éig elszámol.
A fenti szabályok alapján megköthető a szerződés azzal az önkormányzattal is, amely a számára
a 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III.5. pontja alapján járó költségvetési
támogatásra nem kötött szerződést.
Az a)-d), g) és h) pontok szerinti támogatások felhasználási határideje – ideértve a 2016.
november 15-éig el nem számolt előleget is – 2017. december 31.
Az e)-f) pontok szerinti támogatások teljes összegének folyósítása a szerződéskötést követő 30
napon belül történik, felhasználási határideje 2016. december 31.
V. Önkormányzati elszámolások
Előirányzat:
1.

15 112,9 millió forint

Az önkormányzati elszámolások előirányzatát növeli

a) a költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok által
költségvetési évben visszafizetett támogatások összege,
b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi
önkormányzatok által jogtalanul igénybe vett támogatások költségvetési évben visszafizetett
összege,
c) a helyi önkormányzatok által költségvetési évben megfizetett igénybevételi, kiegészítő,
ügyleti és késedelmi kamat összege,
d) a települési önkormányzatok által igényelt támogatások – a nem helyi önkormányzat részére
történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével – lemondott
előirányzatának összege,
e) az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvevőt,
f) a helyi önkormányzatok által az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 83.§ (6a) bekezdésében felsorolt kötelezettségek költségvetési év
december 5-éig történő elmulasztása miatt a költségvetési évben felfüggesztett támogatások
összege,
g) az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
együttes intézkedése esetén a 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III. Önkormányzati
fejezeti tartalék jogcímének 2015. december 31-ei pozitív egyenlegének összege,
h) a helyi önkormányzatok által e törvény 39. § (7) és (8) bekezdései alapján megfizetett
összegek.
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2. Az önkormányzati elszámolások előirányzatát csökkenti a települési önkormányzatok által
igényelt támogatásoknak az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott
időpontokban és esetekben – a nem települési önkormányzattól történő feladatátvétellel
összefüggő előirányzat-növelés kivételével – pótigényelt előirányzat összege.
3. Az önkormányzati elszámolások előirányzat terhére a következő kifizetések teljesíthetők
a) a támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok
részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege,
b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi
önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege,
c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi
önkormányzatokat megillető igénybevételi, késedelmi, ügyleti és kiegészítő kamat összege,
d) a helyi önkormányzatok által az Áht. 83.§ (6a) bekezdésében felsorolt, költségvetési évet
megelőző éveket terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése esetén a
költségvetési évet megelőző években felfüggesztett támogatások összege.
4. Az előirányzat szolgál a 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III.5. pontjában
szereplő azon költségvetési támogatások le nem hívott részének forrásául, amelyek esetében
2015. évben csak az előleg kifizetése történt meg. E támogatások 2016. évi folyósítására csak
abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat a 2015. évben kapott támogatással (előleggel)
legkésőbb 2016. november 15-éig elszámol. A támogatás felhasználási határideje 2017. december
31.
5. Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat és társulása által megvalósítandó
európai uniós fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítésére a korábbi
években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból adódó
fizetési kötelezettségek teljesítésére.
Az előirányzat 1-5. pontok szerinti célokra fel nem használt összegének felhasználására,
átcsoportosítására kizárólag az államháztartásért felelős miniszter engedélyével kerülhet sor.
VI. Vis maior támogatás
Előirányzat:

7 700,0 millió forint

A támogatás szolgál a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló
9/2011. (II.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a helyi önkormányzatok egyes
természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel összefüggő kiadások részbeni
vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő építményben vagy a helyi
önkormányzat vagyonkezelésében és az állam tulajdonában lévő, kötelező feladatellátást szolgáló
épületben a vis maior események okozta károk helyreállításának és a katasztrófavédelmi
szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatásának forrásául. A támogatás
felhasználásával, annak határidejével kapcsolatban alkalmazandó szabályokat a Rendelet rögzíti.
VII. Kiegészítő szabályok:
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1. A pályázatot
a) az I.1. pont szerinti jogcím esetében a vízgazdálkodásért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszter és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter egyetértésével,
b) az I.2., I.3. és II.8. pontok szerinti jogcímek esetében a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével,
c) az I.5. és II.2. pontok szerinti jogcímek esetében a közlekedésért felelős miniszter
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével,
d) az I.6. pont szerinti jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével,
e) az I.7., II.3. a), II.3. b), II.3. c) és III. pontok szerinti jogcímek esetében a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen,
f) a II.3. d) és a II.7. pontok szerinti jogcímek esetében az államháztartásért felelős
miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a szociál- és
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter egyetértésével,
g) a II.4. pont szerinti jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter
egyetértésével,
h) a II.5. pont szerinti jogcímek esetében a kultúráért felelős miniszter a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével
írja ki.
2. Az Áht. szerinti támogató
a) az I.5. és II.2. pontok szerinti jogcímek esetében a közlekedésért felelős miniszter,
b) az I.6., II.3. d), II.4. és a II.7. pontok szerinti jogcímek esetében az
államháztartásért felelős miniszter,
c) a II.5. pont szerinti jogcímek esetében a kultúráért felelős miniszter.
3. Az e melléklet szerinti támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény szabályait.
4. Ahol e melléklet a támogatás felhasználási határidejét nem rögzíti, ott az Áht. szerinti
szabályozás alkalmazandó.
5. A 2014. évi költségvetési törvény 3. melléklet 10.a) pontja szerinti és a 2015. évi
költségvetési törvény 3. melléklet II.10. pontja szerinti jogcímeken kapott támogatások
felhasználási határideje 2018. december 31.
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4. melléklet a 2015. évi C. törvényhez

4. melléklet a 2015. évi .... törvényhez

A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül
eltérhet az előirányzattól

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

D
A B C
1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól:
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (20. cím, 2.
alcím, 17. jogcímcsoport)
Jogi segítségnyújtás (20. cím, 2. alcím, 18. jogcímcsoport)
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (20. cím, 2. alcím, 20.
jogcímcsoport)
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (20. cím, 2. alcím, 28. jogcímcsoport)
XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezetben
Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja (34. cím, 1. alcím)
Különféle kifizetések (34. cím, 2. alcím)
Ágazati életpályák (34. cím, 3. alcím)
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
Állat, növény- és GMO-kártalanítás (20. cím, 6. alcím)
Uniós programok árfolyam-különbözete (20. cím, 7. alcím, 1. jogcímcsoport)
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezetben
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (8.
cím, 2. alcím, 39. jogcímcsoport, 3. jogcím)
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére (20. cím, 1.
alcím, 61. jogcímcsoport)
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
Kárrendezési célelőirányzat (25. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport)
Szervezetátalakítási alap (25. cím, 7. alcím, 3. jogcímcsoport)
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési
kötelezettségeinek átvállalása (21. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
Peres ügyek (25. cím)
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezetben
Uniós programok árfolyam-különbözete (2. cím, 14. alcím, 1. jogcímcsoport)
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
Gyermekvédelmi Lakás Alap (20. cím, 17. alcím, 1. jogcímcsoport)
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (20. cím, 17.
alcím, 7. jogcímcsoport)
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (20. cím, 55. alcím, 4.
jogcímcsoport)
Családi támogatások (21. cím, 1. alcím)
Korhatár alatti ellátások (21. cím, 2. alcím)
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (21. cím, 3. alcím)
Közgyógyellátás (21. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport)
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK fejezetben
Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (1. cím)
A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (2. cím)
Jutalékok és egyéb költségek (3. cím, 1. alcím)
Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások (3. cím, 2. alcím)
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben
Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása (28. cím)
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A
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

B

C

D
Lakástámogatások (29. cím)
Szociálpolitikai menetdíj támogatás (31. cím)
Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport)
Szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
Egyéb vegyes kiadások (32. cím, 1. alcím, 11. jogcímcsoport)
1% SZJA közcélú felhasználása (32. cím, 1. alcím, 12. jogcímcsoport)
Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32. cím, 1. alcím, 19. jogcímcsoport)
Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések (32. cím, 1. alcím,
21. jogcímcsoport)
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (32. cím, 1.
alcím, 22. jogcímcsoport)
Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás (32. cím, 1. alcím, 26.
jogcímcsoport)
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (33. cím)
Pénzbeli kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport)
Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 2.
jogcímcsoport)
Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai (36. cím)
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím)
Követeléskezelés költségei (41. cím)
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (42. cím, 3. alcím)
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK fejezetben
Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések (2. cím, 3. alcím, 1.
jogcímcsoport)
Kezesi felelősségből eredő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport)
Konszernfelelősség alapján történő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport)
Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport)
Egyéb szerződéses kötelezettségek (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport)
Egyéb jogszabályból eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 8. jogcímcsoport)
Átváltoztatható kötvény kamatfizetése (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport)
ÁFA elszámolás (2. cím, 8. alcím)
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK fejezetben
Bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 5. jogcímcsoport)
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben
Álláskeresési ellátások (4. cím, 1. alcím)
Bérgarancia kifizetések (5. cím)
LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI
ALAP fejezetben
Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése (7. cím)
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím)
Vagyongazdálkodás (3. cím)
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély (2. cím, 2. alcím, 1.
jogcímcsoport)
Táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport)
Kártérítési járadék (2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport)
Baleseti járadék (2. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport)
Gyermekgondozási díj (2. cím, 2. alcím, 6. jogcímcsoport)
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Rokkantsági, rehabilitációs ellátások (2. cím, 2. alcím, 7. jogcímcsoport)
Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 3. alcím, 2.
jogcímcsoport)
87
Anyatej-ellátás (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport)
88
Utazási költségtérítés (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport)
89
Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 1.
jogcím)
90
Sürgősségi ellátás EGT-n kívül (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 2. jogcím)
91
Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások (2. cím, 3. alcím, 7.
jogcímcsoport, 4. jogcím)
92
Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások
(2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 5. jogcím)
93
Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 1.
jogcím)
94
Postaköltség (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím)
95
Egyéb kiadások (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. jogcím)
96
Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése (2. cím, 4.
alcím, 4. jogcímcsoport, 5. jogcím)
97
Vagyongazdálkodás (3. cím)
98 2. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:
99
VIII. ÜGYÉSZSÉG fejezetben
100
Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (3. cím, 4. alcím)
101
XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezetben
102
Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei (30. cím, 5. alcím)
103
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
104
Peres ügyek (20. cím, 13. alcím)
105
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezetben
106
NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek
alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) (8. cím, 2. alcím, 1.
jogcímcsoport)
107
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
108
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 1. alcím, 50.
jogcímcsoport)
109
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
110
Nemzetgazdasági támogatások (25. cím, 5. alcím, 7. jogcímcsoport)
111
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
112
Autópálya rendelkezésre állási díj (20. cím, 36. alcím, 1. jogcímcsoport)
113
A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 5.
jogcímcsoport)
114
Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 6.
jogcímcsoport)
115
Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése (21. cím,
1. alcím, 7. jogcímcsoport)
116
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
117
Beruházás ösztönzési célelőirányzat (7. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
118
Kötött segélyhitelezés (7. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
119
Peres ügyek (7. cím, 5. alcím)
120
Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése (8. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
121
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
122
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás (20. cím, 2. alcím, 3.
jogcímcsoport)
123
Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás (20. cím, 2. alcím, 4.
jogcímcsoport)
85
86

B

C
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124
125
126
127
128
129 3.

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151 4.
152
153
154 5.
155
156
157 6.
158
159
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Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása (20. cím, 19. alcím, 1.
jogcímcsoport)
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben
Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 25.
jogcímcsoport)
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben
Start-munkaprogram (8. cím)
Ha az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében
illetve e támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lépő átcsoportosítási
szabályokra vonatkozó rendelkezésekben foglalt lehetőségek kimerültek, az együttes
eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján
túlléphető:
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
Uniós programok kiegészítő támogatása (20. cím, 4. alcím)
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
Szolidaritási programok (20. cím, 9. alcím)
Belügyi Alapok (20. cím, 20. alcím)
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
Európai Területi Együttműködés (2014-2020) (25. cím, 8. alcím)
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek (20. cím, 32. alcím, 27.
jogcímcsoport)
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezetben
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (2. cím, 4. alcím)
Területi Együttműködés (2. cím, 5. alcím)
Egyéb uniós előirányzatok (2. cím, 6. alcím)
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása (2. cím, 7. alcím, 8.
jogcímcsoport)
Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása (2. cím, 7. alcím, 11.
jogcímcsoport)
2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok (2. cím, 9. alcím)
Európai Területi Együttműködés (2014-2020) (2. cím, 10. alcím)
Vidékfejlesztési és halászati programok (2. cím, 11. alcím)
Vidékfejlesztési Program (2. cím, 12. alcím, 1. jogcímcsoport)
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (2. cím, 12. alcím, 2. jogcímcsoport)
Uniós Programok ÁFA fedezete (2. cím, 13. alcím)
A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával
összefüggésben tételes elszámolás alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter engedélyével túlléphető:
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
Folyósított ellátások utáni térítés (21. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport)
A pénzügyi tranzakciós illeték megfizetéséhez kapcsolódóan az államháztartásért
felelős miniszter engedélyével túlléphető a Dologi kiadások kiemelt előirányzat:
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
Magyar Államkincstár (8. cím)
A gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlásával összefüggésben az
egészségbiztosításért felelős miniszter engedélyével, az államháztartásért felelős
miniszter egyetértése mellett túlléphető:
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása (26. cím)

5. melléklet a 2015. évi …. törvényhez

Uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzatok a 2014-2020-as programozási időszakra
adatok euróban

Megnevezés
Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program
Vidékfejlesztési Program
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
Operatív Programok összesen

Indikatív EU forráskeret a
teljes időszakban
7 733 969 530
463 703 439
3 389 963 001
3 331 808 225
3 217 105 883
2 612 789 000
794 773 905
93 882 921
3 455 336 493
39 096 293
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25 132 428 690

Belső Biztonsági Alap
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

61 493 119
24 113 477

Belügyi Alapok összesen

85 606 596

A kötelezettségvállalások megtételéhez a törvényben rögzített forint/euró árfolyam az irányadó.
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6. melléklet a 2015. évi C. törvényhez

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban,
valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok
2016. évben

Fizetési

Fizetési osztályok
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

69 000

77 000

78 000

79 000

89 000

122 000

127 000

129 500

142 000

154 500

2.

1,0175

1,0175

1,0200

1,0250

1,0275

1,0350

1,0350

1,0500

1,0450

1,0600

3.

1,0350

1,0350

1,0400

1,0500

1,0550

1,0725

1,0725

1,1000

1,1025

1,1350

4.

1,0525

1,0525

1,0650

1,0750

1,0900

1,1100

1,1100

1,1500

1,1675

1,2100

5.

1,0700

1,0700

1,0900

1,1000

1,1250

1,1475

1,1475

1,2000

1,2425

1,2850

6.

1,0875

1,0875

1,1125

1,1250

1,1600

1,1850

1,1850

1,2600

1,3175

1,3600

7.

1,1075

1,1075

1,1375

1,1525

1,1975

1,2225

1,2225

1,3350

1,3925

1,4200

8.

1,1275

1,1400

1,1625

1,1875

1,2350

1,2650

1,2725

1,4100

1,4675

1,4825

9.

1,1500

1,1725

1,1950

1,2250

1,2725

1,3075

1,3325

1,4850

1,5275

1,5450

10.

1,1725

1,2075

1,2300

1,2625

1,3100

1,3675

1,3950

1,5600

1,5875

1,6075

11.

1,1950

1,2425

1,2675

1,3000

1,3475

1,4275

1,4575

1,6250

1,6475

1,6700

12.

1,2175

1,2775

1,3050

1,3375

1,3775

1,4875

1,5200

1,6900

1,7075

1,7325

13.

1,2400

1,3125

1,3425

1,3750

1,4075

1,5475

1,5825

1,7550

1,7775

1,8025

14.

1,2625

1,3500

1,3800

1,4125

1,4425

1,6075

1,6450

1,8200

1,8475

1,8725
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fokozatok
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7. melléklet a 2015. évi C. törvényhez

7. melléklet a 2015. évi…. törvényhez

Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok
és a magán köznevelési intézmények fenntartói
köznevelési feladatainak és a bevett egyházak
hit- és erkölcstan oktatás után járó támogatása
I. A PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN ÉS A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK UTÁN JÁRÓ
ÁTLAGBÉR ALAPÚ TÁMOGATÁS
1. Az átlagbér alapú támogatás alapja
a) Az e törvény 40. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott átlagbér alapú támogatás
alapja – az óvoda, egységes óvoda-bölcsőde kivételével – az állami köznevelési
feladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv (a továbbiakban: állami
intézményfenntartó központ) által fenntartott általános iskolában, középiskolában,
szakiskolában, alapfokú művészeti iskolában (a továbbiakban együtt: iskola),
kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, valamint
pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben, valamint nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás
és járulék.
b) Az e törvény 40. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott átlagbér alapú támogatás
alapja – az óvoda kivételével – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
iskolában, kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási
intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás
és járulék.
2. Az átlagbér alapú támogatás megállapítása
Az iskolában, kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási,
valamint pedagógiai szakszolgálati intézményben az átlagbér alapú támogatást
a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után az állami intézményfenntartó központ
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az állami intézményfenntartó központ
által fenntartott iskolával, kollégiummal, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézménnyel a nevelési évben vagy a tanévben október 1-jén jogviszonyban álló
gyermekek, tanulók létszáma, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott
gyermekek, tanulók átlaglétszáma alapján két tizedesre kerekített finanszírozott
pedagóguslétszám szerint a 3-5. alpontok,
b) a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak – a
pedagógiai szakszolgálati intézmény kivételével – jogszabályban meghatározott
elismerhető létszáma alapján, figyelemmel az a) pont szerinti gyermek és tanulólétszámra
3. alpont, 4. alpont a), c)-d), f) pontjai
szerint kell megállapítani.
Az egy főre jutó átlagbér az iskolatípusra, kollégiumra, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai nevelési-oktatási intézményre, pedagógiai szakszolgálati intézményre számított, az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézményekben intézménytípusonként
pedagógus-munkakörben, valamint nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
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foglalkoztatottak éves személyi juttatása és járulékai együttes összegének és az annak
megfelelő létszámnak a hányadosa. A pedagógiai szakszolgálati intézmény nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak finanszírozott létszáma fenntartói
szinten nem haladhatja meg a pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógusmunkakörre megállapított finanszírozott létszám 8%-át.
3. A pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és
közterhei elismert együttes összegének meghatározása
a) A pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege
aa) általános iskolára 4 459 400 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 37 300 forint/számított
létszám/3 hónap,
ab) gimnáziumra 4 615 100 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
ac) szakiskolára 4 615 100 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
ad) speciális szakiskolára (készségfejlesztő speciális
szakiskolára) 4 615 100 forint/számított létszám/év,

szakiskolára,

előkészítő

pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
ae) szakközépiskolára,
létszám/év,

nem

szakképzési

évfolyamon

4 615 100 forint/számított

pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
af) szakközépiskolára szakképzési évfolyamon 4 615 100 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
ag) alapfokú művészeti iskolára főtárgy szerinti egyéni foglalkozás keretében való
részvétel esetében 4 346 800 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 36 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
ah) alapfokú művészeti iskolára főtárgy szerinti csoportos foglalkozás keretében való
részvétel esetében 4 346 800 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 36 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
ai) művészeti szakközépiskolára 4 615 100 forint/számított létszám/év,
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pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
aj) kollégiumra 4 523 100 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 39 000 forint/számított
létszám/3 hónap,
ak) pedagógiai szakszolgálati intézményre 4 302 400 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 36 200 forint/számított
létszám/3 hónap,
al) gyógypedagógiai,
konduktív
pedagógiai
4 615 100 forint/számított létszám/év,

nevelési-oktatási

intézményre

pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap,
am) köznevelési intézményben működő
4 615 100 forint/számított létszám/év,

utazó

gyógypedagógusi

hálózatra

pótlólagosan elismert összeg a 2016/2017. tanítási évre 40 800 forint/számított
létszám/3 hónap.
b) A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert
összege 2 190 700 forint/számított létszám/év. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező,
a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakat az a) pont
szerint kell figyelembe venni.
c) Az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartók köznevelési feladatot
ellátó intézményeiben foglalkoztatott pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert összege az a)-b) és d) pontban
meghatározottak 30%-a a köznevelést alapfeladatként végző, a társasági adóról és
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság – ide
nem értve a nonprofit gazdasági társaságot –, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó esetén.
d) A minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján a tárgyév
első napján az Nkt. 64. § (4) bekezdés c)-e) pontjai szerinti fokozatba besorolt,
2016. január 1-jén – 2016/2017-es tanévben 2016. október 1-jén – pedagógusmunkakörben foglalkoztatott pedagógusoknak az elnyert minősítéssel járó bérnövekmény
és az ahhoz kapcsolódó 27%-os mértékkel számított munkaadókat terhelő járulék és
szociális hozzájárulási adó elismert összege
– Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba lépés és
= középfokú- vagy alapfokozatú végzettség esetén 384 000 forint/fő/év,
= mesterfokozatú végzettség esetén 421 000 forint/fő/év,
– Mesterpedagógus, vagy Kutatótanár fokozatba lépés és
= középfokú- vagy alapfokozatú végzettség esetén 1 403 000 forint/fő/év,
= mesterfokozatú végzettség esetén 1 544 000 forint/fő/év.
da) A teljes összeg illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést
2014. december 31-éig szerezték meg.
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db) Az összeg 11 havi időarányos része illeti meg 2016. február hónaptól a fenntartót
azon pedagógusok után, akik a minősítést a 2015. évben szerezték meg.
4. A finanszírozott pedagóguslétszám és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatottak létszámának megállapításához szükséges – az óvoda,
egységes óvoda-bölcsőde kivételével – a nevelési-oktatási intézménybe járó, valamint a
pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók létszámának
meghatározása
a) A tanulólétszám meghatározásánál a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali
oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót, továbbá a fejlesztő nevelésben-oktatásban
részt vevő tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát
kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint tanulók számát öttel elosztva, a
kollégiumban ellátott – a nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a nappali oktatás
munkarendje szerint oktatott – tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni.
b) A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja
szerint az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási
intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója az ilyen intézmény által
pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy után átlagbér alapú támogatásra akkor
jogosult, ha
ba) a pedagógus végzettsége és szakképzettsége megfelel az Nkt.-ban meghatározott
képesítési előírásoknak,
bb) a külföldi óvoda, a nemzetközi óvoda pedagógiai programja megfelel az Óvodai
nevelés országos alapprogramjának, a külföldi iskola, a nemzetközi iskola pedagógiai
programja tartalmi szempontból igazodik a Nemzeti alaptantervhez.
c) A pedagógiai szakszolgálati intézményben az ellátott gyermekek, tanulók létszámát az
ellátott gyermekek, tanulók egy évre számított havonkénti átlaglétszámának éves
összesített, tízzel elosztott becsült létszáma alapján kell meghatározni. A heti ellátotti
létszám megállapításánál egy gyermek, tanuló csak egyszer vehető figyelembe tekintet
nélkül arra, hogy a hét egy vagy több napján, egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében
biztosították számára a jogszabályban megállapított szakmai követelményeknek megfelelő
ellátást. Új pedagógiai szakszolgálati intézmény esetén átlaglétszámként a becsült
létszámot kell alapul venni.
d) Az alapfokú művészetoktatásban azt a tanulót lehet egy főként figyelembe venni, akinek
a számára egy tanszak vonatkozásában legalább heti négy tanóra kerül megszervezésre.
Azokat a tanulókat, akik számára heti kettő vagy három tanóra kerül megszervezésre,
kettővel elosztva lehet figyelembe venni, más esetben a tanuló nem vehető figyelembe.
e) Az alapfokú művészetoktatás kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a
nappali munkarend szerint oktatott enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két főként, a
mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
küzdő vagy halmozottan fogyatékos tanulót három főként kell számításba venni, ha a
nevelésük, oktatásuk a többi tanulóval együtt történik. Ha a köznevelési intézmény a
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló számára az egészségügyi, pedagógiai célú
habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatást nem saját alkalmazottjával, hanem utazó
gyógypedagógusi hálózat igénybevételével láttatja el, az integráltan nevelt, oktatott sajátos
nevelési igényű gyermek, tanuló csak egy főként vehető figyelembe.
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f) A gyermek- és tanulólétszám meghatározása feladatellátási helyenként két tizedesre
történik.
5. A finanszírozott pedagógus létszám meghatározása
A finanszírozott pedagóguslétszám meghatározásához az állami intézményfenntartó központ
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az általa fenntartott iskolába,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménybe felvett gyermekeknek,
tanulóknak, továbbá kollégiumban elhelyezett tanulóknak és a pedagógiai szakszolgálati
intézmény által ellátott gyermekek, tanulók heti átlaglétszámának aránya köznevelési
intézménytípusonként:
a) általános iskolában 11,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
b) gimnáziumban – beleértve a hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumokat is –
12,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
c) szakiskolában – beleértve a Köznevelési Hídprogramokat is – 12 fő tanulónként 1 fő
pedagógus,
d) szakközépiskolában, nem szakképzési évfolyamon 12,4 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
e) szakközépiskolában, szakképzési évfolyamon 13,7 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
f) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti egyéni foglalkozás keretében való
részvétel esetében 19,9 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
g) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti csoportos foglalkozás keretében való
részvétel esetében 78,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
h) művészeti szakközépiskola
ha) párhuzamos oktatásában részt vevő 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
hb) szakképzési évfolyamán az Nkt. 27. § (9) bekezdése szerinti egyéni foglalkozás
keretében részt vevő 3,5 fő tanulóként 1 pedagógus,
hc) szakképzési évfolyamán legalább 4 főből álló csoportos foglalkozás keretében részt
vevő 8,5 fő tanulóként 1 fő pedagógus,
i) kollégiumban 18,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
j) pedagógiai szakszolgálati intézménynél
ja) logopédiai ellátás esetén 50 fő gyermek-, illetve tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus,
további 50 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
jb) nevelési tanácsadás esetén 87 fő gyermek-, illetve tanulólétszám alatt 1 fő
pedagógus, további 87 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
jc) gyógytestnevelés esetén 50 fő gyermek-, illetve tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus,
további 50 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
jd) szakértői bizottság esetén 180 fő gyermek-, illetve tanulólétszám alatt 1 fő
pedagógus, további 180 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
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je) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, és a fejlesztő
nevelés együtt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A
Gyermek-, illetve tanulólétszám
(fő)
1
2-10
11-20
21-50
51-100
100 felett

B
Pedagóguslétszám
(fő)
1
2
4
5
6
10

jf) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás,
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek,
tanulók gondozása együtt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
Gyermek-, illetve tanulólétszám
(fő)
1-100
101-500
501-1000
1001-2000
2000 felett

B
Pedagóguslétszám
(fő)
2
5
7
9
12

k) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
ka) óvodája esetében 4 fő gyermekként 1 fő pedagógus,
kb) általános iskolája esetében 3,7 fő tanulóként 1 fő pedagógus,
kc) középiskolája esetében 6,2 fő tanulóként 1 fő pedagógus,
kd) speciális szakiskolája és előkészítő szakiskolája esetében 6 fő tanulónként 1 fő
pedagógus, készségfejlesztő speciális szakiskolája esetében 4 fő tanulónként 1 fő
pedagógus,
ke) kollégiuma esetében 7,8 fő tanulóként 1 fő pedagógus,
l) fejlesztő nevelést, oktatást végző gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézményben
3 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
m) a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban 21 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
n) utazó gyógypedagógusi hálózat igénybevétele esetén a sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs
foglalkoztatásának megtartására 39 ellátott gyermek- és tanulólétszám esetén 1 fő
pedagógus
után igényelhető az átlagbér alapú támogatás.
Ha az a)-e) és i) pont szerinti köznevelési intézmény ellát nemzetiségi nevelési-oktatási
feladatot, akkor a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevő tanulók tekintetében 8 fő
tanulóként 1 fő pedagógust kell figyelembe venni.
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A pedagóguslétszám meghatározása fenntartónként, a nevelési évi, tanévi október 1-jei
gyermek-, illetve tanulólétszám (a költségvetési éven belül 8 és 4 havi létszám) alapján két
tizedesre történik.
II. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY ÁLTAL
FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
1. Az e törvény 40. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatás fajlagos összege:
160 000 forint/gyermek, tanuló/év.
2. A gyermek-, illetve tanulólétszám meghatározásánál
a) óvoda, egységes óvoda-bölcsőde esetén a gyermeket egy főként,
b) kollégium és iskola esetén – az alapfokú művészetoktatás kivételével – az I. pont
4. alpont a) pontban leírtak szerint,
c) pedagógiai szakszolgálati ellátás esetén a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés,
oktatás és gondozásban, valamint a fejlesztő nevelésben részt vevőket az I. pont
4. alpont c) pontban leírtak szerint
kell figyelembe venni.
3. Az alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulót az átlagbér alapú támogatásnál
megadott tanulólétszámot öttel elosztva kell figyelembe venni.
4. A nemzetiségi önkormányzat a 2. alpont a) pont szerinti gyermek- és tanulólétszám esetén
kizárólag a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevőt veheti figyelembe.
5. A működési támogatás megállapításakor a nevelési-oktatási intézmény esetében a nevelési
évi, tanévi október 1-jei gyermek-, illetve tanulólétszámot (a költségvetési éven belül 8 és
4 havi létszám) két tizedesre kerekítve kell kiszámítani.
6. Ha az iskola büntetés-végrehajtási intézményben vagy javítóintézetben működik, a tanulók
után e támogatás nem igényelhető.
III. A KÖZNEVELÉSI FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYT FENNTARTÓ
SZERVEZETEK TANKÖNYVTÁMOGATÁSA
1. Az e törvény 40. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott fenntartó
a) az Nkt. szerinti ingyenes tankönyvek biztosítása érdekében a nappali rendszerű általános
iskola, a nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
feladatot ellátó általános iskola (a továbbiakban együtt: általános iskola)
aa) negyedik évfolyamán 2016. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók
létszáma alapján 12 000 forint/fő/év,
ab) első-harmadik évfolyamán, amennyiben a tanulók 2016. október 1-jei létszáma
meghaladja a 2015/2016-ös tanév első-harmadik évfolyamára beiratkozott tanulók
2015. október 1-jei létszámát, a többletlétszám alapján 12 000 forint/fő/év,
b) az a) pont szerinti tanulók kivételével, az általános iskolával vagy középfokú iskolával
tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű iskolai oktatásban és a külön jogszabályban

16977

16978

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

meghatározott normatív kedvezményekben részesülő tanulók 2016. október 1-jei létszáma
alapján 12 000 forint/fő/év
összegű tankönyvtámogatásra jogosult.
2. A tankönyvtámogatásokkal összefüggésben egy tanulót csak egy jogcímen lehet
figyelembe venni.
3. A tankönyvtámogatásokat az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján
2016. augusztus 25-éig folyósítja a kincstár.
IV. A BEVETT EGYHÁZ ÁLTAL AZ ÁLLAMI ISKOLÁBAN SZERVEZETT HIT- ÉS
ERKÖLCSTAN OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS
1. Az e törvény 40. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában meghatározott tankönyvtámogatást
a bevett egyház a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulók után veheti igénybe, ha
ahhoz olyan tankönyvet alkalmaz, amely a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel.
2. A tankönyvtámogatás fajlagos összege
a) az 1-4. évfolyamon 980 forint/tanuló,
b) az 5-8. évfolyamon 1 270 forint/tanuló,
c) a hat évfolyammal működő gimnáziumokban a 7-8. évfolyamon 1 580 forint/tanuló.
A támogatást az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján 2016. augusztus 25-éig
folyósítja a kincstár.
3. Az e törvény 40. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában meghatározott támogatás
szempontjából elismert számított pedagóguslétszámot két tizedesre kell megállapítani a hit- és
erkölcstan oktatásban részt vevő tanulók 8 fős csoportja után heti 24 teljesített tanórával
számolva. A tanulók számának meghatározása a tanévi október 1-jei tanulólétszámok (a
költségvetési éven belül 8 és 4 havi létszám) alapján történik.
4. A támogatás összege
a) január-szeptember hónapokra 344 000 forint/hónap,
b) október-december hónapokra 355 400 forint/hónap,
amely a főiskolai végzettségű Pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógus bruttó átlagbérének
és járulékának megfelelő összeg.
V. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS AZ ÓVODAI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ
GYERMEKEK INGYENES ÉTKEZTETÉSÉHEZ
A 40. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott fenntartót kiegészítő támogatás illeti meg az
óvodai ellátásban részesülő, a Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontja szerint a
gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek után.
A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400 forint/fő/év.
VI. KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK
1. Az átlagbér alapú támogatás a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 27%-os
mértékkel számított munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez,
a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások, valamint
felújítási kiadások finanszírozására használható fel a felújítási hitel felvétele és törlesztése
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kivételével. Az átlagbér alapú támogatás megbízási jogviszonyban óraadóként
foglalkoztatottak megbízási díjára az Nkt. 22. § (2) bekezdésében, szakiskolák,
szakközépiskolák esetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a
továbbiakban: szakképzésről szóló törvény) 30. § (5) bekezdésében meghatározott
alkalmazotti arány mértékéig használható fel.
2. A fenntartó az I. és III. pontban meghatározott támogatásokat – azok folyósítását követő
15 napon belül – az általa fenntartott nevelési-oktatási, pedagógiai szakszolgálati
intézménynek átadja úgy, hogy az általa fenntartott valamennyi nevelési-oktatási-, pedagógiai
szakszolgálati intézmény kiegyensúlyozott működését biztosítsa.
3. A 2. alpontban meghatározott átadási kötelezettséget csökkenti a nevelési-oktatási,
valamint pedagógiai szakszolgálati intézménynek már megelőlegezett, átadott összeg.
4. Az átlagbér alapú támogatás és a működési támogatás az iskolai rendszerű szakképzésben
részt vevő tanulók után tanévenként a tanuló szakképző iskolai képzőhelyen – közismereti,
szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzésben – töltött kötelező óraszáma alapján
számított létszám alapján igényelhetők. A szakmai gyakorlati képzésben tanulószerződés
alapján részt vevő tanulók a közismereti és a szakmai elméleti oktatás kötelező óraszámának
arányában vehetők figyelembe. A számított létszám meghatározásához alkalmazott arányok
megállapítása során a tanévre figyelembe vett tanulói összes kötelező óraszámba be kell
számítani az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamát is. Ha az előbbiek szerint számítható
létszám nem egész szám, a fenntartónként összesített mutatószám meghatározásánál a
kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.
5. Ha a szakmai gyakorlati képzést együttműködési megállapodás alapján részben vagy
egészben folytató szervezet nem szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a szakképző iskola
fenntartója a gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján járó időarányos részére
az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés finanszírozási feltételei szerint jogosult
támogatásra.
6. A támogatások igénybevétele és elszámolása a köznevelési statisztikai adatokra és az azt
megalapozó tanügyi okmányokra, vagy a támogatást megalapozó egyéb okmányokra,
analitikus nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és annak elbírálása során figyelembe kell
venni az Nkt., a szakképzésről szóló törvény, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt
előírásokat. Nem korlátozzák az igénybevételt az Nkt.-nak a maximális csoport- vagy
osztálylétszám betartására vonatkozó követelményei.
7. A támogatás igénylésénél a gyermek, tanuló akkor vehető figyelembe sajátos nevelési
igényű gyermekként, tanulóként, ha a köznevelési intézmény alapító okirata, jogerős
működési engedélye meghatározza az Nkt. 4. § 25. pontja szerinti fogyatékosság típusát is, és
a szakvélemény szerint kerül sor a gyermek, tanuló nevelésére, oktatására.
8. Nem igényelhető támogatás – függetlenül attól, hogy a fenntartó és a köznevelési
intézmény részt vesz az állami feladatellátásban vagy sem – az olyan tanuló után, aki
a) tandíjfizetésre kötelezett,
b) szülői vagy saját kérésre magántanuló vagy a felnőttoktatásban más sajátos munkarend
szerint tanul,
c) a szakképzésről szóló törvény 29. §-a alapján az iskolai rendszerű szakképzésben való
ingyenes részvételre nem jogosult vagy
d) vendégtanulói jogviszonyban áll, kivéve az országos nemzetiségi önkormányzat által
fenntartott kiegészítő nemzetiségi oktatás feladatait ellátó intézmény vendégtanulóját,
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e) akinek szünetel a tanulói jogviszonya,
f) aki externátusi ellátásban részesül az externátusi ellátásra tekintettel.
9. Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvodája esetén nem igényelhető támogatás
olyan gyermek után, aki tandíj fizetés mellett veszi igénybe az óvodai ellátást, vagy akinek a
jegyző vagy a fenntartó felmentést adott a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.
10. A tanuló akkor vehető figyelembe a nemzetiségi nevelésben, oktatásban, ha
a) a nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény működési engedélye tartalmazza a
nemzetiségi feladatok ellátását, és annak formáját,
b) a nemzetiségi iskolai nevelésben és oktatásban a gyermek szülőjének, gondviselőjének a
beiratkozáskor írásban benyújtott kérelme alapján vesz részt és
c) a nemzetiségi nyelvek oktatására fordított heti kötelező tanórák évfolyamonkénti
átcsoportosítása esetén is – a romani és beás nemzetiségi nyelvoktatás kivételével – csak
azok után a tanulók után vehetők figyelembe, akik az adott tanévben legalább heti három
órában tanulják a nemzetiségi nyelvet,
d) az iskola olyan településen működik, ahol nem jött létre települési és területi
nemzetiségi önkormányzat, nincsen nemzetiségi szószóló és a fenntartó beszerezte az
országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát, amely szerint a nevelési-oktatási
intézmény nemzetiségi feladatot lát el.
11. A kiegészítő nemzetiségi oktatás keretében a vendégtanuló akkor vehető figyelembe egy
főként, ha a 10. alpont a)-c) pontjában foglalt feltételek teljesülnek és nappali rendszerű
iskolai oktatásban rendelkezik tanulói jogviszonnyal. A felnőttoktatásban tanulói jogviszony
fennállásakor a tanuló abban a tanévben vehető utoljára figyelembe vendégtanulóként,
amelyben tankötelezettsége fennáll vagy életkora alapján nappali rendszerű iskolai oktatásban
is részt vehetne. A sajátos munkarendben létesített tanulói jogviszony esetében a tanuló nem
vehető figyelembe vendégtanulóként.
12. A nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati intézménynek a tanügyi
nyilvántartásaival – beleértve a nyilatkozatokat, határozatokat is – kell igazolnia, hogy a
gyermeket, tanulót felvette, és biztosította részére az előírt szolgáltatások igénybevételét.
13. Ha a tanulónak térítési díjat kell fizetnie, az átlagbér alapú támogatás és a működési
támogatás megállapításánál és az arról történő elszámolásnál a tanuló akkor vehető
figyelembe, ha az iskola, a kollégium előírta és beszedte azt, függetlenül attól, hogy az adott
köznevelési intézmény, valamint fenntartója állami feladatellátásban részt vesz az vagy sem.
A térítési díj nem lehet kevesebb, mint a külön jogszabályban meghatározott alsó határ. Ha a
tanuló a térítésidíj-fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető oktatást jogszabály
rendelkezése alapján ingyenesen veheti igénybe, ezt a tényt fel kell tüntetni a törzslapján,
megjelölve a döntés alapjául szolgáló jogszabályt, továbbá nyilván kell tartania az ehhez és
egyéb kedvezmények igazolásához szükséges dokumentumokat. Ebben az esetben az átlagbér
alapú támogatás megállapításakor a tanulót figyelembe lehet venni. Az igénylési létszámba
nem számítható be az a gyermek, tanuló, akinek a nevelési-oktatási intézmény a külön
jogszabályban meghatározott térítési díj maximális mértékénél magasabb fizetési
kötelezettséget ír elő.
14. Az alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó egységes iskola – beleértve a magyar
Waldorf-iskolák kerettanterve alapján oktató nevelési-oktatási intézményeket –
1-12. évfolyamos tanulóinak létszámát az alapfokú művészetoktatási támogatás
igénybevételéhez a finanszírozott pedagóguslétszám számításakor hárommal elosztva lehet
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figyelembe venni. A Waldorf-iskolák 13. évfolyamos tanulói után nem igényelhető
átlagbéralapú és működési támogatás.
15. A támogatásokat, a működési támogatás kivételével, a folyósítás évében kell felhasználni.
A 40. § (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti támogatást célhoz kötötten kell felhasználni.
16. Elszámolási szabályok:
a) A támogatások gyermek-, tanulólétszám szerinti elszámolására a költségvetési évet
követő év március 31-éig kormányrendeletben meghatározott módon kerül sor.
b) Az átlagbér alapú támogatás, a működési támogatás és az e törvény
40. § (1) bekezdés f) pontja szerinti támogatás összesített egyenlegének rendezésére a
központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor akként, hogy
ba) az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben és pedagógiai szakszolgálati intézményekben kimutatott – a gyermekés tanulóétkeztetést is figyelembe vevő – éves összesített működési és felújítási kiadást,
valamint a fenntartók működtetéssel és intézményfenntartással kapcsolatos kiadásait
csökkenteni kell
baa) az Áht. 6. § (3) bekezdés b)-d) pontja szerinti állami és települési
önkormányzati, a köznevelési ágazatban realizált bevételekkel és
bab) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi
önkormányzat és az egyházi jogi személy az állam, illetve a települési
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménnyel, pedagógiai
szakszolgálati intézménnyel azonos feltételek mellett hozzájuthat és
bb) a ba) alpontban meghatározott számítás eredményének – az állam, illetve a települési
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménybe vagy pedagógiai szakszolgálati
intézménybe járó – egy gyermekre, tanulóra jutó összegéből az a) pont szerinti elszámolást is
figyelembe véve le kell vonni a kifizetett támogatások egy gyermekre, tanulóra jutó együttes
összegét.
17. Óvoda, egységes óvoda-bölcsőde esetén alkalmazni kell az I. pont 3. alpont c) pontjában,
valamint a Kiegészítő szabályok 2-3., 6-7., 12., 15-16. alpontban foglaltakat.
18. A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvodája esetén az óvodás gyermekek
létszámának meghatározásakor alkalmazni kell az e törvény 2. melléklet II. pont 1. alpont
a) pontjában leírtakat, kivéve az Nkt. 47. § (7) bekezdésében foglaltakat. Ha a
gyógypedagógiai óvodában a gyermek napi ellátásának ideje
a) eléri a kilenc órát, akkor 1 főként,
b) ha eléri a 7 órát, de nem éri el a 9 órát, akkor 0,75-ös
c) ha nem éri el a 7 órát, akkor 0,6-os
szorzóval kell figyelembe venni.
19. Az I. pont 3. alpont d) pont, valamint az e törvény 2. melléklet II. pont 5. alpont szerinti
támogatás megállapításához az alkalmazottak és az óraadók személyes adatait tartalmazó
köznevelés információs rendszer személyi nyilvántartása alapján számított éves
átlaglétszámot kell érteni.
A Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerinti illetékes igazgatósága a 40. §
(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint támogatásban részesülő fenntartók számára havi
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ütemezésben – jogszabályban meghatározott fenntartói változásjelentéssel érintett utalásig e
törvény alapján – folyósítja a támogatást.
20. Az I. pont 3. alpont d) pont és az e törvény 2. melléklet II. pont 5. alpont szerinti
támogatás megállapításánál – a pedagógusok minősítési eljárása eredményeképpen – a
magasabb fizetési fokozatba besorolt pedagógus létszámot közalkalmazotti jogviszonyban
vagy munkaviszonyban foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma szerint kell
figyelembe venni.
21. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatottak számított létszámán azok teljes munkaidőre átszámított
létszámát kell érteni, továbbá, ha munkakörük több köznevelési alapfeladat ellátásához is
kapcsolódik, az I. pont 3. alpont a) pontjai közül azon jogcímen kell őket figyelembe venni,
ahol a legmagasabb az intézményben nevelt, oktatott gyermekek, tanulók létszáma.
22. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottaknak az I. pont
3. alpont a) és b) pont szerinti támogatásban elismert létszámuk együttes összege megegyezik
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
köznevelési
intézményekben
történő
végrehajtásáról
szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott finanszírozott
létszámmal.
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8. melléklet a 2015. évi C. törvényhez

8. melléklet a 2015. évi …. törvényhez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot
ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások
A központi költségvetés a nem állami szociális fenntartónak a következő támogatásokat
biztosítja.
I.

Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatása

SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2 606 040
Ft/év/foglalkoztatott
A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjt. szociális ágazatban történő végrehajtását
szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok
alapján elismert átlagbér alapú feladathoz kötött támogatást biztosít a bentlakást nyújtó
szociális – kivéve hajléktalanok átmeneti intézményei – és gyermekvédelmi szakellátási
intézmény nem állami fenntartói részére. Az átlagbér alapú támogatás a fenntartók által
fenntartott intézményben foglalkoztatott munkatársak béréhez, valamint az ehhez
kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához jár, és az intézmény működésével
összefüggésben használható fel.
A támogatás éves összegének meghatározása
a) Az intézményekben ellátottak számának meghatározása

A nem állami szociális fenntartó jogszabályban meghatározottak szerinti igénylés
keretében adatot szolgáltat az általa fenntartott intézmények ellátotti létszámáról, amely
nem lehet több éves szinten a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám – amennyiben
a befogadott férőhelyszám alacsonyabb, akkor a befogadott létszám – 100%-nál. Az
ellátottak számának meghatározása során a tervezéskor az intézményben ellátottak éves
becsült gondozási napjainak számát 366-tal kell osztani, az elszámolásnál az ellátottak
gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok
számát 366-tal kell osztani.
b) A számított szakmai munkatárs létszám meghatározása
Gsz = L1/4
ahol:
Gsz = 2016. évre számított szakmai munkatársak létszáma két tizedesre kerekítve,
L1 = adott évre az a) alpont szerinti összes ellátotti létszám.
c) A szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatás éves összegének (T) meghatározása
T = Gsz*Ksz1*2 606 040
ahol:
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Ksz1 = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám,
szolgáltatásonként.
d) A nevelőszülői ellátás támogatása
T = (Nsz*Nszad ) + (Gsz*Ksz1*2 606 040)
ahol:

tervezésnél:
Nsz = nevelőszülők becsült létszáma, amely nem lehet több a szolgáltatói nyilvántartásban
szereplő létszámnál
NSzad = a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal
kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad részének szociális
hozzájárulási adóval számított összege* 366 nap
elszámolásnál:
Nsz = nevelőszülők éves átlagos létszáma, amely nem lehet több a szolgáltatói
nyilvántartásban szereplő létszámnál
NSzad = a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal
kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad részének szociális
hozzájárulási adóval számított összege * a nevelőszülői jogviszonyban töltött napok
számával, legfeljebb 366 nap
ahol:
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok száma: az összes nevelőszülői
jogviszonyban töltött napok száma osztva az átlagos nevelőszülői létszámmal

1

C

D

E

Főtípus

Típus

Altípus

Szorzó
szám
(Ksz1)

Kiegészítő rendelkezések

idősek otthona (átlagos
ellátás)

1,00

idősek otthona (demens
ellátás)

1,18

ápolást, gondozást igénylő ellátás

3

B

Szociális [ Szoctv. 57. § (2) bekezdés, a
hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével].

2

A

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek
idősek otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak
fenn.
A támogatást igénybe vehetik azok a fenntartók, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai
Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép
súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező
demens betegek ellátását biztosítják. Az e pont szerinti
támogatás vehető igénybe az idősek Szoctv. 57. § (2)
bekezdése szerinti tartós bentlakásos intézményében és az
emelt színvonalú férőhelyen ellátott, a Nemzeti
Rehabilitációs
és
Szociális
Hivatal,
vagy
a
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott
demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter
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idősek otthona (emelt
szintű ellátás)

0,19

5

pszichiátriai betegek
otthona

1,22

6

szenvedélybetegek otthona

1,22

7

fogyatékos személyek
otthona

1,22

8

hajléktalanok otthona

1,00

9

pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézménye

1,22

szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye

1,22

fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye

1,22

hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye

1,00

13

fogyatékos személyek
rehabilitációs célú
lakóotthona

0,96

14

fogyatékos személyek
ápoló-gondozó célú
lakóotthona

1,27

pszichiátriai betegek
rehabilitációs célú
lakóotthona

0,96

szenvedélybetegek
rehabilitációs célú
lakóotthona

0,96

időskorúak gondozóháza

1,00

fogyatékos személyek
gondozóháza

1,11

pszichiátriai betegek
átmeneti otthona

1,11

10

11

12

lakóotthonok

15

rehabilitációs intézmény

4

16

18

19

átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmények

17

szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló
szakvéleményével rendelkező demens betegek után is.
A támogatás az idősek otthonaiban a 2007. december 31-én
hatályos Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt színvonalú
körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, 2007. december
31-én a működési engedélyben meghatározott férőhelyen
gondozott – a 3. altípus szerint súlyos demens betegnek nem
minősülő – ellátottak után illeti meg a fenntartót.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
pszichiátriai betegek otthonát, intézményenként legalább 10
férőhellyel tartják fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
szenvedélybetegek otthonát, intézményenként legalább 10
férőhellyel tartják fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek
fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és
halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalanok otthonát
tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek
pszichiátriai
betegek
rehabilitációs
intézményét,
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek
szenvedélybetegek
rehabilitációs
intézményét,
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek
fogyatékos
személyek
rehabilitációs
intézményét,
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalan személyek
rehabilitációs intézményét tartanak fenn.
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő fogyatékosok rehabilitációs
célú lakóotthonát üzemeltetnek.
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő ápoló-gondozó célú
lakóotthont üzemeltetnek.
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő pszichiátriai betegek
rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek.
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő szenvedélybetegek
rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon időskorúak gondozóházát
tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon fogyatékos személyek
gondozóházát tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon pszichiátriai betegek
átmeneti otthonát tartanak fenn.
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20

21
támogatott lakhatás

22

23

24

27

1,11

támogatott
lakhatás fogyatékos
személyek részére

1,35

támogatott lakhatás
pszichiátriai betegek
részére

0,96

támogatott lakhatás
szenvedélybetegek részére

0,96

nevelőszülőnél biztosított
otthont nyújtó ellátás

1,31

nevelőszülőnél biztosított
gyermekvédelmi
különleges ellátás

1,57

nevelőszülőnél biztosított
gyermekvédelmi speciális
ellátás

1,63

otthont nyújtó ellátás

26

Gyermekvédelem [Gyvt. 15. § (3) bekezdés a) és b) pontja]

25

szenvedélybetegek
átmeneti otthona

nevelőszülőnél együttesen
biztosított gyermekvédelmi
különleges és speciális

1,63

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon szenvedélybetegek
átmeneti otthonát tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott
lakhatást fogyatékos személyek részére. A támogatás azonos
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet III. 3. c)-i)
alpontok szerinti támogatással együtt nem vehető igénybe.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott
lakhatást pszichiátriai betegek részére. A támogatás azonos
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet III. 3. c)-i)
alpontok szerinti támogatással együtt nem vehető igénybe.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott
lakhatást szenvedélybetegek részére. A támogatás azonos
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet III. 3. c)-i)
alpontok szerinti támogatással együtt nem vehető igénybe.
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti
igénybe, azok után a – gyámhatósági határozattal nevelésbe
vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 3-17 éves
gyermekek után, akik nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre
és nem minősítették őket különleges vagy speciális ellátási
szükségletűnek.
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti
igénybe
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a Gyvt. 53. §
(2) bekezdés ab) pontja szerinti 0-3 éves életkorú
különleges szükségletű gyermekek,
b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
különleges szükségletű gyermekek,
c) a gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye
és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. §
(2) bekezdés aa) alpontja szerinti különleges szükségletű
gyermekek
után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre.
A nevelőszülénél biztosított különleges ellátás támogatására
való jogosultság megalapozásához a kora miatt különleges
ellátást igénylő gyermek esetében a gyermekvédelmi
szakértői bizottság szakmai véleménye nem szükséges.
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti
igénybe
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
speciális szükségletű gyermekek,
b) a gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye
és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti speciális szükségletű
gyermekek
után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre.
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti
igénybe
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
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ellátás

28

gyermekotthonban
biztosított otthont nyújtó
ellátás

1,33

29

lakásotthonban biztosított
otthont nyújtó ellátás

1,33

30

különleges
gyermekotthonban,
gyermekotthonban
biztosított gyermekvédelmi
különleges ellátás

1,50

31

különleges lakásotthonban,
lakásotthonban biztosított
gyermekvédelmi
különleges ellátás

1,50

32

szociális törvény hatálya
alá tartozó intézményben
biztosított különleges
gyermekvédelmi ellátás

1,50

33

speciális
gyermekotthonban,
gyermekotthonban
biztosított gyermekvédelmi
speciális ellátás

1,55

34

speciális lakásotthonban,
lakásotthonban biztosított
gyermekvédelmi speciális
ellátás

1,55

35

szociális törvény hatálya
alá tartózó intézményben
biztosított gyermekvédelmi
speciális ellátás

1,55

36

gyermekotthonban
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás

37

lakásotthonban együttesen
biztosított gyermekvédelmi
különleges és speciális

1,55

1,55

állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
kettős szükségletű gyermekek,
b) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye
és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti kettős szükségletű
gyermekek
után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre.
A támogatást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó
fenntartó veheti igénybe, azokra a – gyámhatósági
határozattal nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal
elhelyezett – 3-17 éves gyermekekre, akik az általa
fenntartott gyermekotthonban, lakásotthonban kerültek
elhelyezésre és nem minősítették őket különleges vagy
speciális szükségletűnek.
A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá
tartozó intézményében ellátott:
– ideiglenes hatállyal elhelyezett a Gyvt. 53. § (2)
bekezdés ab) alpontja szerinti 0-3 éves életkorú
különleges szükségletű gyermekek,
– ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
különleges szükségletű gyermekek,
– nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a
Gyvt. 53. § (2) bekezdés aa) alpontja szerinti különleges
szükségletű gyermekek
után veheti igénybe.
A támogatás igénybevételének megalapozásához a kora
miatt különleges ellátást igénylő gyermek esetében a
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye
nem szükséges.

A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá
tartozó intézményében ellátott:
– ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
speciális
szükségletű
gyermekek,
– nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a
Gyvt. 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti speciális
szükségletű gyermekek
után veheti igénybe.

A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá
tartozó intézményében ellátott:
a) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
kettős szükségletű gyermekek,
b) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye
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ellátás

és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti kettős szükségletű
gyermekek
után veheti igénybe.
1,55

39

különleges lakásotthonban
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás

1,55

40

speciális
gyermekotthonban
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális

1,55

41

speciális lakásotthonban
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális

1,55

42

szociális törvény hatálya
alá tartózó intézményben
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás

1,55

43

Gyvt. 93. § (1) bekezdés
a)-c) pontja alapján
nevelőszülőnél biztosított
utógondozói ellátás

1,31

44

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b)
vagy c) pontja alapján
utógondozó otthonban
biztosított utógondozói
ellátás

1,10

45

46

utógondozói ellátás

38

különleges
gyermekotthonban
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b)
vagy c) pontja alapján
gyermekotthonban,
lakásotthonban biztosított
utógondozói ellátás
Gyvt. 93. § (1) bekezdés b)
vagy c) pontja alapján
különleges és speciális
gyermekotthonban,
különleges és speciális
lakásotthonban biztosított

1,10

1,10

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a)-c)
pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti
utógondozói ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal
felnőtt után, ha a fiatal felnőttet a gyámhivatal
nevelőszülőnél helyezte el.

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c)
pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti
utógondozói ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal
felnőtt után.
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utógondozói ellátás

47

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b)
vagy c) pontja alapján
külső férőhelyen biztosított
utógondozói ellátás

48

Gyvt. 93. § (1) bekezdés a)
pontja alapján biztosított
utógondozói ellátás
gyermekotthonban/lakásotthonban, különleges
gyermekotthonban/
lakásotthonban, speciális
gyermekotthonban/
lakásotthonban,
utógondozó otthonban,
külső férőhelyen

Gyermek
védelem
[Gyvt.
15. § (2)
bekezdés
c) pontja]

50

51

II.

gyermekek átmeneti gondozása

49

1,15

0,88

helyettes szülőnél
biztosított átmeneti ellátás

1,00

gyermekek átmeneti
otthonában biztosított
átmeneti ellátás

1,00

családok átmeneti
otthonában biztosított
átmeneti ellátás

1,00

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti
utógondozói ellátásban részesülő 18-22 éves korú, fiatal
felnőtt után.

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Gyvt.-ben szabályozott módon átmeneti gondozás
biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli
megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység
folytatására a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés,
illetve működési engedély alapján jogosultak, illetve a külön
jogszabályban meghatározottak szerinti önálló helyettes
szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. A
támogatás ebben az esetben a helyettes szülői ellátással
kapcsolatos költségekre fordítható.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek átmeneti
gondozását biztosító intézményt tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Gyvt.-ben szabályozott módon családok átmeneti
gondozását biztosító intézményt tartanak fenn.

A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus munkakörben
foglalkoztatottak kiegészítő béralapú támogatása

A) GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSI INTÉZMÉNYBEN PEDAGÓGUS
MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 1 470 840 Ft/év/foglalkoztatott

A központi költségvetés elismert átlagbér alapú feladathoz kötött kiegészítő támogatást
biztosít a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak után a gyermekvédelmi szakellátási
intézmény nem állami fenntartói részére. A kiegészítő támogatás a fenntartók által
fenntartott intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkatársak béréhez,
valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához jár, és az intézmény
működésével összefüggésben használható fel.
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a) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus
foglalkoztatottak elismert létszámának meghatározása

munkakörben

Gypl = L2/4 * Ksz2
ahol:
Gypl = az I. pontban elismert, Ksz1 szorzószámmal korrigált szakmai munkatárs létszámon
belül elismert pedagógus létszám,
L2 = szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám,
Ksz2 = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám,
intézménytípusonként
Intézménytípus
nevelőszülői hálózat
gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás
különleges gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás
speciális gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás
utógondozó otthon

Szorzószám (Ksz2)

b) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus
foglalkoztatottak átlagbére kiegészítő támogatásának számítása

0,09
0,58
0,75
1,42
0,68

munkakörben

T = Gypl * 1 470 840

B) GYERMEKVÉDELMI
SZAKELLÁTÁSI
INTÉZMÉNYBEN
PEDAGÓGUS
MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK MINŐSÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

A központi költségvetés a minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert
minősítés alapján a tárgyév első napján az Nkt. 64. § (4) bekezdés c) – e) pontjai
szerinti fokozatba besorolt, 2016. január 1-jén pedagógus-munkakörben
foglalkoztatott munkatársaknak az elnyert minősítéssel járó bérnövekményéhez és az
ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához támogatást nyújt, amelynek
elismert összege
a) Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba lépés és
aa) középfokú- vagy alapfokozatú végzettség esetén 384 000 forint/fő/év,
ab) mesterfokozatú végzettség esetén 421 000 forint/fő/év,
b) Mesterpedagógus, vagy Kutatótanár fokozatba lépés és
ba) középfokú- vagy alapfokozatú végzettség esetén 1 403 000 forint/fő/év,
bb) mesterfokozatú végzettség esetén 1 544 000 forint/fő/év.
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A teljes összeg illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2014.
december 31-éig szerezték meg.
Az összeg 11 havi időarányos része illeti meg 2016. február hónaptól a fenntartót azon
pedagógusok után, akik a minősítést 2015. évben szerezték meg.
Kiegészítő szabályok:
1) A pedagógus munkakörűek nyilvántartott létszáma alatt a gyermekvédelmi
szakellátási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak személyes
adatait tartalmazó köznevelés információs rendszere (KIR) személyi nyilvántartása
alapján számított éves átlaglétszámot kell érteni. A támogatással kapcsolatos
igénylésre, pótigénylésre, lemondásra, folyósításra, elszámolásra, ellenőrzésre és
visszafizetésre az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló
489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1-26.§-át kell alkalmazni.
2) A támogatást az e melléklet szerinti II. A) pont szerinti támogatásra is jogosult
fenntartó veheti igénybe.

III.

Kiegészítő szabályok
1. A nem állami szociális fenntartó a Kormány rendeletében meghatározott
adatszolgáltatási rend szerint szolgáltat adatot.
2. Gondozási napként egy ellátott egy napi intézményi ellátását kell figyelembe
venni, amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak végleges
elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen –
egészségügyi vagy egyéb okból – távollévőket is figyelembe kell venni. Az
intézményi jogviszony egy évi folyamatos távollét esetén megszűnik.
3. Az intézményben a Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ellátottak
száma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban
meghatározott férőhelyszám 105%-át, éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%át. A Gyvt. 100. § (5) bekezdése alapján az otthont nyújtó ellátás, utógondozói
ellátás nevelőszülő, illetve gyermekotthon, utógondozó otthon által történő
biztosítása esetén az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a
fenntartó által működtetett – a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott –
nevelőszülői, illetve gyermekotthoni összférőhelyszám 100%-át. Amennyiben a
befogadott férőhelyek száma alacsonyabb a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő
férőhelyszámnál e pont rendelkezéseit ahhoz viszonyítottan kell vizsgálni.
4. A támogatás igénybevételének feltétele az ellátottak adatainak – a Szoctv. 20/C. §
(1)-(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdése szerinti –
nyilvántartásba vétele, valamint a külön jogszabály szerinti időszakos jelentési
kötelezettség teljesítése. A támogatás igénybevételére a nem állami szociális
fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a nyilvántartásba vettek ellátását az
időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte.
5. A támogatást az a nem állami szociális fenntartó veheti igénybe, amely
a) az adott szolgáltatás tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba be van jegyezve
és
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6.
7.

8.

9.

IV.

b) a Szoctv. 58/A. §-a, illetve a Gyvt. 145. §-a alapján az adott szociális,
gyermekjóléti szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, ellátotti létszámra,
férőhelyszámra befogadást nyertek, vagy a támogatásra befogadás nélkül is
jogosultak.
A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények
(szenvedélybetegek otthona, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs lakóotthona)
esetében a támogatás az OEP finanszírozással együtt is igénybe vehető.
A gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére a
következő sajátos szabályok vonatkoznak:
a) ha a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek bölcsődei vagy családi
napközi ellátásban vagy gyermek, fiatal felnőtt köznevelési szolgáltatásban
részesül, a bölcsődei vagy családi napközi ellátást vagy a köznevelési szolgáltatást
biztosító intézmény országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy
vagy nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a feladathoz kapcsolódóan a
40. § (1) bekezdés a), c) és f) pontja szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 40. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti támogatásra jogosult,
b) ha a bentlakásos intézmény köznevelési feladatot is ellát, a fenntartó az
intézményen belül oktatott tanulók létszáma alapján az ellátott feladathoz
kapcsolódóan az országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy vagy
nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a 40. § (1) bekezdés a), c) és f)
pontja szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 40. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
támogatásra jogosult.
Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is ugyanabban – az e
melléklet szerint támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139.
§ (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó (e melléklet alkalmazása során a
továbbiakban: adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott) – szociális,
gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatásban részesül, a támogatás
szempontjából az adott napon ellátottként csak annál az engedélyesnél vehető
figyelembe, amelyik az ellátottról előbb teljesítette a 4. pont szerinti időszakos
jelentést.
Ugyanarra a napra ugyanazon ellátott a támogatás szempontjából nem vehető
figyelembe több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális
szakosított ellátás és gyermekvédelmi szakellátás esetén.
Szociális ágazati pótlék

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a
szerinti, 2016. január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez,
ha a fenntartó
a) a 41. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerint támogatásban részesül, vagy
b) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
kormányrendelet alapján támogatásban részesül és érvényes támogatási szerződéssel
rendelkezik arra az időszakra, amelyre támogatást igényel, vagy
c) családsegítő szolgáltatás és/vagy gyermekjóléti szolgáltatás ellátására valamely települési
önkormányzattal 2016-ra érvényes – a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti –
ellátási szerződéssel rendelkezik, az érvényességének időtartama alatt.
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A támogatás éves összegének meghatározása
T= Plsz * Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti pótlék összege fizetési fokozatonként és fizetési
osztályonként *12*1,27, de legfeljebb a kifizetett ágazati pótlék és annak a szociális
hozzájárulási adója, ahol
Plsz= az ágazati pótlékra jogosult foglalkoztatottak száma, amely a támogatás
igénylésekor az ágazati pótlékra jogosult foglalkoztatottak éves becsült átlaglétszáma
fizetési fokozatonként és fizetési osztályonként; a támogatás elszámolásakor a
foglalkoztatottak éves tényleges átlaglétszáma fizetési fokozatonként és fizetési
osztályonként.
Az ágazati pótlék igénylésére, pótigénylésére, lemondására, folyósítására, elszámolására,
ellenőrzésére és visszafizetésére az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013.
(XII. 18.) Korm. rendelet 1-26.§-át kell alkalmazni.
Kiegészítő rendelkezések:
1. A nem állami szociális fenntartó a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. 15/A. §-a
szerinti ágazati pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a
foglalkoztatott számára.
2. Nem nyújtható támogatás az ágazati pótléknak a Kjtvhr. 5. számú mellékletében
meghatározott összegén felül nyújtott összege és annak közterhei kifizetéséhez.
3. A támogatás kizárólag a 2016. évben ágazati pótlékra kifizetett, továbbá annak
ténylegesen megfizetett közterheire használható fel. A támogatás terhére más jogcímen
kifizetés nem teljesíthető.
V.

A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkezetése

A 41. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartót kiegészítő támogatás illeti meg az általa
étkeztetett, bölcsődei ellátásban részesülő, a Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontja szerint a
gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek után.
A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400/fő/év.
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9. melléklet a 2015. évi C. törvényhez

9. melléklet a 2015. évi .... törvényhez

A támogató szolgáltatás, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek részére
nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, a Biztos Kezdet Gyerekház, az utcai szociális munka, a
krízisközpont, a félutas ház és a titkos menedékház fenntartóját megillető költségvetési
támogatás
I. A támogató szolgáltatás, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás és a
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás fenntartóját, az általa fenntartott
szolgáltatásra tekintettel, a szolgáltatás működési, fenntartási költségeihez - különösen az
alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi költségeihez és az ezekhez
kapcsolódó közterhekhez, valamint felhalmozási kiadásokhoz – költségvetési támogatás illeti
meg.
A támogatás meghatározása:
T=AT+ (Fe*Tt)
ahol:
AT= alaptámogatás
1.) támogató szolgáltatás: 3 000 000 Ft/év/szolgálat
2.) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás: 2 000 000
Ft/év/szolgálat
3.) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás: 2 000 000 Ft/év/szolgálat
Fe = feladategység
1.) támogató szolgáltatás esetén a halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt
szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult
személyek segítésével töltött 1 óra, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása
közben megtett 5 kilométer,
2.) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén a külön
jogszabályban foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10
kódkönyv F 00-09 vagy 20-99 diagnóziskódba tartozó ellátott,
3.) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén jogszabályban
foglaltak szerint egész évben szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 10-19
diagnóziskódba sorolható, vagy egyéb kóros függőség által okozott mentális és
viselkedési zavarokban – különösen játék – vagy munkaszenvedélyben,
társfüggőségben - szenvedő ellátott.
Tt = teljesítménytámogatás
1.) támogató szolgáltatás: 1 800 Ft/feladategység
2.) pszichiátriai és szenvedélybetegek betegek részére nyújtott közösségi alapellátás: 150
000 Ft/feladategység
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Igénylésnél: a feladatmutatók tervezett száma, de legfeljebb a Szoctv. alapján befogadott
feladatmutató.
Elszámolásnál: a teljesített feladatmutató, de legfeljebb a befogadott feladatmutató.
Kiegészítő rendelkezések:
1. A támogatást az a fenntartó veheti igénybe, amely az adott szolgáltatás tekintetében a
szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen be van jegyezve.
2. Halmozott fogyatékosság: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés f)-g)
pontja szerinti fogyatékosság, valamint a magasabb összegű családi pótlékra jogosító
betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a
továbbiakban: R.) 1. számú melléklet I. Rész M) pontja szerinti fogyatékosság, továbbá ha az
ellátottnak az R. 1. számú melléklet I. Rész K) pont 1. alpontja, 2. alpontja, vagy az I. Rész
L)- II. Rész N) pontjában foglalt fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van;
3. Autizmus: a Fot. 23. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fogyatékosság, valamint az R. 1.
számú melléklet II. Rész N) pont 1. alpontja szerinti fogyatékosság;
4. Kötelezően teljesítendő feladatmutató: támogató szolgáltatás esetén évi 3000 feladategység,
közösségi alapellátások esetén éves átlagban 40 fő, nem egész évben történő támogatás esetén
ezek időarányos része;
5. A teljesített feladatmutató meghatározása során nem vehető figyelembe
a) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10
kódkönyv F 20-29 vagy 31-33 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített
feladatmutató, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető
feladatmutató 10 százalékát,
b) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10
kódkönyv F 10-19 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített
feladatmutató, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető
feladatmutató 30 százalékát,
c) támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás esetén az adott napon az azzal az
ellátottal teljesített feladatmutató, aki ugyanazon a napon a Szoctv. 20/C. § (2)
bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó
ca) gyermekjóléti alapellátásban - a gyermekjóléti szolgáltatás kivételével -,
cb) szociális szakellátásban – az éjjeli menedékhely kivételével – vagy
cc) gyermekvédelmi szakellátásban
is részesül, a 6. és a 7. pontban meghatározott kivételekkel.
6. A támogató szolgáltatás szállítási szolgáltatásával és a szállítási szolgáltatáshoz kapcsolódó
személyi segítéssel teljesített feladatmutató meghatározása során figyelembe kell venni az
azzal az ellátottal teljesített feladatmutatót, aki ugyanazon a napon
a) gyermekjóléti alapellátásban,
b) fogyatékos személyek gondozóházában, időskorúak gondozóházában, idősek
otthonában, fogyatékos személyek otthonában, fogyatékos személyek rehabilitációs
intézményében, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthonában vagy
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fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában bentlakásos szociális
intézményi ellátásban,
c) támogatott lakhatásban,
d) otthont nyújtó ellátásban vagy
e) utógondozói ellátásban, utógondozásban
is részesül.
7. Közösségi alapellátás esetén figyelembe kell venni az azzal az ellátottal teljesített
feladatmutatót, aki ugyanazon a napon pszichiátriai betegek rehabilitációs célú
lakóotthonában vagy szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthonában bentlakásos
szociális intézményi ellátásban is részesül.
8. Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is igénybe vesz
a) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátást vagy
b) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátást,
az adott napon a vele teljesített feladatmutatót annál az engedélyesnél kell figyelembe venni,
amely az ellátott után - a szolgáltatások igénybe vevőinek a Szoctv. 20/C. §-ában, illetve a
Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi elektronikus
nyilvántartási rendszerben - az időszakos jelentési kötelezettségét előbb teljesítette.
9. Támogató szolgáltatás esetén évente legalább 1200 feladategységet, nem egész évben
történő támogatás esetén ennek időarányos részét személyi segítéssel kell teljesíteni. Ahány
feladategységgel a szolgáltató ennél kevesebbet teljesít, annyi szállítási szolgáltatással
teljesített feladatmutató nem vehető figyelembe a teljesített feladatmutató meghatározása
során. A szállításhoz kapcsolódó személyi segítés aránya a személyi segítésen belül az
elszámolható feladatmutató legfeljebb 50%-a lehet.
10. Az I. pont szerinti támogatások igénybevételének feltétele az ellátott adatainak - a Szoctv.
20/C. § (1)-(4) bekezdései, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdései szerinti nyilvántartásba vétele, valamint jogszabály szerinti időszakos jelentési kötelezettség
teljesítése. A támogatás igénybevételére a fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a
nyilvántartásba vettek ellátását az időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte. Ha a
települési önkormányzatok egymás közötti és körön kívüli feladat-, illetve intézmény átadásaátvétele következtében az érintett felek a finanszírozást pénzeszköz-átadással, -átvétellel
egymás közötti megállapodás útján rendezik, úgy a nyilvántartásba vétel és az időszakos
jelentési kötelezettség teljesítése az átvevő fenntartó tekintetében vizsgálandó.
11. Ha támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátások esetén
a) a kötelezően teljesítendő feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi alaptámogatás
arányos részét,
b) az igényelt feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi teljesítménytámogatás arányos
részét
vissza kell fizetni.
12. A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók
fel. Ha a támogatás egy részét nem a szolgáltató működési kiadásaira fordították, a
jogellenesen felhasznált támogatást vissza kell fizetni.
13. 2016. január 1-jétől a területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe – a
rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül – törvény erejénél fogva befogadottnak
minősül az a támogató szolgáltatás és közösségi alapellátás, valamint a hozzájuk tartozó
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feladatmutató, amely után a fenntartó 2015. október 1-jén hatályos finanszírozási
szerződés alapján támogatásra jogosult.
14. Az I. pont szerinti támogatások 2016. december 31-ig használhatók fel.
15. Önkormányzati fenntartókra vonatkozó speciális szabályok
a)
b)
c)

Az önkormányzatok a támogatást a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján
igénylik és módosítják, amely során az Áht. 57. §-át és az Ávr. 103-105. §-ait kell
alkalmazni.
Ahol az I. pont a támogatás vagy annak időarányos része visszafizetéséről szól, ott az
önkormányzati fenntartók esetén a nettó finanszírozás keretében folyósított
támogatásokra vonatkozó, az Ávr. 113. §-ában rögzített szabályok alapján kell eljárni.
A támogatások elszámolása során kizárólag a 41.§ (7) bekezdés a-c) pontjai szerinti
szolgáltatásokhoz kapcsolódó kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők
figyelembe.

16. A nem állami szociális fenntartóra vonatkozó speciális szabályok:
a) A nem állami szociális fenntartó a támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15
napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás
megállapítására sor került.
b) A nem állami szociális fenntartó a Kormány rendeletében meghatározott
adatszolgáltatási rend szerint szolgáltat adatot.
II. Ha a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátásnak, az utcai szociális
munkának, a Biztos Kezdet Gyerekháznak, a krízisközpontnak és a félutas háznak a
fenntartója e szolgáltatásokra jogszabály alapján finanszírozási szerződéssel, illetve a titkos
menedékház fenntartója támogatási szerződéssel rendelkezik, a támogatás összege teljes évi
jogosultság esetén:
1.) szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás: 7 500 000 Ft/év/szolgálat,
2.) utcai szociális munka: 6 500 000 Ft/év/szolgálat,
3.) krízisközpont
krízisközpont: 6 000 000 Ft/év/szolgálat,
félutasház: 4 000 000 Ft/év/félutas ház,
4.) titkos menedékház: 16 000 000 Ft/év/szolgálat,
5.) Biztos Kezdet Gyerekház: 6 245 115 Ft/év/Gyerekház.
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10. melléklet a 2015. évi .... törvényhez

10. melléklet a 2015. évi C. törvényhez

Beruházási Alap
millió forintban

KIADÁS:
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2. cím: 3. melléklet IV./d) pont a Pannon Park
beruházási projekt 2016. évi munkálatainak költségvetési támogatása)
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Ludovika Campus (30. cím, 1. alcím, 46. jogcímcsoport)
Határontúli műemlék-felújítási program (30. cím, 1. alcím, 50. jogcímcsoport)
Nemzeti Hauszmann Terv (30. cím, 1. alcím, 75. jogcímcsoport)
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése (20. cím, 1. alcím, 21. jogcímcsoport)
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 39. alcím, 1.
jogcímcsoport)
Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete (20. cím, 39. alcím, 16. jogcímcsoport)
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása (20. cím, 39. alcím, 17. jogcímcsoport)

133 730,2
5 000,0

12 515,0
200,0
3 400,0
2 760,0
2 940,0
83,2
35 888,5

Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása (20. cím, 39. alcím, 22. jogcímcsoport)

4 263,0

Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása (20. cím, 39. alcím, 23. jogcímcsoport)

2 646,0

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok (20. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport)
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 18.
jogcímcsoport)
Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása (20. cím, 24. alcím, 36.
jogcímcsoport, 1. jogcím)
MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása (20. cím, 25. alcím, 15.
jogcímcsoport)
Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése (20. cím, 25. alcím, 19.
jogcímcsoport)
Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis (20. cím, 50. alcím, 1. jogcímcsoport)
Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása (20. cím, 50. alcím, 7. jogcímcsoport)

5 340,0
4 020,6
4 488,1
2 280,0
3 230,0
4 000,0
12 834,4

A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása (20. cím, 50. alcím, 8. jogcímcsoport)

3 500,0

A Budai Vigadó felújításának támogatása (20. cím, 50. alcím, 9. jogcímcsoport)

2 478,5

Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése (20. cím, 55. alcím, 10.
jogcímcsoport)
A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése (20. cím,
55. alcím, 11. jogcímcsoport)

2 623,0

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 2.
jogcím)
Budapesti konferencia-központ megvalósítása (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 5. jogcím)

2 400,0

11 700,0
1 800,0
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A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások
megvalósítása (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 6. jogcím)
Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások (2. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport)
A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával
kapcsolatos kiadások (2. cím, 1. alcím, 9. jogcímcsoport)
BEVÉTEL:
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1 389,9
1 500,0
450,0
133 730,2

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek egyes értékesítési és hasznosítási bevételei

133 730,2
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2015. évi CI. törvény
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról*
I. FEJEZET
A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
1. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása
1. §

(1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (2) bekezdés 4. és 5. pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek és a bekezdés a következő 4a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„4. társult vállalkozás: az a – konszolidálásba teljeskörűen be nem vont – gazdasági társaság, ahol az anyavállalat
vagy a konszolidálásba bevont leányvállalata a 9. pont szerinti jelentős tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
és mértékadó befolyást gyakorol a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi politikájára;
4a. mértékadó befolyást gyakorló: az a vállalkozás, amely egy másik gazdasági társaságnál legalább a szavazatok
– 115. § (4) bekezdésében előírt számítási eljárás értelemszerű alkalmazásával számított – 20 százalékával
közvetlenül vagy közvetetten rendelkezik;
5. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás: az a gazdasági társaság, amelyben a vállalkozó nem rendelkezik
a 9. pont szerinti jelentős tulajdoni részesedéssel, és amely nem tartozik a 2–4. pont szerinti vállalkozások közé;”
(2) Az Szt. 3. § (2) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki:
„9. jelentős tulajdoni részesedés: más vállalkozások tőkéjében való, értékpapírban megtestesülő vagy más módon
meghatározott jog, amelynek célja az említett vállalkozással való tartós kapcsolat kialakítása révén hozzájárulás
annak a vállalkozásnak a tevékenységéhez, amelyik e jogok birtokosa; és amely részesedés mértéke a 20 százalékot
meghaladja.”
(3) Az Szt. 3. § (5) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„1. üzleti vagy cégérték: a megvásárolt társaságért, annak üzletágáért, telephelyéért, üzlethálózatáért fizetett
ellenérték és a tételesen állományba vett egyes eszközök piaci értékének a tételesen állományba vett, átvállalt
kötelezettségek – e törvény szerinti értékeléssel meghatározott – értékével csökkentett értéke közötti különbözet,
ha a fizetett ellenérték magasabb;
2. negatív üzleti vagy cégérték: a megvásárolt társaságért, annak üzletágáért, telephelyéért, üzlethálózatáért fizetett
ellenérték és a tételesen állományba vett egyes eszközök piaci értékének tételesen állományba vett, átvállalt
kötelezettségek – e törvény szerinti értékeléssel meghatározott – értékével csökkentett összege közötti különbözet,
ha a fizetett ellenérték alacsonyabb, és ez a különbözet a megszerzett immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek
reális értékének arányos csökkentésével sem szűnik meg;”
(4) Az Szt. 3. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) E törvény alkalmazásában közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó: a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról,
a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 2. §
19. pontjában meghatározott fogalom.”

2. §

(1) Az Szt. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti
évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem
haladja meg az alábbi határértéket:
a) a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel a 2400 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.”
(2) Az Szt. 9. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Nem készíthet mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót
a) a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 14. pontja szerinti befektetési vállalkozás,
b) a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 15. pontja szerinti pénzügyi holdingvállalkozás.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el.
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(1) Az Szt. 27. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Tartós jelentős tulajdoni részesedés mérlegtétel az olyan, a 3. § (2) bekezdés 9. pontjában meghatározott
mértékű tulajdoni részesedést jelentő befektetést tartalmazza, amely nem tartozik a (2) bekezdésben
meghatározott részesedések közé.
(3b) Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban mérlegtétel a 3. §
(2) bekezdés 9. pontjában meghatározott mértékű részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni olyan
pénzkölcsönt és tartós bankbetétet tartalmazza, amely nem tartozik a (3) bekezdésben meghatározott
pénzkölcsönök és tartós bankbetétetek közé.”
(2) Az Szt. 27. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Egyéb tartós részesedés mérlegtétel minden olyan tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetést tartalmaz,
amely nem tartozik a (2) és (3a) bekezdésben meghatározott részesedések közé.
(5) Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban mérlegtétel tartalmazza az olyan egyéb
részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni pénzkölcsönt és tartós bankbetétet, amely nem tartozik a (3) és
(3b) bekezdésben meghatározott pénzkölcsönök és tartós bankbetétek közé.
(6) Egyéb tartósan adott kölcsönként kell kimutatni a nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni
pénzkölcsönt és tartós bankbetétet.”

4. §		
Az Szt. 29. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben mérlegtétel azokat
az (1) bekezdés szerinti követeléseket tartalmazza, amelyeknél az adós vállalkozóban a 3. § (2) bekezdés
9. pontjában meghatározott mértékű tulajdoni részesedés áll fenn, és a követelés nem tartozik a 27. § (3), (3b),
(5)–(6) bekezdése szerinti pénzkölcsönök közé.”
5. §		
Az Szt. 30. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Jelentős tulajdoni részesedés mérlegtétel az olyan, a 3. § (2) bekezdés 9. pontjában meghatározott mértékű
tulajdoni részesedést jelentő, forgatási célból, különösen árfolyamnyereség elérése érdekében vásárolt befektetést
tartalmazza, amely nem tartozik a (2) bekezdésben meghatározott részesedések közé.”
6. §		
Az Szt. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként kell kimutatni az ellentételezés nélküli
tartozásátvállalás során – a tartozásátvállalás beszámolási időszakában – a véglegesen átvállalt és pénzügyileg nem
rendezett kötelezettség egyéb ráfordításként elszámolt megállapodás szerinti összegét. Az elhatárolást az átvállalt
kötelezettségnek a megállapodás szerinti pénzügyi rendezésekor, a teljesítésnek megfelelően kell az egyéb
ráfordításokkal szemben megszüntetni.”
7. §		
Az Szt. 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ellenőrzés során a mérlegkészítés időpontjáig megállapított – az előző üzleti év(ek)re vonatkozó – jelentős
összegű hibák elkülönítetten kimutatott eredményre gyakorolt hatásának összegét (adózott eredményét)
az eredménytartalékot növelő-csökkentő tételként a hiba megállapításának üzleti évében kell elszámolni.”
8. §		
Az Szt. 39. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék akkor fizethető ki osztalékként,
részesedésként, a kamatozó részvény tulajdonosának kamatként, ha a lekötött tartalékkal, továbbá a pozitív
értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék, a részesedés, a kamatozó részvény kamatának
figyelembevétele (kifizetése) után sem csökken a jegyzett tőke összege alá.
(3a) A (3) bekezdés szerinti szabad eredménytartalék és saját tőke összegének meghatározásánál növelő tételként
figyelembe lehet venni az előző üzleti évi beszámolóban még nem szereplő, de a tárgyévben a mérlegkészítés
időpontjáig elszámolt, a 84. § (1) bekezdés szerinti kapott (járó) osztalék, részesedés összegét.
(4) Osztalékelőlegként – a más jogszabályban előírt egyéb feltételek mellett – csak akkor fizethető ki a 21. § szerinti
közbenső mérlegben (illetve egyéb, az alapul szolgáló beszámoló mérlegében) kimutatott adózott eredménnyel
kiegészített eredménytartalék, ha a lekötött tartalékkal, továbbá a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett
– a közbenső mérlegben (illetve egyéb, az alapul szolgáló beszámoló mérlegében) kimutatott – saját tőke összege
az osztalékelőleg megállapított összegének figyelembevételével sem csökken a jegyzett tőke összege alá.
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(5) A saját részvény, a saját üzletrész, továbbá a visszaváltható részvény visszavásárlásának (megszerzésének) – a más
jogszabályban előírtakon túlmenően – az is feltétele, hogy azok visszavásárlására (megszerzésére)
a) a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegében kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad
eredménytartalék osztalékként, részesedésként, kamatozó részvény kamataként figyelembe nem vett összege, vagy
b) a 21. § szerinti közbenső mérlegben (illetve egyéb, az alapul szolgáló beszámoló mérlegében) kimutatott
– osztalékelőlegként figyelembe nem vett – adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összege
fedezetet nyújtson úgy, hogy a lekötött tartalékkal, a pozitív értékelési tartalékkal, továbbá a visszavásárlás
(a megszerzés) értékével csökkentett saját tőke összege nem csökken a jegyzett tőke összege alá.”
9. §		
Az Szt. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jegyzett tőkének a jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történő emelésére akkor és oly mértékben kerülhet
sor, ha
a) a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegében, vagy
b) a 21. § szerinti közbenső mérlegben (illetve egyéb, az alapul szolgáló beszámoló mérlegében)
kimutatott tőketartalék, valamint az – osztalékként, részesedésként, kamatozó részvény kamataként, illetve
osztalékelőlegként figyelembe nem vett – adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék arra
fedezetet nyújt és a tőkeemelést követően a jegyzett tőke összege nem haladja meg a lekötött tartalékkal, továbbá
a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összegét.”
10. §		
Az Szt. 40/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Bizalmi vagyonkezelés során az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített tartalékból akkor teljesíthető
hozamkifizetés, ha a lekötött tartalékkal, továbbá a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege
a hozamkifizetés után sem csökken az induló tőke összege alá.”
11. §		
Az Szt. 42. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben mérlegtétel
azokat az (1) bekezdés szerinti kötelezettségeket tartalmazza, amelyeknél – a 3. § (2) bekezdés 9. pontjában
meghatározott mértékű részesedéssel rendelkező hitelezővel kötött szerződés szerint – a pénzértékben kifejezett
fizetési kötelezettségek lejárata az egy évet meghaladja, ideértve az átváltoztatható és átváltozó kötvények miatti,
továbbá az egyéb kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeket is, ha azok pénzügyi rendezése a tárgyévet
követő évben még nem esedékes.”
12. §		
Az Szt. 49. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési (beszerzési) értéke
a vásárláskor a részvényért, üzletrészért, egyéb társasági részesedésért fizetett ellenérték (vételár).”
13. §		
Az Szt. 52. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A befejezett kísérleti fejlesztés, a befejezett alapítás-átszervezés aktivált értékét 5 év vagy ennél rövidebb
idő alatt, az üzleti vagy cégértéket legalább 5 év, de legfeljebb 10 év alatt lehet leírni, amennyiben ezek hasznos
élettartamát nem lehet megbecsülni.”
14. §		
Az Szt. 53. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenés
elszámolásának okai már nem vagy csak részben állnak fenn, az elszámolt terven felüli értékcsökkenést meg kell
szüntetni, az immateriális jószágot, a tárgyi eszközt piaci értékére – legfeljebb a terv szerinti értékcsökkenés
figyelembevételével meghatározott nettó értékére – vissza kell értékelni. Az üzleti vagy cégérték esetében ez az
előírás nem alkalmazható.”
15. §		
Az Szt. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„70. § (1) Az eredménykimutatás a vállalkozó adózott eredményének a levezetését – az ellenőrzés megállapításai
alapján az előző üzleti év(ek) adózott eredményét módosító jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatását
elkülönítetten – tartalmazza, az eredmény keletkezésére, módosítására ható főbb tényezőket, az adózott eredmény
összetevőit, kialakulását mutatja be.
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(2) Az üzleti év adózott eredményét az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és a pénzügyi műveletek eredménye
(a továbbiakban együtt: adózás előtti eredmény) adófizetési kötelezettség levonásával csökkentett összegében kell
meghatározni.”
16. §		
Az Szt. 71. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az üzemi (üzleti) tevékenységre vonatkozó eredménymegállapítás (1) bekezdés szerinti két módjának tagolását
a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza. A vállalkozó a 2., illetve a 3. számú melléklet közül választhat. Amennyiben
azonban a vállalkozó az egyik üzleti évben összköltség eljárással, a másik évben forgalmi költség eljárással,
illetve fordítva készíti az eredménykimutatást, biztosítani kell, hogy a tárgyév adataival az előző üzleti év adatai
összehasonlíthatók legyenek. Egyik eljárásról (változatról) a másikra való áttérésről a kiegészítő mellékletben
tájékoztatást kell adni és az áttérést indokolni kell.”
17. §

(1) Az Szt. 77. § (3) bekezdése a következő k)–o) ponttal egészül ki:
(Az egyéb bevételek között kell kimutatni:)
„k) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek
nem minősülő vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének
a különbözetét, amennyiben a létesítő okiratban meghatározott érték a több;
l) a tartozásátvállalás során harmadik személy által – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség szerződés
(megállapodás) szerinti összegét, továbbá a hitelező által elengedett, valamint az elévült kötelezettség összegét, ha
ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik;
m) a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, a (2) bekezdés d) pontja alá nem tartozó, illetve nem fejlesztési célra
kapott támogatás, véglegesen átvett pénzeszközök összegét;
n) térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatások piaci – illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén
a jogszabály szerinti – értékét;
o) 45. § (3) bekezdése szerint halasztott bevételként elhatárolt negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben
a 45. § (4) bekezdése szerint leírt összeget.”
(2) Az Szt. 77. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Egyéb bevételként kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni:
a) az elengedett kötelezettség összegét akkor, ha az részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő beszerzett
eszközhöz kapcsolódik, legfeljebb az elengedett kötelezettséghez kapcsolódóan beszerzett eszköz könyv szerinti
értékének összegéig;
b) fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett
pénzeszközök összegét;
c) a térítés nélkül – visszaadási kötelezettség nélkül – átvett, az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként
fellelt, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök piaci – illetve jogszabály eltérő rendelkezése
esetén a jogszabály szerinti – értékét;
d) a tartozásátvállalás során harmadik személy által – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség szerződés
(megállapodás) szerinti összegét, ha az részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő beszerzett eszközhöz
kapcsolódik, legfeljebb az átvállalt kötelezettséghez kapcsolódóan beszerzett eszköz könyv szerinti értékének
összegéig.”
(3) Az Szt. 77. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Egyéb bevételként kell kimutatni a (4) bekezdés szerint halasztott bevételként elszámolt, időbelileg elhatárolt
összegből a 45. § (2) bekezdése szerint a kapcsolódó költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett
összeget.”

18. §

(1) Az Szt. 81. § (2) bekezdése a következő k)–p) ponttal egészül ki:
(Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni:)
„k) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek
nem minősülő vagyontárgyak nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott
értékének a különbözetét, amennyiben a nyilvántartás szerinti érték a több;
l) behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés könyv szerinti értékét;
m) a tartozásátvállalás során – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti
összegét – a 33. § (1) bekezdésének figyelembevételével –a tartozást átvállalónál;
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n) a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett, a c) pont alá nem tartozó támogatás,
véglegesen átadott pénzeszközök összegét;
o) a fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetendő összegét;
p) a térítés nélkül átadott, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értékét,
valamint a nyújtott szolgáltatások bekerülési értékét a felszámított, az átvevő által meg nem térített általános
forgalmi adóval növelt összegben.”
(2) Az Szt. 81. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni, de halasztott ráfordításként időbelileg el lehet határolni
– az összemérés számviteli alapelv érvényesülése érdekében – a vállalkozó által megvalósított (megszerzett) és
jogszabályi rendelkezés alapján az üzemeltetőnek térítés nélkül, véglegesen átadott olyan eszköz (beruházás)
nyilvántartás szerinti értékét, amelyet a jövőbeni vállalkozási tevékenysége érdekében valósított (szerzett) meg.”
19. §		
Az Szt. 83. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A pénzügyi műveletek bevételei közé tartoznak: a kapott (járó) osztalék és részesedés, a részesedésekből
származó bevételek, árfolyamnyereségek, a befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)
származó bevételek, árfolyamnyereségek, az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek, a pénzügyi
műveletek egyéb bevételei.
(3) A pénzügyi műveletek ráfordításai közé tartoznak: részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek,
a befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások árfolyamveszteségek,
a fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai,
a részesedések, az értékpapírok, a kölcsönök, bankbetétek értékvesztése.”
20. §

(1) Az Szt. 84. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Részesedésekből származó bevételként, árfolyamnyereségként kell elszámolni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök között lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésekor
az értékesített befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti – nyereségjellegű – különbözetet;
b) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, befektetett pénzügyi eszközök
között kimutatott részesedés nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott
értékének a különbözetét, amennyiben a létesítő okiratban meghatározott érték a több;
c) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén
(a felszámolás, a végelszámolás, a kényszertörlési eljárás befejezésekor) az erről szóló határozat jogerőre
emelkedésekor a megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti
(könyv szerinti) értékének és a megszűnt tartós részesedés ellenében kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat
szerinti (átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékével csökkentett) értékének a különbözetét, amennyiben
a kapott eszközök értéke a több;
d) az átalakuló, egyesülő, szétváló gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a jogelőd gazdasági társaságban
lévő megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv
szerinti) értékének és az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés
– a megszűnt részesedésre jutó, a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegével
azonos összegű – bekerülési értékének a különbözetét, amennyiben a szerzett részesedés értéke a több (kiválás
esetén a kiválással létrejött gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegét kell figyelembe
venni a különbözet számításánál);
e) az átvevő gazdasági társaságon kívüli tulajdonosnál (tagnál) – a gazdasági társaság beolvadása esetén –
a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés)
nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a megszűnt részesedésre jutó – a jogelőd gazdasági társaság
végleges vagyonmérlege szerinti – saját tőke értékének (mint a jogutód gazdasági társaságban szerzett részesedés
bekerülési értékének) a különbözetét, amennyiben a saját tőke értéke a több;
f ) a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás
útján valósul meg, a bevont tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti
(könyv szerinti) értékének és névértéke fejében átvett eszközök értékének a különbözetét, amennyiben az átvett
eszközök értéke a több.”
(2) Az Szt. 84. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Részesedésekből származó bevételként kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni
a 77. § (4) bekezdés szerinti tételeket, amennyiben azok a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott
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részesedéshez kapcsolódnak. A halasztott bevételt a kapcsolódó ráfordítás felmerülésekor – azzal arányosan – kell
elszámolni részesedésekből származó bevételként.”
Az Szt. 84. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételként, árfolyamnyereségként kell kimutatni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott adott kölcsön (ideértve a bankbetétet is), hitelviszonyt
megtestesítő kamatozó értékpapír után kapott (esedékes, járó) kamat összegét, továbbá a befektetett pénzügyi
eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír értékesítésekor az eladási árban lévő
kamat összegét;
b) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke
közötti különbözet összegében kapott hozam összegét, függetlenül attól, hogy az kamatból, osztalékból
vagy árfolyamnyereségből származik, továbbá eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti
érték különbözetében realizált hozamot, valamint a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott
kockázatitőkealap-jegyek után kapott hozam összegét, – forgatási célú befektetés esetén a hozamokat az egyéb
kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek között kell figyelembe venni –;
c) a pénzügyi lízing esetén a lízingdíjban lévő kapott (járó) kamat összegét;
d) a tartós befektetést jelentő diszkont értékpapír vételára és névértéke közötti különbözetből a tárgyévre
időarányosan jutó összeget;
e) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott és eladott, beváltott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
– kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal, diszkont értékpapírnál a d) pont szerint elszámolt kamattal
csökkentett – eladási ára, illetve névértéke és könyv szerinti értéke közötti – nyereségjellegű – különbözetet
az értékesítéskor, illetve a beváltáskor;
f ) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, befektetett pénzügyi eszközök
között kimutatott értékpapír vagy kölcsön nyilvántartás szerinti értékének és a létesítő okiratban meghatározott
értékének a különbözetét, amennyiben a létesítő okiratban meghatározott érték a több.”
Az Szt. 84. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírok, kölcsönök) származó bevételként kell elszámolni, de
halasztott bevételként időbelileg el kell határolni a 77. § (4) bekezdés szerinti tételeket, amennyiben azok
a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírhoz, kölcsönhöz kapcsolódnak. A halasztott bevételt
a kapcsolódó ráfordítás felmerülésekor vagy kölcsön esetén annak megszűnésekor (visszafizetésekor vagy
kivezetésekor) – azzal arányosan – kell elszámolni befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírok, kölcsönök)
származó bevételként.”
Az Szt. 84. § (7) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(A pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell kimutatni:)
„v) a 84. § (2), (2a), (3) és (3a) bekezdésében meghatározott gazdasági események nyereségjellegű eredményeit,
ha azok forgóeszközök között kimutatott részesedésekhez, értékpapírokhoz kapcsolódnak.”
Az Szt. 84. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Pénzügyi műveletek egyéb bevételeként kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni
a 77. § (4) bekezdés szerinti tételeket, amennyiben azok forgóeszközök között kimutatott részesedéshez,
értékpapírhoz kapcsolódnak. A halasztott bevételt a kapcsolódó ráfordítás felmerülésekor – azzal arányosan – kell
elszámolni a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként.”

(1) Az Szt. 85. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Részesedésekből származó ráfordításként, árfolyamveszteségként kell kimutatni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök között lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésekor
az értékesített befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti – veszteségjellegű – különbözetet;
b) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, befektetett pénzügyi eszközök
között kimutatott részesedés nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a létesítő okiratban meghatározott
értékének a különbözetét, amennyiben a létesítő okiratban meghatározott érték a kevesebb;
c) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén
(a felszámolás, a végelszámolás, a kényszertörlési eljárás befejezésekor) az erről szóló határozat jogerőre
emelkedésekor a megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti
(könyv szerinti) értékének és a megszűnt tartós részesedés ellenében kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat
szerinti (átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékével csökkentett) értékének a különbözetét, amennyiben
a kapott eszközök értéke a kevesebb;
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d) az átalakuló, egyesülő, szétváló gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a jogelőd gazdasági társaságban
lévő megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv
szerinti) értékének és az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés
– a megszűnt részesedésre jutó, a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegével
azonos összegű – bekerülési értékének a különbözetét, amennyiben a szerzett részesedés értéke a kevesebb (kiválás
esetén a kiválással létrejött gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegét kell figyelembe
venni a különbözet számításánál);
e) az átvevő gazdasági társaságon kívüli tulajdonosnál (tagnál) – a gazdasági társaság beolvadása esetén –
a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés)
nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és a megszűnt részesedésre jutó – a jogelőd gazdasági társaság
végleges vagyonmérlege szerinti – saját tőke értékének (mint a jogutód gazdasági társaságban szerzett részesedés
bekerülési értékének) a különbözetét, amennyiben a saját tőke értéke a kevesebb;
f ) a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás
útján valósul meg, a bevont tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti
(könyv szerinti) értékének és névértéke fejében átvett eszközök értékének a különbözetét, amennyiben az átvett
eszközök értéke a kevesebb;
g) a térítés nélkül átadott befektetett eszközök között kimutatott részesedések nyilvántartás szerinti értékét.”
(2) Az Szt. 85. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Befektetett pénzügyi eszközök ráfordításaként, árfolyamveszteségeként kell kimutatni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott és eladott, beváltott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
– kamatozó értékpapírnál az eladási árában lévő kamattal, diszkont értékpapírnál a 84. § (3) bekezdés
d) pontja szerint elszámolt kamattal csökkentett – eladási ára, illetve névértéke és könyv szerinti értéke közötti
– veszteségjellegű – különbözetet az értékesítéskor, illetve a beváltáskor;
b) a térítés nélkül átadott, befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok és kölcsönök összegének
nyilvántartás szerinti értékét;
c) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott befektetési jegyek eladásakor, beváltásakor a nettó
eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált veszteséget;
d) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, befektetett pénzügyi eszközök
között kimutatott értékpapír vagy kölcsön nyilvántartás szerinti értékének és a létesítő okiratban meghatározott
értékének a különbözetét, amennyiben a nyilvántartás szerinti érték a több.”
(3) Az Szt. 85. § (3) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell kimutatni:)
„v) a 85. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott gazdasági események veszteségjellegű eredményeit,
amennyiben azok a forgóeszközök között kimutatott részesedésekhez, értékpapírokhoz kapcsolódnak, kivéve
a befektetési jegyek eladásakor, beváltásakor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált
veszteséget, amelyet a fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell elszámolni.”
(4) Az Szt. 85. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Részesedések, értékpapírok, bankbetétek, tartósan adott kölcsönök értékvesztéseként kell kimutatni a tulajdoni
részesedést jelentő befektetések, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a tartós bankbetétek, adott kölcsönök
elszámolt értékvesztését, csökkentve azt a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével.”
22. §		
Az Szt. 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adózás előtti eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és a pénzügyi műveletek eredményének
együttes összege.”
23. §

(1) Az Szt. 88. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy
előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegét, azok jellegét.”
(2) Az Szt. 88. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A kiegészítő mellékletben szereplő, a mérleghez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatokat,
magyarázatokat abban a sorrendben kell bemutatni, ahogyan a tételek a mérlegben és az eredménykimutatásban
szerepelnek.”
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24. §		
Az Szt. 90. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiegészítő mellékletben kell bemutatni:)
„b) a bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen
meghaladó összege esetén azok könyv szerinti értékét és valós értékét, valamint annak indoklását, hogy miért nem
számolták el az értékvesztést, ideértve a bizonyítékot annak a feltételezésnek az igazolására, hogy legalább a könyv
szerinti érték meg fog térülni;”
25. §		
Az Szt. 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„91. § A kiegészítő mellékletben meg kell adni:
a) a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, bérköltségét, személyi jellegű egyéb
kifizetéseit és bérjárulékait, mindegyiket állománycsoportonként megbontva;
b) részvénytársaságnál a kibocsátott részvények számát és névértékét részvény-típusonként (fajtánként)
csoportosítva (ezen belül külön feltüntetve a tárgyévben kibocsátottakat), a kibocsátott átváltoztatható és átváltozó
kötvények számát és névértékét, továbbá az opciós utalvány, opció, illetve hasonló értékpapír vagy jog meglétét,
jelezve azok számát és a hozzájuk kapcsolódó jogokat;
c) azokat az összegeket, amelyek az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító tételt
jelentenek; ha a tétel átmeneti jellegű, a jövőbeni hatást is be kell mutatni;
d) azon egyéb bevételek és egyéb ráfordítások, illetve pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai tételeinek
társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatását, amelyek jelentős összegűek;
e) összeghatártól függetlenül azokat a tételeket, amelyek tőkeműveletekhez, illetve átalakuláshoz, egyesüléshez,
szétváláshoz kapcsolódnak.”
26. §		
Az Szt. 92. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök,
b) a készletek,
c) a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok
értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, tárgyévi csökkenését,
a visszaírt értékvesztés összegét, az értékvesztés záró értékét legalább mérlegtételek szerinti bontásban, illetve
értékpapírtípusonként azok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán az egymással szemben (nettó módon)
elszámolt ráfordítások, illetve bevételek bruttó összegeit.”
27. §		
Az Szt. 93. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A kiegészítő mellékletben jogcímenként részletezni kell az igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős
tételeit.”
28. §

(1) Az Szt. 96. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (2) és (3) bekezdés alkalmazása során összevont, arab számmal jelölt tételek összegét, azok tartalmát
külön-külön be kell mutatni a kiegészítő mellékletben, amennyiben azok jelentősnek minősülnek.”
(2) Az Szt. 96. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének a 88. § (4), (4a) és (5) bekezdése, a 89. § (4) bekezdés
b) pontja, 89. § (6) bekezdése, a 90. § (2) bekezdése, a 90. § (3) bekezdés a) pontja, a 90. § (7) bekezdése és
a 90. § (9) bekezdés a)–e), és g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia. A 91. § a) pont szerinti adatokból csak
a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát kell bemutatni.”
(3) Az Szt. 96. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó él az 57. § (3) bekezdése szerinti lehetőséggel, akkor
a kiegészítő mellékletben be kell mutatnia az 58. § (1) bekezdése és az 59. § (1) bekezdése szerinti adatokat.”

29. §		
Az Szt. 102. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az egyszerűsített beszámoló adózott eredménye az üzleti év adóköteles pénzügyi eredménye és
az ezen időszakban bekövetkezett egyéb, tényleges pénzbevételt vagy pénzkiadást nem jelentő végleges
vagyonváltozás együttes összegéből, az értékkorrekciók (értékcsökkenési leírás, értékvesztés, készletváltozás), és
az adókötelezettség levonását követően a gazdálkodónál maradó összeg, illetve saját tőke csökkenés, egyezően
az eredménylevezetésbe beállított összeggel.”
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30. §		
Az Szt. 114. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„114. § (1) Az osztalék a gazdálkodó tagjai részére az adózott eredmény felosztásáról szóló döntés alapján kifizetni
elrendelt, az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék csökkenéseként elszámolt
összeg. Az év közben fizetett osztalékelőleget a pénzkiadásból származó követelések között kell az egyszerűsített
mérlegben szerepeltetni.
(2) Az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék akkor fizethető ki osztalékként
(részesedésként), ha a lekötött tartalékkal – ideértve a 103. § (4) bekezdése szerint elkülönítetten nyilvántartott
támogatás még fel nem használt összegét is – csökkentett saját tőke összege az osztalék (a részesedés) kifizetése
után sem csökken a jegyzett tőke összege alá.”
31. §		
Az Szt. 117. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti
évet megelőző két – egymást követő – üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül
bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:
a) a mérlegfőösszeg a 6000 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel a 12 000 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.”
32. §		
Az Szt. 124. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A konszolidálásba bevont leányvállalat saját tőkéjéből az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésekor
nem az anyavállalatot megillető részesedés összegét az összevont (konszolidált) mérlegben a források között
– a saját tőkén belül elkülönítetten –, mint a külső tagok (más tulajdonosok) részesedését kell kimutatni.”
33. §		
Az Szt. 127. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az összevont (konszolidált) eredménykimutatás leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más
tulajdonosok) részesedése sor az adózott eredményből a konszolidálásba bevont leányvállalatokra eső összegnek
a külső tagok tulajdoni hányadára jutó részét tartalmazza.”
34. §		
Az Szt. a következő VI/A. Fejezettel egészül ki:

„VI/A. FEJEZET
A KORMÁNYOK RÉSZÉRE FIZETETT ÖSSZEGEKRŐL SZÓLÓ JELENTÉS
134/A. § E fejezet alkalmazásában:
1. nyersanyag-kitermelő iparágban működő vállalkozás: a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 41. cikk
1. pontjában meghatározott fogalom;
2. természetes erdők fakitermelésével foglalkozó vállalkozás: a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
41. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom;
3. kormány: a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 41. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom;
4. projekt: a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 41. cikk 4. pontjában meghatározott fogalom;
5. fizetett összeg: a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 41. cikk 5. pontjában meghatározott fogalom.
134/B. § (1) A nyersanyag-kitermelő iparágban működő vagy a természetes erdők fakitermelésével foglalkozó
vállalkozó évente a kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentést készít, ha
a) két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő
meghaladja az alábbi határértéket:
aa) a mérlegfőösszeg a 6000 millió forintot,
ab) az éves nettó árbevétel a 12 000 millió forintot,
ac) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt, vagy
b) közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősül.
(2) Mentesül az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól a vállalkozó, ha:
a) az általa a kormányok részére fizetett összegek szerepelnek az anyavállalat által a 134/C. § szerint összeállított,
kormányok részére fizetett összegekről szóló összevont jelentésben, és
b) az anyavállalat az Európai Unió valamely tagállama nemzeti jogának hatálya alá tartozik.
(3) A kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentés összeállítása során nem kell figyelembe venni az egy
üzleti év alatt 30 millió forintot meg nem haladó fizetett összegeket, tekintet nélkül arra, hogy egyetlen összegről
vagy több kapcsolódó összegről van szó.
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(4) A kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentés az adott üzleti évre vonatkozóan tartalmazza
a nyersanyag-kitermelő iparágban működő vállalkozás, valamint a természetes fakitermelésével foglalkozó
vállalkozás által a tevékenységéhez kapcsolódóan:
a) az egyes kormányok részére fizetett összegeket összesen;
b) az egyes kormányok részére fizetett összegeknek a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben
meghatározott típusonkénti teljes összegét; valamint
c) a konkrét projekthez rendelt fizetett összegek esetén a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben
meghatározott típusonként fizetett teljes összeg minden egyes projektre vonatkozóan, valamint az egyes
projektekkel kapcsolatban fizetett összegeket összesen.
(5) Azon fizetett összegek tekintetében, amelyeket a vállalkozás egészére vonatkozó kötelezettségek alapján fizetett
meg, a vállalkozó – a (4) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően – a projektszintű jelentés helyett a vállalkozás
egészére vonatkozó jelentést készíthet.
(6) A természetben adott juttatás esetén az érték meghatározásához alkalmazott módszert a kormányok részére
fizetett összegekről szóló jelentésben külön be kell mutatni.
(7) A vállalkozó a kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentést a 153–154/B. § szerint köteles letétbe
helyezni és közzétenni.
134/C. § (1) A nyersanyag-kitermelő iparágban működő vagy a természetes erdők fakitermelésével foglalkozó
anyavállalatnak minősülő vállalkozás évente a kormányok részére fizetett összegekről szóló összevont jelentést
készít, ha egyedi éves beszámolójának adatai alapján
a) két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül
bármelyik kettő meghaladja az alábbi határértéket:
aa) a mérlegfőösszeg a 6000 millió forintot,
ab) az éves nettó árbevétel a 12 000 millió forintot,
ac) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt, vagy
b) közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősül.
(2) A kormányok részére fizetett összegekről szóló összevont jelentésre a kormányok részére fizetett összegekről
szóló jelentésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a (3)–(7) bekezdésben foglalt kivételekkel.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában bármely anyavállalat nyersanyag-kitermelő iparágban működő vagy
természetes erdők fakitermelésével foglalkozó anyavállalatnak minősül, ha bármely leányvállalata a nyersanyagkitermelő iparágban működik vagy a természetes erdők fakitermelésével foglalkozik. Az ilyen anyavállalatnak
az (1) bekezdés szerinti jelentésében csak a kitermelési tevékenységével, illetve a természetes erdők fakitermelési
tevékenységével összefüggő összegeket kell bemutatnia.
(4) Mentesül az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól az az anyavállalatnak minősülő vállalkozás, amelynek
összevont (konszolidált) adatai két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot
jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladja az alábbi határértéket:
a) a mérlegfőösszeg a 6000 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel a 12 000 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt
kivéve, ha valamely konszolidálásba bevont vállalkozása közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egység.
(5) Mentesül az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól az az anyavállalatnak minősülő vállalkozás, amelynek maga
is leányvállalata egy olyan anyavállalatnak, amely az Európai Unió valamely tagállama nemzeti jogának hatálya alá
tartozik.
(6) Az (1) bekezdés a) és a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti mutatóértékek meghatározásánál az anyavállalat és
leányvállalatainak, valamint közös vezetésű vállalkozásainak (ideértve a 119. § alá tartozókat is) konszolidálás előtt
összesített adatait kell figyelembe venni. A közös vezetésű vállalkozás adatait a tőkerészesedés mértékében kell
figyelembe venni.
(7) A leányvállalatot nem kötelező bevonni a kormányok részére fizetett összegekről szóló összevont jelentés
készítésbe, ha
a) lényeges és tartós jogi korlátozások vagy kivételes körülmények huzamosan akadályozzák az anyavállalatot a 3. §
(2) bekezdés 1. pontjában meghatározott jogai gyakorlásában; vagy
b) a kormányok részére fizetett összegekről szóló összevont jelentés elkészítéséhez a szükséges adatokat az adott
leányvállalat – a konszolidálásba először történő bevonása évében az ehhez szükséges adatszolgáltatást még
nem tudta kialakítani, vagy vis maior miatt hiányzó adatait nem pótolta – aránytalanul magas költségek mellett és
késedelmesen tudja szolgáltatni; vagy
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c) a leányvállalatban lévő részesedést (részvényt, üzletrészt) kizárólag továbbértékesítés céljából szerezték meg és
a forgóeszközök között mutatják ki.”
35. §		
Az Szt. 155. § (5) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[A (3) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazhatja:]
„f ) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó.”
36. §		
Az Szt. 156. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A független könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a független könyvvizsgálói jelentés címét, címzettjét;
b) a könyvvizsgálat tárgyát képező éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, összevont (konszolidált)
éves beszámoló azonosítóit (különösen azt, hogy melyik vállalkozó, melyik üzleti évre vonatkozó, milyen
mérlegfordulónappal készült, milyen főbb jellemző adatokat tartalmazó beszámolója), a beszámoló összeállításánál
alkalmazott beszámolási szabályrendszer megjelölésével együtt;
c) a könyvvizsgálat hatókörének leírását, a könyvvizsgálat során alkalmazott könyvvizsgálati standardrendszer
megjelölését;
d) az elvégzett, a könyvvizsgálói véleményt (a záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását) megfelelően
alátámasztó vizsgálatok jellegét, összefoglaló bemutatását;
e) a könyvvizsgáló éves beszámolóhoz, egyszerűsített éves beszámolóhoz, összevont (konszolidált) éves
beszámolóhoz adott, a könyvvizsgálói záradékban vagy a záradék megadásának elutasításában kifejezett
véleményét, határozott álláspontját arról, hogy a beszámoló megfelel-e az e törvényben foglaltaknak, továbbá
azon egyéb jogszabályok előírásainak, amelyek a könyvvizsgáló számára a beszámolóban szereplő adatok
vonatkozásában feladatokat határoznak meg;
f ) a (hitelesítő, korlátozott, elutasító) könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását;
g) hivatkozást bármely olyan kérdésre, amelyre a könyvvizsgáló hangsúlyosan fel kívánja hívni a figyelmet anélkül,
hogy az a könyvvizsgáló véleményét minősítette volna (figyelemfelhívó megjegyzés);
h) a könyvvizsgáló véleményét arról, hogy az üzleti jelentés összhangban van-e a beszámolóval, illetve az e törvény,
illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival;
i) a könyvvizsgáló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomására jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás
közlés az üzleti jelentésben és az összevont (konszolidált) üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás
közlés milyen jellegű;
j) a könyvvizsgáló véleményét a 95/B. § (2) bekezdés e) és f ) pontja alapján összeállított információkról, valamint
a könyvvizsgáló nyilatkozatát arról, hogy rendelkezésre bocsátották-e a 95/B. § (2) bekezdés a)–d), és g) pontjában
említett információkat;
k) a könyvvizsgálói jelentés keltezését;
l) a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló nevét, aláírását, kamarai bejegyzési (nyilvántartási) számát;
m) könyvvizsgáló cég esetén – az l) pontban foglaltak mellett – a társaság képviseletére jogosult személy nevét,
aláírását, a társaság megnevezését, székhelyét, kamarai nyilvántartási számát is.”
37. §

(1) Az Szt. 160. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az eredménykimutatás elkészítéséhez, az adózott eredmény megállapításához szükséges adatokat az 5. és
a 8–9. számlaosztály számlái tartalmazzák.”
(2) Az Szt. 160. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az 5. számlaosztály a költségeket költségnemek szerint csoportosítva tartalmazza. Az 5. számlaosztályon
belül a költségnemek: anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások költségei, egyéb szolgáltatások költségei,
bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, értékcsökkenési leírás. A számlaosztályon belül
– az eredménykimutatást összköltség eljárással készítő vállalkozónak – elkülönítetten kell kimutatni az – egyébként
költségnemnek, költségmegtérülésnek nem minősülő – aktivált saját teljesítmények tárgyévi értékének változását,
mint a vele azonos nagyságú közvetlen költségek fedezetét, és az értékesítésre nem került teljesítmények közvetlen
önköltséggel azonos értékét.
(3b) A 8. számlaosztály
a) az összköltség eljárással készülő eredménykimutatáshoz tartalmazza az anyagjellegű ráfordításokat – ezen
belül az anyagköltséget, az igénybe vett szolgáltatások értékét, az egyéb szolgáltatások értékét, az eladott áruk
beszerzési értékét, az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét –, a személyi jellegű ráfordításokat (ezen belül

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

17011

a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, a bérjárulékokat) és az értékcsökkenési leírást, valamint
az egyéb ráfordításokat, a pénzügyi műveletek ráfordításait, az eredményt terhelő adót;
b) a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatáshoz tartalmazza az értékesítés elszámolt közvetlen
önköltségét, az eladott áruk beszerzési értékét, az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét, az értékesítés
közvetett költségeit (ezen belül az értékesítési, forgalmazási, az igazgatási, az egyéb általános költségeket), valamint
az egyéb ráfordításokat, a pénzügyi műveletek ráfordításait, az eredményt terhelő adót.
(3c) A 9. számlaosztályban kell kimutatni az értékesítés árbevételét, az egyéb bevételeket, a pénzügyi műveletek
bevételeit.”
38. §		
Az Szt. 163. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre történő áttéréskor az egyszerűsített mérleg alapján kell
a nyitómérleget elkészíteni úgy, hogy a mérleg főösszege ne változzon meg. A nyitómérleg eredménytartalék
sorába az egyszerűsített mérlegben kimutatott eredménytartalék és tartalék együttes összegét kell beállítani.
Az egyszerűsített adózott eredményt a nyitómérlegben az adózott eredmény sorban kell szerepeltetni. Nyitás után
a) a vevők – fizetendő általános forgalmi adót nem tartalmazó – állományával azonos összegű árbevételt el kell
számolni az eredménytartalékkal szemben;
b) a szállítók mérleg szerinti – levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó – állományából azon tételeket,
amelyek a vásárolt készletek nyitómérleg szerinti állományában nem szerepelnek (szolgáltatások, előző üzleti évben
már felhasznált, értékesített vásárolt készletek) költségként el kell számolni az eredménytartalékkal szemben;
c) a 102. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt, a tartalékban figyelembe vett tételek összegét – ide nem értve
a vevőkkel szembeni követeléseket – el kell számolni egyéb bevételként az eredménytartalékkal szemben;
d) a céltartalékok nyitómérlegben szereplő összegével azonos összeget el kell számolni egyéb ráfordításként
az eredménytartalékkal szemben;
e) a 103. § (2) bekezdése szerinti – a tartaléknál a 102. § (6) bekezdés b) pontja szerint figyelembe vett –
kötelezettségek közül azokat, amelyeket az egyszeres könyvvitelben költségként, ráfordításként még nem lehetett
érvényesíteni, nyitás után egyéb ráfordításként az eredménytartalékkal szemben kell elszámolni;
f ) a 103. § (4) bekezdése szerint az egyszerűsített mérlegben kötelezettségként kimutatott, a tevékenységhez
jogszabály vagy államközi megállapodás alapján kapott vissza nem térítendő támogatás még fel nem használt
összegét a kötelezettségek közül – egyéb bevételként elszámolva – ki kell vezetni. Ezt az egyéb bevételt a 45. §
(1) bekezdése szerinti halasztott bevételek között időbelileg el kell határolni.”
39. §		
Az Szt. 163/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben foglalt korrekciók figyelembevételével meghatározott adatokat az egyszerűsített mérleg
megfelelő tételeibe kell beállítani. A vevőkkel szembeni, az egyéb, nem pénzkiadásból származó követelések,
a szállítókkal szembeni, az egyéb, nem pénzbevételből származó kötelezettségek állományát a pénzmozgáshoz
nem kapcsolódó követelések, illetve a pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek között kell szerepeltetni.
Az eredménytartalékot és az adózott eredményt az egyszerűsített mérleg eredménytartalék, illetve egyszerűsített
adózott eredmény sorába kell beállítani. Az egyszerűsített mérleg tartalék sorába az áttéréskor összeg nem kerül.”
40. §		
Az Szt. 175. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a valamely tagállam jogának hatálya alá tartozó meghatározott jogi formájú társaságoknak egy
másik tagállamban létesített fióktelepeire vonatkozó bejelentési és közzétételi követelményeiről szóló,
1989. december 21-i 89/666/EGK tizenegyedik tanácsi irányelv,
b) a nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21-i 2004/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
c) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi
kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i
2013/34/EU európai parlamenti és tanács irányelv,
d) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági
követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az értékpapírok
nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv, valamint a 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes
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szabályok megállapításáról szóló 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2013. október 22-i 2013/50/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv.”
41. §		
Az Szt. 177. §-a a következő (42)–(47) bekezdéssel egészül ki:
„(42) E törvénynek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2015. évi CI. törvénnyel megállapított 3. § (2) bekezdés 4., 4a, 5., 7. és 9. pontját, (5) bekezdés
1. és 2. pontját, (9) bekezdés 11. pontját, (15) bekezdését, 9. § (2), (3) és (6a) bekezdését, 14. § (4) bekezdését,
18. §-át, 27. § (3a) és (3b) bekezdését, (4)–(6) bekezdését, 29. § (2), (3), (3a) és (4) bekezdését, 30. § (2), (2a) és
(3) bekezdését, 33. § (1) és (6) bekezdését, 35. § (2) és (7) bekezdését, 37. § (1) bekezdés a) pontját, (2) bekezdés
a) és d) pontját, (5) bekezdését, 39.§ (3)–(5) bekezdését, 40. § (1) bekezdését, 40/A. § (1) bekezdését, (3) bekezdés
a) pontját, (4) bekezdés a) és c) pontját, (7) és (8) bekezdését, 42. § (7a) és (8) bekezdését, 45. § (1) és (4) bekezdését,
49. § (3) bekezdését, 52. § (1) és (4) bekezdését, 53. § (3) bekezdését, 59/A. § (11) és (12) bekezdését, 68. §
(5) bekezdés b) pontját, 70. §-át, 71. § (2) bekezdését, 76. § (2) bekezdését, 77. § (1) bekezdését, (3) bekezdés
k)–o) pontját, (4), (4a) és (7) bekezdését, 81. § (1) bekezdését, (2) bekezdés k)–p) pontját, (5) és (6) bekezdését,
83. § (2) és (3) bekezdését, 84. § (1), (2), (2a), (3), (3a), (4) bekezdését, (7) bekezdés v) pontját, (8) bekezdését, 85. §
(1) és (1a) bekezdését, (3) bekezdés v) pontját, (6) bekezdését, 87. § (1) bekezdését, 88. § (4a), (7) és (10) bekezdését,
89. § (1) bekezdését, 90. § (4) bekezdés b) pontját, (6) bekezdését, 91. §-át, 92. § (3) bekezdését, 93. § (5), (5a) és
(6) bekezdését, 95. § (4) bekezdés d) pontját, 96. § (3), (3a), (4) és (4a) bekezdését, 102. § (1), (3) és (4) bekezdését,
108. § (1) bekezdését, 109. § (4) bekezdését, 111. § (4) bekezdését, 114. §-át, 117. § (1) bekezdését, 119. §
(1) bekezdés c) pontját, 123. § (6) bekezdését, (8) bekezdés b) pontját, 124. § (12) bekezdését, 127. § (1) bekezdés
b) pontját, (4) bekezdését, VI/A. fejezetét, 130. § (5) bekezdés b) és c) pontját, 134. § (2) bekezdését, 136. §
(8) bekezdését, 141. § (9) bekezdését,155. § (5) bekezdés f ) pontját, 156. § (5) bekezdését, 160. § (3), (3a)–(3c) és
(5) bekezdését, 163. § (1) bekezdését, 163/A. § (3) bekezdését, 1–6. mellékletét először a 2016. évben induló üzleti
évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(43) E törvénynek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2015. évi CI. törvénnyel hatályon kívül helyezett 37. § (6) bekezdését, 39. § (2) bekezdését, 40/A. §
(6a) bekezdését, 86. §-át, 87. § (4) és (5) bekezdését, 96. § (6) bekezdését, 127. § (3) bekezdését a 2016. január 1-jével
vagy azt követően induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell alkalmazni.
(44) A 2015. évben induló üzleti évről készített beszámoló összeállítása során a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvény hatálybalépését
megelőző napon hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
(45) A 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóban az előző üzleti év adataként a megelőző üzleti
év beszámolójának mérlegfordulónapi adatait az e törvénynek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvénnyel megállapított mérleg és
eredménykimutatás séma szerinti részletezésnek megfelelően kell bemutatni.
(46) Azon vállalkozónak, amely a 2016. évben induló üzleti év nyitó adatai között a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvény hatálybalépését
megelőző napon hatályos 3. § (5) bekezdés 1. pont b) és c) alpontja, valamint 2. pont b) és c) alpontja alapján
keletkezett üzleti vagy cégértéket mutat ki, annak összegével (könyv szerinti értékével) a kapcsolódó részesedés
2016. üzleti évi nyitó értékét kell módosítania.
(47) A 2016. évben induló üzleti év nyitó adatai között nyilvántartott, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvény hatálybalépését megelőző
napon hatályos rendelkezések szerint képzett elhatárolt rendkívüli bevételeket és ráfordításokat a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvénnyel
módosított 77. § (4a) bekezdése, 84. § (2a), (3a) és (8) bekezdése szerint kell feloldani.”
42. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Az Szt. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Az Szt. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az Szt. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az Szt. 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az Szt. 5. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
Az Szt. 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
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43. §		
Az Szt.
1.
3. § (2) bekezdés 7. pontjában a „2–4. pont” szövegrész helyébe a „2–3. pont” szöveg;
2.
3. § (9) bekezdés 11. pontjában az „és amely az ügylet tárgyát képező áru átadásával (leszállításával) teljesül
az ügylet zárásakor” szövegrész helyébe az „és amely várhatóan az ügylet tárgyát képező áru átadásával
(leszállításával) teljesül az ügylet zárásakor” szöveg;
3.
9. § (3) bekezdésében az „anyavállalat,” szövegrész helyébe az „anyavállalat, a közérdeklődésre számot tartó
gazdálkodó,” szöveg;
4.
14. § (4) bekezdésében a „nem jelentősnek,” szövegrész helyébe a „nem jelentősnek, kivételes nagyságú vagy
előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak” szöveg;
5.
29. § (2), (3) és (4) bekezdésében a „27. § (3),” szövegrész helyébe a „27. § (3), (3b),” szöveg;
6.
30. § (2) bekezdésében a „vagyoni betéteket” szövegrész helyébe az „egyéb társasági részesedéseket” szöveg;
7.
30. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2) és a (2a) bekezdés” szöveg;
8.
33. § (6) bekezdésében az „a rendkívüli” szövegrész helyébe az „az egyéb” szöveg;
9.
35. § (2) bekezdésében, 40/A. § (1) bekezdésében, 89. § (1) bekezdésében, 102. § (1) bekezdésében, 108. §
(1) bekezdésében, 160. § (5) bekezdésében a „mérleg szerinti” szövegrész helyébe az „adózott” szöveg;
10.
35. § (7) bekezdésében az „az értékelési tartalékkal” szövegrész helyébe az „a pozitív értékelési tartalékkal”
szöveg;
11.
37. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdés a) pontjában, 40/A. § (3) bekezdés a) pontjában és
(4) bekezdés a) pontjában, 102. § (3) bekezdésében a „mérleg szerinti” szövegrészek helyébe az „adózott”
szöveg;
12.
40/A. § (4) bekezdés c) pontjában az „ , az üzleti év végén a tárgyévi adózott eredmény kiegészítéseként”
szövegrész helyébe az „a” szöveg;
13.
42. § (8) bekezdésében a „(7) bekezdés” szövegrész helyébe a „(7) és (7a) bekezdés” szöveg;
14.
45. § (1) bekezdésében az „a rendkívüli bevételként” szövegrész helyébe az „az egyéb bevételként vagy
a pénzügyi műveletek bevételeként” szöveg;
15.
45. § (4) bekezdésében az „5 év vagy ennél hosszabb idő” szövegrész helyébe a „legalább 5 év, de legfeljebb
10 év” szöveg;
16.
59/A. § (11) és (12) bekezdésében a „rendkívüli” szövegrész helyébe a „kivételes” szöveg;
17.
68. § (5) bekezdés b) pont záró szövegrészében, 119. § (1) bekezdés c) pontjában a „rendkívüli” szövegrész
helyébe az „egyéb” szöveg;
18.
77. § (1) bekezdésében a „sem a pénzügyi műveletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek” szövegrész
helyébe a „pénzügyi műveletek bevételeinek” szöveg;
19.
81. § (1) bekezdésében a „sem a pénzügyi műveletek ráfordításainak, sem rendkívüli ráfordításnak”
szövegrész helyébe a „pénzügyi műveletek ráfordításainak” szöveg;
20.
84. § (1) bekezdésében az „eredményből” szövegrész helyébe a „eredmény felosztásáról szóló határozat
alapján” szöveg;
21.
84. § (4) bekezdésében a „kamatait” szövegrész helyébe a „bevételét” szöveg;
22.
90. § (6) bekezdésében a „saját tőke” szövegrész helyébe a „saját tőke elemeinek” szöveg;
23.
93. § (6) bekezdésében az „a Rendkívüli bevételek” szövegrész helyébe az „az Egyéb bevételek és a Pénzügyi
műveletek bevételei” szöveg;
24.
95. § (4) bekezdés d) pontjában a „telephelyek” szövegrész helyébe a „telephelyek, fióktelepek” szöveg;
25.
123. § (6) bekezdés a) pontjában az „a mérleg szerinti” szövegrészek helyébe az „az adózott” szöveg;
26.
123. § (8) bekezdés b) pontjában, 136. § (8) bekezdésében az „a mérleg szerinti” szövegrész helyébe
az „az adózott” szöveg;
27.
130. § (5) bekezdés b) pontjában az „eredménykimutatásban nem” szövegrész helyébe az „adózott eredmény
felosztásáról szóló határozatban” szöveg;
28.
130. § (5) bekezdés c) pontjában az „eredménykimutatásba beállított” szövegrész helyébe az „adózott
eredmény felosztásáról szóló határozatban szereplő” szöveg;
29.
134. § (2) bekezdésében az „Az üzleti jelentésnek” szövegrész helyébe az „Az összevont (konszolidált) üzleti
jelentésnek” szöveg
lép.
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44. §		
Hatályát veszti az Szt.
a)
18. §-ában az „és a mérleg szerinti” szövegrész;
b)
37. § (2) bekezdés d) pontjában az „üzleti év végén a tárgyévi adózott eredmény kiegészítéseként” szövegrész;
c)
37. § (6) bekezdése;
d)
39. § (2) bekezdése;
e)
40/A. § (6a) bekezdése;
f)
40/A. § (8) bekezdésében a „mérleg szerinti” szövegrészek;
g)
52. § (1) bekezdésében a „– a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – ” szövegrész;
h)
76. § (2) bekezdésében az „ , illetve a rendkívüli ráfordítások” szövegrész;
i)
77. § (7) bekezdésében a „fizetendő” szövegrész;
j)
81. § (5) bekezdésében a „levonható” szövegrész;
k)
86. §-a;
l)
87. § (4) és (5) bekezdés;
m)
88. § (7) bekezdésében az „ , amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által
elfogadott határozattal” szövegrész;
n)
93. § (5) bekezdésében az „„A” változat” szövegrész;
o)
96. § (3) bekezdésében az „„A”, illetve „B” változata” szövegrész;
p)
96. § (6) bekezdése;
q)
109. § (4) bekezdésében a „ , a 86. § (3) bekezdése és (4) bekezdésének b) pontja szerinti rendkívüli bevételek”
szövegrész;
r)
111. § (4) bekezdésében a „ , a 86. § (6)–(7) bekezdése szerinti rendkívüli ráfordítások” szövegrész;
s)
127. § (1) bekezdés b) pontjában az „és az egymás közötti rendkívüli bevételek” szövegrész;
t)
127. § (3) bekezdése;
u)
141. § (9) bekezdésében a „továbbá a részesedésekhez kapcsolódó üzleti vagy cégérték beolvadás során
megszüntetendő összegét,” szövegrész.

II. FEJEZET
A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
2. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása
45. §		
Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény
a)
4. § (3) bekezdésében az „A közkereseti társaság, a betéti társaság és” szövegrész helyébe az „A közkereseti
társaság, a betéti társaság, amelynek nem minden tagja korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság,
valamint” szöveg;
b)
18. § (2) bekezdés a) és b) pontjában és (11) bekezdés a) pontjában a „mérleg szerinti” szövegrész helyébe
az „adózott” szöveg
lép.

3. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása
46. §		
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9/A. § (1) bekezdés c) pontjában az „a mérleg szerinti” szövegrész
helyébe az „az adózott” szöveg lép.

4. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása
47. §		
A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 40. § (2) bekezdés f ) pontjában
az „a mérleg szerinti” szövegrész helyébe az „az adózott” szöveg lép.

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása
48. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 143/A. § (3) bekezdésében a „mérleg szerinti” szövegrész helyébe
az „adózott” szöveg lép.
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6. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
módosítása
49. §		
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 26. § (2) bekezdés
a), b) pontjában és záró szövegrészében a „mérleg szerinti” szövegrész helyébe az „adózott” szöveg lép.

7. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása
50. §		
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a)
3:88. § (2) bekezdésében a „tárgyévi adózott eredménye, illetve” szövegrész helyébe az „az előző üzleti évi
adózott eredménnyel kiegészített” szöveg;
b)
3:184. § (1) bekezdésében, a 3:238. § (2) bekezdésében és a 3:261. § (1) bekezdésében az „a tárgyévi adózott
eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből” szövegrész
helyébe az „az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból” szöveg;
c)
3:186. § (1) bekezdés b) pontjában és a 3:263. § (1) bekezdés b) pontjában a „keletkezett eredménynek
a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített” szövegrész helyébe a „kimutatott, az előző
üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék” szöveg
lép.

8. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása
51. §		
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 166. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az MNB a 147. § (5) bekezdése alapján a kiegyenlítési tartalékok negatív összegének ellentételezésére fel nem
használt előző évi eredménnyel kiegészített eredménytartalékból az igazgatóság 12. § (4) bekezdés b) pontja
alapján meghozott döntésében foglaltak szerint fizet osztalékot.”
52. §		
Az MNB tv. 147. § (4) és (5) bekezdésében a „mérleg szerinti” szövegrészek helyébe a „tárgyévi” szöveg lép.

9. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása
53. §		
Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 72. § (4) bekezdés f ) pontjában az „a mérleg
szerinti” szövegrész helyébe az „az adózott” szöveg lép.

10. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása
54. §		
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 184. §
(3) bekezdés j) pontjában a „mérleg szerinti” szövegrész helyébe „adózott” szöveg lép.
55. §		
Hatályát veszti a Hpt. 83. § (1) bekezdésében az „az osztalék, illetve a részesedés kifizetése előtt” szövegrész.

11. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása
56. §		
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 334. § (2) bekezdés a) pontja a következő szöveggel
lép hatályba:
(Egy életbiztosító,)
„a) amelynek biztosító az anyavállalata vagy abban a biztosító részesedési viszonnyal rendelkezik,
eredménytartaléka és adózott eredménye, vagy”
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III. FEJEZET
EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
12. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
57. §		
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22/E. §-a a következő (10) bekezdéssel
egészül ki:
„(10) E §, valamint az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet által kockázatosnak minősített termékek
vonatkozásában a Kereskedelmi Vámtarifa (vtsz.) tekintetében az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri
rendeletben meghatározottak az irányadók.”
58. §		
Az Art. 176. § (13) bekezdésében a „törvény kivételével az adótörvények alkalmazásában,” szövegrész helyébe
a „törvény, valamint a 22/E. § kivételével az adótörvények alkalmazásában,” szöveg lép.
59. §		
Az Art. 176/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hatósági ár az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben rögzített ár.”

13. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása
60. §		
A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 7/I. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés vonatkozásában a 7/C. § (1) bekezdés c) pontjával egy tekintet alá esik a 2015. január 1-jét
megelőzően hatályos 1. § (3) bekezdés 7. pontjában meghatározott, valamint a 2015. január 1-jét követően hatályos
7–7/K. § alapján megkezdett utólagos ellenőrzés.”
61. §		
A Vtv.
a)
7/D. § (5) bekezdés c) pontjában az „estén módosítja a jegyzőkönyvet” szövegrész helyébe az „esetén
kiegészíti a jegyzőkönyvet” szöveg,
b)
7/K. § (7) bekezdésben a „hagyni.” szövegrész helyébe a „hagyni. Ha a külföldi hatóság a megkeresésétől
számított 1 éven belül nem válaszol, az ellenőrzési határidő szünetelésének utolsó napja a külföldi hatóság
megkeresésének postára adása napjától számított 1 év.” szöveg,
c)
7/K. § (8) bekezdésben a „folytathatja. A vámhatóság” szövegrész helyébe a „folytathatja és az utólagos
ellenőrzés befejezhető a megkereséssel nem érintett tárgykörben, ha a tényállás e tekintetben tisztázott.
A megkereséssel érintett tárgykörben a vámhatóság” szöveg,
d)
7/K. § (9) bekezdésében az „ellenőrzés a válasz hiányában is befejezhető a megkereséssel nem érintett
tárgykörben, ha a tényállás e tekintetben tisztázott. Ebben az esetben az ellenőrzési határidő szünetelésének
utolsó napja a külföldi hatóság megkeresésének postára adásának napjától számított 1 év. A megkereséssel”
szövegrész helyébe az „ellenőrzést a szünetelés befejeződésétől számított nyitva álló határidőn belül le kell
zárni a megkereséssel érintett tárgykörben is, és a megkereséssel” szöveg,
e)
7/R. § (5) bekezdésében a „veszélyezteti” szövegrész helyébe a „veszélyezteti, továbbá, ha a tényállás
az utólagos ellenőrzéssel érintett ügyletek, vámáru-nyilatkozatok vagy az ügyfél külkereskedelmi
tevékenysége egy részével kapcsolatban megfelelően tisztázásra került” szöveg,
f)
7/S. § (1) bekezdés e) pontjában az „ismételt ellenőrzés tilalmának” szövegrész helyébe az „ellenőrzéssel lezárt
vámeljárás, illetve ellenőrzéssel lezárt időszak” szöveg,
g)
7/S. § (5) bekezdésében az „a határozat meghozatalára” szövegrész helyébe az „a döntés meghozatalára”
szöveg,
h)
47. §-ában az „írásban vállalt” szövegrész helyébe az „írásban, valamint az EK végrehajtási rendelet
222–224. cikkeiben foglalt rendelkezések alkalmazásával elektronikus úton benyújtott nyilatkozatban vállalt”
szöveg,
i)
60. § (1) bekezdésében a „módosíthatja” szövegrész helyébe „több alkalommal is módosíthatja” szöveg,
j)
61/A. § (10) bekezdés a) pontjában a „szemben három” szövegrész helyébe a „szemben a vámigazgatási
bírságot kiszabó döntés jogerőre emelkedésének napját megelőző három” szöveg,
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k)

l)
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61/A. § (10) bekezdés c) pontjában az „a fizetésre kötelezett vizsgálati időszakban” szövegrész helyébe
az „az utólagos ellenőrzéssel összefüggésben hozott, vámigazgatási bírságot kiszabó döntés jogerőre
emelkedésének napját megelőző három évben a fizetésre kötelezett” szöveg,
61/B. § (1) bekezdésében a „módosítását, korrekciós” szövegrész helyébe a „módosítását vagy ismételt
ellenőrzésre a 7/H. § (1) bekezdés b) pontja alapján kerül sor, korrekciós” szöveg

lép.

14. A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi
adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás
kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi
XIX. törvény módosítása
62. §		
A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés
előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (a továbbiakban: FATCA törvény)
a következő 3/A. §-al egészül ki:
„3/A. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazást ad az e törvénnyel kihirdetett Megállapodás 7. cikke alapján érkezett,
a (2) bekezdésben foglalt szövegű értesítéshez kapcsolódóan Magyarország részéről a (2) bekezdésben
meghatározott tartalmú válaszlevél megküldésére.
(2) Az értesítés és az ahhoz kapcsolódó válaszlevél hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar fordítása
a következő:
„On behalf of the Government of the United States of America, I am writing to provide you with notification
pursuant to Article 7 of the Agreement between the Government of the United States of America and
the Government of Hungary to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA, February 4, 2014,
which reads as follows:

Article 7
Consistency in the Application of FATCA to Partner Jurisdictions
1. Hungary shall be granted the benefit of any more favorable terms under Article 4 or Annex I of this Agreement
relating to the application of FATCA to Hungarian Financial Institutions afforded to another Partner Jurisdiction
under a signed bilateral agreement pursuant to which the other Partner Jurisdiction commits to undertake
the same obligations as Hungary described in Articles 2 and 3 of this Agreement, and subject to the same terms and
conditions as described therein and in Articles 5 through 9 of this Agreement.
2. The United States shall notify Hungary of any such more favorable terms, and such more favorable terms
shall apply automatically under this Agreement as if such terms were specified in this Agreement and effective
as of the date of signing of the agreement incorporating the more favorable terms, unless Hungary declines
the application thereof.
The Government of the United States of America has signed multiple intergovernmental agreements that include
provisions that are set forth in the attachment to this letter (the “Attachment”). The Attachment uses, as an example,
the provisions of the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of
the British Virgin Islands, signed at Washington on June 30, 2014.
Although the Agreement has not yet entered into force, on behalf of the Government of the United States of
America, I am notifying you that, to the extent the Agreement with Hungary does not contain identical terms to
those in the Attachment, pursuant to Article 7 of the Agreement, Hungary shall be granted the benefit of such
more favorable terms when the Agreement enters into force. If Hungary would like to decline the application of
any such terms when the Agreement enters into force, Hungary may do so by notifying me of this in writing. If you
would to decline the application of any such more favorable terms to the Agreement, I request that you provide this
notification in writing within 90 days.”
“Hereby I kindly inform you that I have received your notification which was sent in the name of the Government
of the United States of America pursuant to Article 7 of the “Agreement between the Government of Hungary and
the Government of the United States of America to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA”
(hereinafter: FATCA Agreement), enacted in Hungary by the Act no. XIX of 2014, on the application of the more
favorable terms concerning the FATCA Agreement.
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Furthermore I inform you that Hungary does not intend to apply the provisions set forth in the intergovernmental
agreement concluded by the United States of America and the Brit Virgin Islands described in the Attachment of
the notification.
The notification and the relevant Hungarian reply should be promulgated in an act in Hungary, which procedure is
taken take care of.
Please kindly note the above.”
„Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya nevében azért írok Önnek, hogy az Amerikai Egyesült Államok Kormánya
és Magyarország Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás
végrehajtásáról, 2014. február 4-én aláírt Megállapodás 7. cikke alapján értesítsem, amely cikk a következőképpen
rendelkezik:

7. Cikk
Következetesség a FATCA alkalmazásában a Partner Joghatóságok felé
1. Magyarország számára meg kell adni bármely kedvezőbb feltételt az ezen Megállapodás 4. Cikkében vagy
I. számú Mellékletében foglaltak szerint a Magyar Pénzügyi Intézmények FATCA alkalmazására vonatkozóan, melyet
egy másik Partner Joghatóság által aláírt kétoldalú megállapodás biztosít, amennyiben a Partner Joghatóság
ugyanolyan kötelezettségeket vállal, mint Magyarország ezen Megállapodás 2. és 3. Cikkében, és amennyiben
ezekre ugyanolyan feltételek vonatkoznak, mint ezen Megállapodás 5. Cikkétől a 9. Cikkéig foglaltakban.
2. Az Egyesült Államoknak minden ilyen kedvezőbb feltételről értesítenie kell Magyarországot, és az ilyen
kedvezőbb feltételek ezen Megállapodás tekintetében automatikusan érvényesek olyan módon, mintha
a Megállapodás tartalmazná ezeket és a kedvezőbb feltételeket magában foglaló megállapodás aláírásának napján
válnak hatályossá, kivéve, ha Magyarország nem él ezek alkalmazásának jogával.
Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya több olyan kormányközi megállapodást kötött, amely jelen levél
mellékletében (a „Melléklet”) meghatározott rendelkezéseket foglalja magába. A Melléklet példaként az Amerikai
Egyesült Államok Kormánya és a Brit Virgin-szigetek Kormánya között Washingtonban, 2014. június 30-án aláírt
Egyezmény rendelkezéseit használja.
Habár az Egyezmény még nem lépett hatályba, az Amerikai Egyesült Államok Kormányának nevében értesítem,
hogy amennyiben a Magyarországgal kötött Megállapodás nem tartalmaz a Mellékletben foglaltakkal azonos
feltételeket, a Megállapodás 7. cikkének értelmében Magyarország számára biztosítani kell a kedvezőbb
feltételekből származó kedvezményt, amikor az Egyezmény hatályba lép. Ha Magyarország el kívánja utasítani
bármely ilyen feltétel alkalmazását, amikor az Egyezmény hatályba lép, Magyarország megteheti ezt egy részemre
küldött írásbeli értesítés révén. Amennyiben el kívánják utasítani a kedvezőbb feltételeinek alkalmazását
a Megállapodáshoz kapcsolódóan, kérem, hogy az erről szóló írásbeli értesítést részemre 90 napon belül írásban
elküldeni szíveskedjenek.”
„Ezúton tájékoztatom, hogy a Magyarországon a 2014. évi XIX. törvénnyel kihirdetésre került, a „Magyarország
Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról
és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás” (a továbbiakban: FATCA Megállapodás) 7. cikkének
értelmében a FATCA Megállapodást érintő kedvezőbb feltételek alkalmazása kapcsán küldött értesítését köszönettel
megkaptam.
Tájékoztatom továbbá, hogy Magyarország nem kívánja alkalmazni az Amerikai Egyesült Államok Kormányának
nevében küldött levelének Mellékleteként bemutatott, az Amerikai Egyesült Államok és a Brit Virgin-szigetek között
létrejött kormányközi megállapodás rendelkezéseit a FATCA Megállapodás vonatkozásában.
A FATCA Megállapodás 7. cikkének keretében küldött, a kedvezőbb feltételek alkalmazásáról szóló amerikai
értesítést és az erre vonatkozó magyar választ Magyarországon törvényi szinten ki kell hirdetni, amiről gondoskodni
fogunk.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.””

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. Hatálybalépés
63. §

(1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 61. § h) pontja 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.
(3) A 45–56. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
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16. Az Európai Unió jogának való megfelelés
64. §		
E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a)
a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi
kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. június 26-i 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
b)
a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó
átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló
2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek
végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról szóló 2007/14/EK bizottsági irányelv
módosításáról szóló 2013. október 22-i 2013/50/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez
„1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez

A mérleg előírt tagolása
„A” változat
Eszközök (aktívák)
A. Befektetett eszközök
I.
Immateriális javak
1.
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2.
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3.
Vagyoni értékű jogok
4.
Szellemi termékek
5.
Üzleti vagy cégérték
6.
Immateriális javakra adott előlegek
7.
Immateriális javak értékhelyesbítése
II.
Tárgyi eszközök
1.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2.
Műszaki berendezések, gépek, járművek
3.
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4.
Tenyészállatok
5.
Beruházások, felújítások
6.
Beruházásokra adott előlegek
7.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III.
Befektetett pénzügyi eszközök
1.
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2.
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3.
Tartós jelentős tulajdoni részesedés
4.
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban
5.
Egyéb tartós részesedés
6.
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
7.
Egyéb tartósan adott kölcsön
8.
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
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9.
10.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök
I.
Készletek
1.
Anyagok
2.
Befejezetlen termelés és félkész termékek
3.
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4.
Késztermékek
5.
Áruk
6.
Készletekre adott előlegek
II.
Követelések
1.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2.
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3.
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4.
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
5.
Váltókövetelések
6.
Egyéb követelések
7.
Követelések értékelési különbözete
8.
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
III.
Értékpapírok
1.
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2.
Jelentős tulajdoni részesedés
3.
Egyéb részesedés
4.
Saját részvények, saját üzletrészek
5.
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
6.
Értékpapírok értékelési különbözete
IV.
Pénzeszközök
1.
Pénztár, csekkek
2.
Bankbetétek
C. Aktív időbeli elhatárolások
1.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2.
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3.
Halasztott ráfordítások
Eszközök összesen
Források (passzívák)
D. Saját tőke
I.
Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II.
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III.
Tőketartalék
IV.
Eredménytartalék
V.
Lekötött tartalék
VI.
Értékelési tartalék
1.
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2.
Valós értékelés értékelési tartaléka
VII. Adózott eredmény
E. Céltartalékok
1.
Céltartalék a várható kötelezettségekre
2.
Céltartalék a jövőbeni költségekre
3.
Egyéb céltartalék
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F. Kötelezettségek
I.
Hátrasorolt kötelezettségek
1.
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2.
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben
3.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
II.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
1.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.
Átváltoztatható és átváltozó kötvények
3.
Tartozások kötvénykibocsátásból
4.
Beruházási és fejlesztési hitelek
5.
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6.
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7.
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben
8.
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
9.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III.
Rövid lejáratú kötelezettségek
1.
Rövid lejáratú kölcsönök
– ebből: az átváltozt5atható és átváltozó kötvények
2.
Rövid lejáratú hitelek
3.
Vevőktől kapott előlegek
4.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5.
Váltótartozások
6.
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7.
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben
8.
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
9.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
10.
Kötelezettségek értékelési különbözete
11.
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
G. Passzív időbeli elhatárolások
1.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2.
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3.
Halasztott bevételek
Források összesen

A mérleg előírt tagolása
„B” változat
A. Befektetett eszközök
I.
Immateriális javak
1.
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2.
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3.
Vagyoni értékű jogok
4.
Szellemi termékek
5.
Üzleti vagy cégérték
6.
Immateriális javakra adott előlegek
7.
Immateriális javak értékhelyesbítése
II.
Tárgyi eszközök
1.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2.
Műszaki berendezések, gépek, járművek
3.
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4.
Tenyészállatok
5.
Beruházások, felújítások
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III.

6.
Beruházásokra adott előlegek
7.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
Befektetett pénzügyi eszközök
1.
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2.
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3.
Tartós jelentős tulajdoni részesedés
4.
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban
5.
Egyéb tartós részesedés
6.
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
7.
Egyéb tartósan adott kölcsön
8.
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
9.
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
10.
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B. Forgóeszközök
I.
Készletek
1.
Anyagok
2.
Befejezetlen termelés és félkész termékek
3.
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4.
Késztermékek
5.
Áruk
6.
Készletekre adott előlegek
II.
Követelések
1.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2.
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3.
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4.
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
5.
Váltókövetelések
6.
Egyéb követelések
7.
Követelések értékelési különbözete
8.
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
III.
Értékpapírok
1.
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2.
Jelentős tulajdoni részesedés
3.
Egyéb részesedés
4.
Saját részvények, saját üzletrészek
5.
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
6.
Értékpapírok értékelési különbözete
IV.
Pénzeszközök
1.
Pénztár, csekkek
2.
Bankbetétek
C. Aktív időbeli elhatárolások
1.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2.
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3.
Halasztott ráfordítások
D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek
1.
Rövid lejáratú kölcsönök
– ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények
2.
Rövid lejáratú hitelek
3.
Vevőktől kapott előlegek
4.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5.
Váltótartozások
6.
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
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7.
8.
9.
10.
11.
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Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Kötelezettségek értékelési különbözete
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

E. Passzív időbeli elhatárolások
1.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2.
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3.
Halasztott bevételek
F. Forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek különbözete
(B+C–D–E)
G. Az eszközök összértéke az egy éven belül esedékes kötelezettségek levonása után
(A ± F)
H. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
I.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
1.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.
Átváltoztatható és átváltozó kötvények
3.
Tartozások kötvénykibocsátásból
4.
Beruházási és fejlesztési hitelek
5.
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6.
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7.
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8.
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
9.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
II.
Hátrasorolt kötelezettségek
1.
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2.
Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
3.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
I.
Céltartalékok
1.
Céltartalék a várható kötelezettségekre
2.
Céltartalék a jövőbeni költségekre
3.
Egyéb céltartalék
J. Saját tőke
I.
Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II.
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III.
Tőketartalék
IV.
Eredménytartalék
V.
Lekötött tartalék
VI.
Értékelési tartalék
1.
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2.
Valós értékelés értékelési tartaléka
VII. Adózott eredmény”
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2. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez
„2. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez

Az eredménykimutatás előírt tagolása
(összköltség eljárással)
01.
02.
I.
03.
04.
II.
III.
05.
06.
07.
08.
09.
IV.
10.
11.
12.
V.
VI.
VII.
A.
13.
14.
15.
16.
17.
VIII.
18.
19.

20.
21.
22.
IX.
B.
C.
X.
D.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Exportértékesítés nettó árbevétele
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
Saját termelésű készletek állományváltozása
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)
Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III–IV–V–VI–VII)
Kapott (járó) osztalék és részesedés
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
Ebből: értékelési különbözet
Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
Befektetett
pénzügyi
eszközökből
(értékpapírokból,
kölcsönökből)
származó
ráfordítások,
árfolyamveszteségek
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Ebből: értékelési különbözet
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)
Pénzügyi műveletek eredménye (VIII–IX)
Adózás előtti eredmény (±A±B)
Adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény (±C–X)”
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3. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez
„3. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez

Az eredménykimutatás előírt tagolása
(forgalmi költség eljárással)
01.
02.
I.
03.
04.
05.
II.
III.
06.
07.
08.
IV.
V.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Exportértékesítés nettó árbevétele
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)
Értékesítés bruttó eredménye (I-II)
Értékesítési, forgalmazási költségek
Igazgatási költségek
Egyéb általános költségek
Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)
Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
VI.
Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés
A.
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±III–IV+V–VI)
A következő sorok értelemszerűen megegyeznek a 2. számú melléklet 13–22. és VIII–X., valamint a B–D. soraival.”

4. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez
Az Szt. 4. számú melléklet C. pontjának V. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„V. Egyszerűsített beszámoló adózott eredménye”

5. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez
(1) Az Szt. 5. számú melléklet H. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„H. Adózott eredmény (G–18)”
(2) Hatályát veszti az Szt. 5. számú melléklet H. pontját követő I. pontja.
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6. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez
„6. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
I.		 Az összevont (konszolidált) mérleg előírt tagolása a következő kiegészítésekkel tér el
az 1. számú melléklet „A” változata szerinti mérleg tagolásától
1. Az A/III. pont kiegészül az alábbi 11. sorral:
„11. Tőkekonszolidációs különbözet
– leányvállalatokból
– társult vállalkozásokból”
2. A B/II. pont kiegészül az alábbi 9. sorral:
„9. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés”
3. A „VII. Adózott eredmény” sor helyett a „VII. Korrigált adózott eredmény” sort kell felvenni.
4. A D. Saját tőke sor az alábbi sorokkal egészül ki:
„VIII. Leányvállalati saját tőke változás (±)
IX. Konszolidáció miatti változások (±)
– adósságkonszolidálás különbözetéből
– közbenső eredmény különbözetéből
X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése”
5. Az F/I. pont az alábbi 5. sorral egészül ki:
„5. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból”
6. Az F/III. pont az alábbi 12. sorral egészül ki:
„12. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó tartozás”
A tagolás értelemszerűen alkalmazandó az 1. számú melléklet „B” változata szerinti mérlegnél is.

II.		 Az összevont (konszolidált) eredménykimutatás előírt tagolása a következő kiegészítésekkel tér el
a 2. számú melléklet szerinti eredménykimutatás tagolásától
1. A „III. Egyéb bevételek” sor az alábbi sorral egészül ki:
„III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt növelő – konszolidációs különbözet”
2. A „VII. Egyéb ráfordítások” sor az alábbi sorral egészül ki:
„VII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt csökkentő – konszolidációs különbözet”
3. A „13. Kapott (járó) osztalék és részesedés” sor helyett a következő sorokat kell felvenni: „13/a. Kapott osztalékok
társult vállalkozástól”
„13/b. Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól”
4. A „X. Adófizetési kötelezettség” sor az alábbi sorral egészül ki:
„X/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±)”
5. Az „Adózott eredmény” sor után az alábbi sorokat kell felvenni:
„Adózott eredmény
Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése
Korrigált adózott eredmény””
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2015. évi CII. törvény
a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről*
Az Országgyűlés a turisztikai, kedvtelési és sportolási célú, valamint a közlekedési rendszerekhez kapcsolódó, vasútnak nem
minősülő egyéb kötöttpályás hálózatokra és a rajta folytatott tevékenységre vonatkozóan a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A törvény hatálya
1. §		
A törvény hatálya
a)
a Magyarország területén található, vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekre,
a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységre, valamint az azzal összefüggő
jogokra és kötelezettségekre,
b)
a Magyarország területén folytatott vasúti egyéb kötöttpályás közlekedést működtető, illetve az abban részt
vevő természetes személyekre és szervezetekre, valamint
c)
a trolibusz kötött pályájának engedélyezésére és a létesítésével összefüggő jogokra és kötelezettségekre
terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E törvény alkalmazásában:
1.
alsó kötélvezetésű sífelvonó: olyan sífelvonó, amely kötélzete két végpont között a vontató oldalon
alátámasztás nélkül van kifeszítve, amelynél a kötél haladási magassága legfeljebb a talajszinttől számítva
120 cm;
2.
egyéb kötött pálya: a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer működéséhez
szükséges szerkezet, illetve földterület, valamint az azt hordozó és mozgásirányát meghatározó
tartószerkezet;
3.
egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer: a sikló, a sífelvonó, a függővasút, kötélpálya és a turisztikai hajtány;
4.
egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység: az egyéb kötött pálya üzemeltetője által saját maga részére vagy
más részére díj ellenében végzett személyszállítás vagy áruszállítás, valamint kedvtelési vagy turisztikai célú
közlekedési tevékenység;
5.
egyéb kötött pálya üzemeltetése: az egyéb kötött pálya, valamint annak működéséhez szükséges eszközök
üzem- és forgalombiztos-állapotban tartása, folyamatos működésének biztosítása és műszaki felügyelete;
6.
egyéb kötött pálya üzemeltetője: az a természetes személy vagy szervezet, aki vagy amely az egyéb kötött
pálya üzemeltetését végzi;
7.
egyéb kötött pályás üzemvezető: az a természetes személy, aki az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer
előírás szerinti szabályos és biztonságos üzemeltetéséért, karbantartásáért, felülvizsgálatáért, valamint
vészhelyzet esetén az utasok kimentéért felelős;
8.
függővasút: olyan, személyszállításra vagy teherszállításra alkalmas közlekedési eszköz, amelynél a talajszint
felett elhelyezett tartószerkezetre rögzített pályán személyeket vagy árukat szállító önjáró járműegységek
függeszkedve mozognak;
9.
felső kötélvezetésű sífelvonó: olyan sífelvonó, amelynek kötele két végpont között több támaszon fut, és
minden esetben vonszoló szerkezet közbeiktatásával vontatja a használókat, jellemzően szilárd alapozással
rendelkezik, helyéről nem mozdítható el és a szállító kötél olyan magasan van vezetve, hogy a terheletlen
vonszoló berendezés legalsó pontja a terepszinttől, illetve az adott terület átlagos hóvastagságnak felső
szintjétől legalább 2 m magasságban van;
10.
hajtány: olyan, három- vagy többkerekű vasúti jármű, amelyet gépi vagy emberi erővel hajtanak meg;
11.
kötélpálya: olyan, személyszállításra vagy teherszállításra alkalmas közlekedési eszköz, amelynél két végpont
között kifeszített, támasztékok nélküli vagy támasztékon megvezetett kötélzeten vagy kötélzeteken
felfüggesztett kabinok, székek, illetve csillék biztosítják a szállítást;
* A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el.
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12.

13.

14.
15.

16.

sikló: olyan közlekedési eszköz, amelynél a jármű talajra lefektetett sínpályákon saját kerekein mozog úgy,
hogy a jármű önerejéből haladni egyébként nem képes, vontatását egy vagy több kötél végzi, amelynek
hajtó gépezete nem a jármű, hanem a pálya szerkezetének tartozéka;
sífelvonó: olyan, sportolást elősegítő alsó vagy fej feletti (felső) kötélvezetésű közlekedési eszköz, amely
az utasokat oszlopokon megvezetett szállítókötélre rögzített, vagy oszlopokra felfüggesztett vontató
függeszték vagy a szállítókötélre kapcsolható vontató elem, berendezés segítségével, vagy közvetlenül
a szállítókötélbe kapaszkodva jármű nélkül, kötéllel vontatja;
szervezet: a jogi személy és az egyéni vállalkozó;
trolibusz kötött pályája: a trolibusz elektromos energiaellátását és forgalmának szabályozását biztosító
közlekedési célú rendszer, különösen a munkavezetéket, föld- és légtápkábeleket, összekötő kábeleket, jelzőés biztosítóberendezéseket;
turisztikai hajtány: olyan, három- vagy négykerekű egyéb kötöttpályás jármű, amelyet emberi erővel hajtanak
meg. A turisztikai hajtány a turisztikai kézihajtány és a turisztikai sínbicikli, lábhajtány. Turisztikai kézihajtány
az a turisztikai célból – tehát nem a vasúti pályafelügyelet ellátása vagy a vasútvonalak állapotának
ellenőrzése céljából – üzemeltetett hajtány, amelyet a jármű vezetője, utasa kézi erővel hajt meg. Turisztikai
sínbicikli, lábhajtány az a turisztikai célból üzemeltetett hajtány, amelyet a jármű vezetője, utasa lábbal hajt
meg.

3. Az egyéb kötöttpályás közlekedés igazgatásának szervezete
3. §		
Az egyéb kötöttpályás közlekedéssel összefüggő igazgatási és hatósági tevékenységet a közlekedésért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint a vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: közlekedési hatóság)
látja el.

II. FEJEZET
4. Idegen ingatlan használata
4. §

(1) Az egyéb kötött pálya létesítéséhez az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása vagy az egyéb kötött pályát
üzemeltető szervezet és az ingatlan tulajdonosa közötti szerződés szükséges.
(2) Ha az egyéb kötött pálya létesítése a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott országos törzshálózati
vasúti pályát érinti, az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a pályahálózat-működtető és a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) írásbeli hozzájárulása, vagy az egyéb kötött pályát üzemeltető
szervezet és pályahálózat-működtető vagy az MNV Zrt. közötti szerződés is szükséges.
(3) Ha az egyéb kötött pálya létesítése vasúti pályát érint, az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a pályahálózatműködtető írásbeli hozzájárulása, vagy az egyéb kötött pályát üzemeltető szervezet és pályahálózat-működtető
vagy az MNV Zrt. közötti szerződés is szükséges.

5. §

(1) A trolibusz kötött pályájával szomszédos ingatlan tulajdonosa és használója – a trolibusz kötött pályájának
létesítéséből fakadó közérdekre tekintettel – tűrni köteles, hogy a trolibusz üzemeltetője az ingatlanon, az alatt
vagy felett legfeljebb 1000 V váltófeszültség vagy 1500 V egyenfeszültség névleges értéken üzemelő vezetéket,
valamint az ehhez szükséges tartószerkezetet, jelzőkövet, egyéb jelzést vagy ideiglenes eszközt helyezzen el, ezeket
javítsa, karbantartásukat elvégezze. Az elhelyezés, a javítás és a karbantartás során a környezet- és természetvédelmi
érdekeket, élet és érintésvédelmi feltételeket figyelembe kell venni.
(2) A sikló és a függővasút kötött pályájával szomszédos ingatlan tulajdonosa és használója tűrni köteles, hogy
az egyéb kötött pálya üzemeltetője az ingatlanon, az alatt vagy felett a kötött pálya részét képező tartókötelet
és gyengeáramú vezetéket, ehhez tartószerkezetet, jelzőkövet, egyéb jelzést vagy ideiglenes eszközt helyezzen
el, ezeket javítsa, karbantartásukat elvégezze. Az elhelyezés, a javítás és a karbantartás során a környezet- és
természetvédelmi érdekeket, élet és érintésvédelmi feltételeket figyelembe kell venni.
(3) Az ingatlan tulajdonosát és használóját az ingatlan rendeltetésszerű használatának akadályozása miatt
az akadályozás mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg.
(4) Az egyéb kötött pályát vagy a trolibusz kötött pályáját üzemeltető – az ingatlan tulajdonosának és használójának
kártalanítása mellett – jogosult a kötött pályán és a kötött pálya közvetlen közelében a szabad kilátást akadályozó,
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továbbá az egyéb kötött pályás vezetékek nyomvonalában lévő növényzet eltávolítására, ha azt a közlekedés
biztonsága, üzemzavar megelőzése vagy vezeték létesítése, javítása, karbantartása indokolja. A növényzet
eltávolítása nem okozhat aránytalan sérelmet az érintett lakosság érdeke, illetve a környezet- és természetvédelmi
érdekek szempontjából.

III. FEJEZET
AZ EGYÉB KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉSI TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI
5. Bejelentés
6. §

(1) Az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző szervezet tevékenységének megkezdését a közlekedési
hatóságnál bejelenti.
(2) A bejelentést tevő szervezet köteles a közlekedési hatóság részére a külön jogszabályban meghatározott
információkat rendelkezésre bocsátani.
(3) Az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző szervezet köteles bejelenteni a közlekedési hatóságnak, ha
tevékenységét szüneteltetni kívánja vagy azzal felhagy.
(4) A közlekedési hatóság a (2) bekezdés alapján megismert személyes adatokat nyilvántartásba veszi és a tevékenység
teljes ideje alatt kezeli.

6. Műszaki engedély
7. §

(1) E törvény alapján műszaki hatósági engedély (a továbbiakban: műszaki engedély) szükséges
a)
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában − az alsó kötélvezetésű sífelvonó kivételével − a trolibusz
kötött pályájának és az egyéb kötött pálya építéséhez, létesítéséhez, korszerűsítéséhez, átalakításához,
használatbavételéhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, valamint
b)
az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszeren közlekedő kötöttpályás jármű – külön jogszabálynak
megfelelő – üzembe helyezéséhez.
(2) A műszaki engedélyt − külön jogszabályban meghatározottak szerint − a közlekedési hatóság adja ki.

7. Az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonsága, egyéb kötöttpályás közlekedési szabályzatok
8. §		
Az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer biztonságával kapcsolatos üzemeltetői utasításokat, szabályzatokat
a közlekedési hatóság hagyja jóvá külön jogszabályban meghatározottak szerint.

8. Az egyéb kötött pálya üzemeltetőjének az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával
kapcsolatos jogai és kötelezettségei
9. §

(1) Az egyéb kötött pálya üzemeltetője az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszert köteles üzembiztos állapotban
tartani.
(2) Az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonsága érdekében
a)
az egyéb kötött pályás közlekedési rendszert igénybe vevő, illetve az egyéb kötöttpályás közlekedési
rendszer területén tartózkodó személyeknek az ott érvényben lévő biztonsági rendelkezéseket és
szabályokat meg kell tartaniuk,
b)
az egyéb kötött pálya üzemeltetője a kialakult vagy várható katasztrófa, rendkívüli esemény, súlyos
káresemény (a továbbiakban együtt: veszélyhelyzet) esetén köteles a veszélyhelyzetre az érintetteket
figyelmeztetni,
c)
a személyszállítást végző egyéb kötöttpályás rendszerek üzemeltetője köteles a baleseti károk fedezetére
felelősségbiztosítással vagy bank által igazolt pénzügyi fedezettel rendelkezni, amelynek mértéke legalább
3 millió forint, alsó kötélvezetésű sífelvonó esetében pedig legalább 2 millió forint.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fedezet rendelkezésre állásáról a kötött pálya üzemeltetője a bejelentés
szabályai szerint tájékoztatja a közlekedési hatóságot az okiratok másolatának megküldésével.
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(4) Az egyéb kötött pálya üzemeltetője az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő feladatkör
betöltésére legalább egy, a külön jogszabályban előírt képesítéssel és szaktudással rendelkező személyt köteles
alkalmazni.

9. Az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök betöltésének feltételei
10. §

(1) A sífelvonó kezelő és egyéb kötött pályás üzemvezető munkakörben foglalkoztatott munkavállaló hatósági
alapvizsgához (a továbbiakban: alapvizsga) kötött. Alapvizsga a külön jogszabályban meghatározott alapképzés
elvégzése esetén tehető. Az egyéb kötött pályás üzemvezetői munkakörre a vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont
és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat
szabályairól szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: képzési rendelet) hatósági alapvizsgára vonatkozó
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(2) Az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállaló a képzési
rendeletben foglaltak szerint köteles meghatározott időközönként időszakos oktatáson részt venni és időszakos
hatósági vizsgát tenni.
(3) Az alapképzést és időszakos oktatást nyújtó szervezetekre, valamint az alapképzésre és időszakos oktatásra
a képzési rendeletben foglaltakat – az ott meghatározott eltéréssel – kell megfelelően alkalmazni.
(4) Az egyéb kötöttpályás közlekedési szakmai oktatóra a vasúti képzési rendelet vasútszakmai oktatóra vonatkozó
rendelkezéseit – az ott meghatározott eltéréssel – kell megfelelően alkalmazni.
(5) Az egyéb kötöttpályás közlekedési vizsgabiztosra a vasúti képzési rendelet vasútszakmai oktatóra vonatkozó
rendelkezéseit – az ott meghatározott eltéréssel – kell megfelelően alkalmazni.

11. §

(1) A közlekedési hatóság
a)
az egyéb kötöttpályás közlekedési szakmai oktató és vizsgabiztos nyilvántartásával kapcsolatban megismert
személyes adatokat a névjegyzékbe való felvétel iránti eljárás jogerős befejezéséig,
b)
az egyéb kötöttpályás közlekedési szakmai oktatóra és vizsgabiztosra vonatkozó, büntetett előéletre
vonatkozó személyes adatokat a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy a névjegyzékből való törlésre
irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig
kezeli.
(2) Az alapképzést és az időszakos oktatást a közlekedési hatóság ellenőrzi.
(3) Az alapvizsgáztatást és az időszakos vizsgáztatást a külön jogszabályban kijelölt vasúti vizsgaközpont mint tanúsító
szerv a külön jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő, a közlekedési hatóság vizsgabiztosi névjegyzékébe
felvett és a közlekedési hatóság elnöke által kinevezett vizsgabiztosok bevonásával szervezi és végzi. A közlekedési
hatóság eljárása során a vizsgák eredménye alapján adja ki a hatósági bizonyítványokat.

12. §		
Az alapvizsga és az időszakos vizsga megszerzéséhez előírt képesítéshez szükséges képzést és vizsgáztatást
végző vasúti vizsgaközpont és a vizsgabiztosok kötelesek biztosítani, hogy a képzés és a vizsgáztatás lehetősége
valamennyi érintett számára megkülönböztetés nélkül, az egyenlő bánásmód követelményei szerint rendelkezésre
álljon. A feltételek fennállását a közlekedési hatóság ellenőrzi.

10. Turisztikai hajtányra vonatkozó rendelkezések
13. §

(1) Turisztikai hajtánnyal közlekedni – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – olyan egyéb kötött vagy vasúti
pályán lehet,
a)
amelyen nincs vasúti közlekedés vagy a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak
részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti üzemszünet van,
b)
amelyen ellenirányú egyéb kötöttpályás közlekedés nincs, és az azonos pályán egy irányban közlekedő
járművek külön jogszabályban meghatározott módon történő biztonságos közlekedése biztosított,
c)
amelynek – az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságára és a biztonsági szabályzatokra, az egyéb
kötöttpályás közlekedési forgalom lebonyolítására és a hálózati forgalmi szabályzatokra, valamint azok
hatósági jóváhagyására vonatkozó szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott – kialakítása – így
különösen lejtviszonyai, a pálya íve, valamint a pálya állapota – lehetővé teszi a biztonságos használatot,
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d)

(2)
(3)
(4)
(5)

amely esetében az egyéb kötött vagy vasúti pálya üzemeltetőjével (a pályahálózat-működtetővel)
szerződésben határozták meg a tevékenység folytatásának kereteit és a tevékenység megkezdését és
befejezését előzetesen bejelentették az egyéb kötött vagy vasúti pálya üzemeltetőjének,
e)
amely esetében az egyéb kötött pálya üzemeltetője – munkaviszonyban vagy munkaviszonyra irányuló
egyéb jogviszonyban – legalább egy fő, hatósági vizsgát tett turisztikai hajtány üzemvezetőt vagy
vasútüzem-vezetőt alkalmaz.
A turisztikai hajtánypálya a 24. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott miniszteri
rendeletben foglaltak szerint keresztezhet közutat és magánutat.
A szakmai alap- és időszakos képzésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni a turisztikai hajtány
vezetőjére.
A turisztikai hajtány üzemeltetője vagy kezelője köteles a turisztikai hajtány vezetőjét a vasúti pályán történő
biztonságos közlekedéshez szükséges ismeretekről igazolt módon kioktatni.
A turisztikai hajtánypálya létesítésére, kijelölésére és üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályokat külön
jogszabály állapítja meg. Jogszabály a turisztikai hajtány éjszakai használatára vonatkozóan eltérő rendelkezéseket
állapíthat meg a pályára, a járműre és az alkalmazott forgalmi szabályokra vonatkozóan.

11. A járművek üzembe helyezése
14. §		
A turisztikai hajtány, sikló és függővasút járművének üzembe helyezését a közlekedési hatóság engedélyezi.

IV. FEJEZET
12. A közlekedési hatóság feladat- és hatásköre
15. §

(1) A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:
a)
a műszaki engedély kiadása,
b)
a képzési engedély kiadása, az alapképzés és az időszakos oktatás ellenőrzése, az alapvizsga és az időszakos
vizsga alapján a hatósági igazolás kiállítása, továbbá annak ellenőrzése, hogy az egyéb kötöttpályás
közlekedés biztonságával összefüggő tevékenységet végző munkavállaló a jogszabályban előírt
alapvizsgával és időszakos vizsgával rendelkezik-e,
c)
a siklók, sífelvonók, a függővasutak, az egyéb kötöttpályás üzemi létesítmények, a turisztikai hajtányok,
az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységek ellenőrzése abból a szempontból, hogy azok
megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a hatósági engedélyekben foglaltaknak,
d)
az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerek műszaki-biztonsági, valamint a kötöttpályás közlekedési
tevékenységet végző szervezetek nyilvántartásának vezetése, továbbá
e)
mindazon feladatok ellátása, amelyeket kormányrendelet feladatkörébe utal.
(2) A közlekedési hatóság kérelemre induló eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(3) Az ügyfél a közlekedési hatóság felhívására köteles az ügy eldöntéséhez szükséges adatokat, iratokat a közlekedési
hatóság részére szolgáltatni.

16. §

(1) A közlekedési hatóságnak az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos eljárásában ügyfélnek
minősül az érintett ingatlan tulajdonosa és az érintett ingatlan vonatkozásában a használat jogát biztosító dologi
joggal rendelkező személy.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az érintett ingatlan
a)
az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építése, korszerűsítése, átalakítása és megszüntetése által területigénybevétellel érintett,
b)
az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerrel szomszédos,
c)
a megvalósult egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer környezetvédelmi hatástanulmányában, ennek
hiányában a műszaki tervdokumentációjában igazolt hatásterületen fekvő
ingatlan.
(3) A közlekedési hatóságnak az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építésével, korszerűsítésével, átalakításával
és megszüntetésével kapcsolatos másodfokú eljárásában nem lehet ügyfél az, aki az elsőfokú eljárásban nem tett
nyilatkozatot vagy nem nyújtott be kérelmet.
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(4) A közlekedési hatóság az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építésével, korszerűsítésével, átalakításával
és megszüntetésével kapcsolatos engedélyezési eljárásban a hiányosan benyújtott kérelemmel kapcsolatos
− a tartalmi és formai követelményekre vonatkozó − részletes hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezését követő
naptól számított harminc napon belül adja ki.
(5) Az ügyintézési határidő a közlekedési hatóságnak az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer építésével,
használatbavételével, korszerűsítésével, átalakításával és megszüntetésével kapcsolatos engedélyezési eljárásában,
és az ellenőrzési eljárásban hat hónap. Az eljárás megindításáról az ügyfeleket és az érdekelteket a közlekedési
hatóság a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül értesíti. A szakhatósági eljárás ügyintézési határideje
harminc nap.
(6) Az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer engedélyezésével kapcsolatos jogerős határozattal szemben
újrafelvételi kérelem nem nyújtható be.
(7) A közlekedési hatóság az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonság körébe tartozó feladatait nem ruházhatja át, és
annak elvégzésére más szervezetet − közigazgatási szerv kivételével − nem kérhet fel.
17. §

(1) A műszaki engedély kiadására irányuló eljárás megindítására irányuló kérelem elektronikus úton nem nyújtható
be. A közlekedési hatóság által lefolytatott hatósági eljárásban az eljárás megindítására kérelmet benyújtó ügyfél
a közlekedési hatósággal elektronikus kapcsolattartásra nem jogosult.
(2) A hatóság a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárás megindításáról a kormányrendeletben
meghatározott adatbázisban regisztrált, ügyfélnek minősülő szervezetet az ügyfél által megadott elektronikus
levélcímen az eljárás megindításától számított nyolc napon belül értesíti. Az eljárásban nem azonosítható ügyféllel
szemben hirdetményi kézbesítésnek van helye.
(3) A 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárásban hozott döntés fellebbezéssel nem érintett rendelkezései
tekintetében a döntés jogerőssé válik, ha kizárólag a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és
az ügy jellegéből adódóan a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre.

18. §

(1) Ha e törvény vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály vasúti közlekedési szakkérdésben szakértő
igénybevételét írja elő, vagy az eljáró hatóság a szakértői vélemény alapján hozott döntésben jogkövetkezményt
állapít meg, egyéb kötöttpályás szakértőként (a továbbiakban: szakértő) eljárhat
a)
az igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerint igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult
szakértő,
b)
a mérnöki kamara által adott szakterületre engedélyezett, névjegyzékbe vett szakértő, valamint
c)
az a személy, aki büntetlen előéletű, nem áll a vasúti közlekedési szakértői tevékenységet kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik a Kormány rendeletében meghatározott szakmai
képesítéssel és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.
(2) Aki az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakértői tevékenységet kíván folytatni − az igazságügyi szakértő kivételével −
a szakértői névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmet nyújt be a Kormány rendeletében meghatározott
szakterületek esetében − a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben
meghatározott területi mérnöki kamarának (a továbbiakban: kamara). A kérelemben meg kell jelölni a kérelmező
természetes személyazonosító adatait. A szakértő a kamara által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja
azt a tényt, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll vasúti közlekedési szakértői tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(3) A közlekedési hatóság a szakértői tevékenység végzésére jogosult, az (1) bekezdés c) pontja szerinti személyekről
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a szakértői tevékenység végzésére jogosult személy természetes
személyazonosító adatait. A nyilvántartásból kizárólag a szakértői tevékenység végzésére való jogosultság igazolása
céljából szolgáltatható adat.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szakértői tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a szakértői
tevékenységet folytatni kívánó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű,
valamint nem áll vasúti közlekedési szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(5) A kamara az (1) bekezdés b) pontjában, a közlekedési hatóság az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetekben,
a vasúti közlekedési szakértői tevékenység időtartama alatt folytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt
is, hogy a vasúti közlekedési szakértő büntetlen előéletű-e, és nem áll-e a vasúti közlekedési szakértői tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a közlekedési hatóság
adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy
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az engedéllyel rendelkező vasúti közlekedési szakértő büntetlen előéletű-e, valamint, hogy a vasúti közlekedési
szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(6) A (3) és (4) bekezdés szerinti személyes adatokat a közlekedési hatóság vagy a kamara a vasúti közlekedési szakértő
nyilvántartásból való törléséről szóló döntés jogerőre emelkedéséig kezeli.

13. A hatósági ellenőrzés, bírság
19. §

(1) A közlekedési hatóság az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszer, valamint a trolibusz kötött pályájának üzemés forgalombiztos állapotát, a karbantartás, az időszakos vizsgálatok és a szükséges javítás elvégzését ellenőrzi.
Az egyéb kötött pálya üzemeltetője és a trolibusz kötött pályájának üzembentartója (a továbbiakban együtt:
üzemeltető) köteles a szabad ellenőrzés valamennyi feltételét biztosítani, különösen a lényeges dokumentumokhoz,
létesítményekhez, berendezésekhez és felszerelésekhez való korlátozás nélküli hozzáférést. Ha a közlekedési
hatóság az ellenőrzés során mulasztást állapít meg, felhívja az üzemeltető figyelmét a jogszabálysértésre és
legalább 20 napos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel
végzésben kötelezi az üzemeltetőt a vizsgálat vagy a javítás elvégzésére. Ha a felhívásban meghatározott határidő
eredménytelenül telik el vagy az üzemeltető ismételten mulasztást követ el, a közlekedési hatóság bírságot
(a továbbiakban: kötöttpályás bírság) szab ki.
(2) A közlekedési hatóság ellenőrzése során a jármű vezetője vagy kezelője a járművet köteles megállítani,
személyazonosságát és járművezetési jogosultságát igazolni, a jármű és tartozékai, az okmányok ellenőrzésével
kapcsolatos felhívásnak eleget tenni. Az ellenőrzés során a járműhöz és tartozékaihoz, valamint a rakományhoz
tartozó okmányokat a vasúti biztonsági hatóság részére be kell mutatni.
(3) Ha a mulasztás az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a közlekedési hatóság az egyéb kötöttpályás közlekedési
rendszer üzemének felfüggesztése mellett az üzemeltetőt a vizsgálat vagy a javítás elvégzésére kötelezi, a vizsgált
jármű forgalomból való kivonását vagy a személyzet munkavégzésének felfüggesztését rendeli el.
(4) A közlekedési hatóság a trolibusz kötött pályájának üzembentartójával vagy a siklót, sífelvonót, függővasutat
üzemeltetővel szemben a kötött pálya engedély nélküli vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő létesítése, gyártása,
átalakítása, bontása, illetve használata esetén
a)
bírságot szabhat ki, és
b)
a kötött pálya átalakítását vagy a (3) bekezdés szerinti esetben lebontását, gyártásának vagy
üzemeltetésének a megszüntetését, forgalomból való kivonását rendelheti el.
(5) Engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon létesített, átalakított kötött pálya lebontását, gyártásának,
átalakításának vagy üzemeltetésének a megszüntetését, forgalomból való kivonását a közlekedési hatóság akkor
rendeli el, ha azok fennmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, vagy az emberi környezetet és a természeti
értékeket veszélyezteti, és a veszély megfelelő átalakítással sem szüntethető meg.
(6) A bírság jogsértésenként
a)
a trolibusz kötött pályájának üzembentartójával szemben 4 millió forintig,
b)
a siklót, sífelvonót, függővasutat üzemeltetővel szemben 1 millió forintig,
c)
a (3) bekezdésben meghatározott esetekben 2 millió forintig
terjedhet.

20. §

(1) A közlekedési hatóság az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával és az egyéb kötöttpályás forgalom
lebonyolításával kapcsolatos szabályok megsértése esetén
a)
az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalót a külön
jogszabályban meghatározottak szerint határozott időre eltilthatja a munkavégzéstől, valamint a munkakör
további betöltését képzés elvégzéséhez és hatósági vizsga letételéhez kötheti,
b)
felszólítja az üzemeltetőt az egyéb közlekedési rendszer leállítására, ha az ellenőrzés alá vont egyéb
kötött pályás közlekedési rendszer a külön jogszabályokban, valamint a hálózati forgalmi és a biztonsági
utasításokban előírásoknak nem felel meg vagy az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonsága érdekében
egyébként indokolt.
(2) A 19. § szerinti kötöttpályás bírság a cselekmény elkövetésétől számított két éven belül szabható ki. Folyamatos
cselekmény, illetve jogsértő állapot fenntartása esetén e határidő a cselekmény befejezésekor, illetve az állapot
megszüntetésekor kezdődik. A kötöttpályás bírság ismételten is kiszabható.
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14. Adatvédelem, adatkezelés
21. §

(1) A közlekedési hatóság jogosult a műszaki engedélyek kiadásának alapjául szolgáló személyes adatokat kezelni.
(2) A közlekedési hatóság személyes adatokat az egyéb kötöttpályás közlekedés zavartalanságának biztosítása,
az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságának fenntartása, valamint a 15. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatok ellátása érdekében kezeli.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a közlekedési hatóság az egyéb kötöttpályás közlekedés biztonsági
követelmények érvényesítése céljából a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása, a vasúti közlekedés
biztonságának folyamatos fenntartása, valamint a 15. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat ellátása
érdekében kezeli.
(4) A 15. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a közlekedési
hatóság addig az időpontig tartja nyilván, amíg az érintett természetes személy az egyéb kötött pályát üzemeltető
ügyvezetését, valamint az egyéb kötött pályás közlekedési tevékenység szakmai irányítását ellátja.

22. §

(1) E törvény felhatalmazása alapján a közlekedési hatóság mint adatkezelésre jogosult szerv a kezelt adatokat
személyazonosító adatok nélkül statisztikai célokra felhasználhatja, azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat.
(2) A 21. § (1) bekezdésében meghatározott adatok a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bíróságnak, az igazságügyi
szakértőnek bűnüldözés és bűnmegelőzés, illetve bírósági eljárás lefolytatása céljából továbbíthatók.
(3) A közlekedési hatóság vezetője a minősített adat védelméről szóló törvény tekintetében minősítésre jogosultnak
minősül.

15. Üzleti titok
23. §

(1) Nem minősíthető üzleti titokká olyan adat vagy annak bármilyen szempont szerinti feldolgozása, amely adat
nyilvánosságra hozatalára az ügyfelet jogszabály kötelezi.
(2) Ha az eljárásban részt vevő ügyfél jogérvényesítése érdekében indokolt, a közlekedési hatóság felszólíthatja az üzleti
titokkal rendelkező ügyfelet az üzleti titok minősítés azonnali hatállyal történő megszüntetésére. Ha az üzleti
titokkal rendelkező ügyfél az üzleti titok minősítést nem oldja fel, és ezzel az ügy érdemi elbírálását akadályozza,
a közlekedési hatóság végzésben az eljárás folytatásához szükséges mértékben kötelezi az üzleti titok másik fél
számára történő rendelkezésre bocsátására.
(3) A közlekedési hatóság (2) bekezdésben foglalt végzése elleni bírósági felülvizsgálat iránti halasztó hatályú kérelem
előterjesztésének a közléstől számított 15 napon belül van helye. A kérelem tárgyában a bíróság 15 napon belül
nemperes eljárásban határoz.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
16. Felhatalmazó rendelkezések
24. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a)
az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
lefolytatásának részletes szabályait, valamint az egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerek üzemeltetése,
illetve üzemben tartása ellenőrzésének részletes szabályait,
b)
a trolibusz felsővezetéki infrastruktúrájának létesítésével összefüggésben az idegen ingatlanok
igénybevételének részletes szabályait,
c)
a kötöttpályás bírság legmagasabb mértékére, a vasúti bírság mértékére, továbbá a megfizetésükre
vonatkozó részletes szabályokat,
d)
az e törvény szerinti szakértői tevékenység folytatásának a részletes feltételeit, a szakértői tevékenység
bejelentésének és a szakértők nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint
a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a szakértői
tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén
alkalmazandó jogkövetkezményeket
rendeletben állapítsa meg.
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(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a)
a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos tevékenység
megkezdésének bejelentésére vonatkozó szabályokat,
b)
a közlekedési hatóság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak körét és mértékét, valamint az azok
megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben,
c)
a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerek és a rendszereken közlekedő járművek
műszaki engedélyezésének szabályait,
d)
a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő
munkavállalók szakmai képzésére és vizsgáztatására, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek
működésére, a képzési engedélyre vonatkozó szabályokat,
e)
a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedés biztonságára és a biztonsági szabályzatokra,
az egyéb kötöttpályás közlekedési forgalom lebonyolítására és a hálózati forgalmi szabályzatokra, valamint
azok hatósági jóváhagyására vonatkozó szabályokat,
f)
a közlekedési hatóság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak körét és mértékét, valamint
az azok megfizetésére, a közlekedési hatóság és az egyes eljárásokban közreműködők közötti megosztására
vonatkozó részletes szabályokat az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben
rendeletben állapítsa meg.

17. Hatálybalépés
25. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2015. évi CIII. törvény
a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények
módosításáról*
1. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása
1. §

(1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 1. § (1) bekezdése a következő
c) ponttal egészül ki:
(A törvény hatálya)
„c) az országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatásokra és az ilyen szolgáltatást
végző vasúti munkavállalókra,”
(terjed ki.)
(2) A Vtv. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nemzetközi szerződéssel összhangban e törvény rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni pályahálózatműködtető Magyarország területén kívül végzett vasúti pályahálózat működtetési tevékenységére, ha
magyarországi kiinduló vagy célállomással rendelkező vasúti jármű közlekedése során Magyarország területén kívül
eső pályahálózatot is igénybe vesz.”

2. §		
A Vtv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E törvény alkalmazásában
1. Általános fogalmak:
1.1. engedélyező hatóság: a működési engedély kiadásáért felelős hatóság;
1.2. kapcsolt vállalkozás: a számvitelről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozás;

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el.
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1.3. keresztfinanszírozás tilalma: az egyik vasúti tevékenységi területre kifizetett állami pénzeszközöknek vagy erről
a vasúti tevékenységi területről származó bevételeknek más vasúti tevékenységi területre történő átirányításának
tilalma;
1.4. keskeny nyomtáv: a normál nyomtávnál keskenyebb nyomtáv;
1.5. működési engedély: egy gazdálkodó szervezetnek az engedélyező hatóság által kiadott felhatalmazása,
elismerve annak vasúti szolgáltatások nyújtására vasúti társaságként való alkalmasságát; az alkalmasság
korlátozható a szállítási szolgáltatások bizonyos típusainak nyújtására;
1.6. normál nyomtáv: az 1435 mm-es nyomtáv;
1.7. nyomtáv: a vasúti pálya két sínszálának egymástól való távolsága a sínfejek belső oldalai között,
a vágánytengelyre merőlegesen mérve;
1.8. széles nyomtáv: a normál nyomtávnál szélesebb nyomtáv;
1.9. térségi szolgáltatás: az a szolgáltatás, amely esetében a szolgáltatással érintett pályahálózat hossza nem haladja
meg a 400 kilométert, vagy amely legfeljebb három megyét érint;
1.10. vasúti jármű: a vasúti pályán közlekedő vontató, vontatott vagy önjáró, saját kerekein a vasúti sínen közlekedő
jármű. A vasúti pályán történő közlekedés esetén vasúti járműnek minősül a kétéltű jármű is az alkalmazott
forgalmi szabályok, valamint a vasúti járművezetőre vonatkozó képzési feltételek szempontjából. A transzeurópai
hagyományos és nagy sebességű vasúti rendszerben a vasúti jármű az Átjárhatósági Műszaki Előírások szerinti egy
vagy több alrendszerből, vagy ezen alrendszerek egy vagy több részéből áll.
2. Vasúti pályákkal, vasúti létesítményekkel, vasúti pályahálózatokkal és azok létesítésével kapcsolatos fogalmak:
2.1. egyéb vasútvonal: az országos jelentőségű vasútvonalnak nem minősülő vasútvonal, beleértve az országos
jelentőségű vasútvonalat és a saját célú vasúti pályahálózatot vagy iparvágányt összekötő vasúti pályát is;
2.2. elővárosi vasúti pályahálózat: elővárosi vasúti szolgáltatás végzéséhez szükséges vasúti pályahálózat;
2.3. fejlesztési közreműködő: olyan gazdasági társaság, amely a vasúti pályahálózat létesítését, fejlesztését, felújítását
végzi, és nem minősül pályahálózat-működtetőnek, valamint tevékenységének folytatásához nincs szüksége
az e törvény szerinti vasútbiztonsági engedélyre;
2.4. gazdasági társaság: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaság;
2.5. GSM-R fejlesztő: a fejlesztési közreműködő, valamint olyan gazdasági társaság, amely a vasúti pályahálózat
részét képező, fejlett információs és kommunikációs technológiára alapozott GSM-R rendszerhálózat létesítését
végzi, és nem minősül pályahálózat-működtetőnek, valamint tevékenységének folytatásához nincs szüksége
az e törvény szerinti vasútbiztonsági engedélyre;
2.6. hálózat: a pályahálózat-működtető igazgatása alatt álló teljes vasúti pályahálózat;
2.7. helyi vasúti pályahálózat: a helyi vasúti szolgáltatás végzéséhez szükséges vasúti pályahálózat;
2.8. iparvágány: a mezőgazdasági vagy ipari üzem és létesítmény, ipari park területén lévő nem állami tulajdonú
vágány vagy vasútvonal, amely fő feladata a gazdasági tevékenységhez szükséges nyersanyag, félkész- és
késztermék szállításához szükséges vasúti összeköttetés biztosítása;
2.9. karbantartó létesítmény: a közlekedési hatóság által a vasúti járművek javítását, karbantartását végző
szervezetek (karbantartó műhelyek) engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló rendelet szerint engedélyezett
vasúti műhely;
2.10. kiszolgáló létesítmény: olyan létesítmény – a földterületet, épületet és berendezést is beleértve –, amelyet
egészében vagy részben úgy alakítottak ki, hogy az lehetővé tegye a 2. melléklet 2–4. pontja szerinti szolgáltatás
nyújtását;
2.11. közmű: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti közmű;
2.12. különálló vasúti pályahálózat: olyan vasúti pályahálózat, amelyik
a) nincs fizikai összeköttetésben semmilyen másik vasúti pályahálózattal, vagy
b) fizikai összeköttetésben van más vasúti pályahálózattal, azonban az üzemszerű átjárhatóság nem áll fenn;
2.13. országos jelentőségű vasútvonalak: az országos törzshálózati vasúti pályák és az országos vasúti mellékvonalak;
2.14. országos törzshálózati vasúti pálya: a nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint a 4. mellékletben
meghatározott vasúti pálya;
2.15. országos vasúti mellékvonal: az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló kormányrendeletben
meghatározott vasútvonal;
2.16. országos vasúti pályahálózat: az országos jelentőségű vasútvonalak és az egyéb vasútvonalak;
2.17. saját célú vasúti pályahálózat: az a nem állami tulajdonban levő vasúti pályahálózat, amelyet kizárólag
a pályahálózat tulajdonosa használ saját áruszállítási műveletekre, továbbá az a pályahálózat, amelyek egynél több
végfelhasználót szolgál vagy szolgálhat ki és nem minősül iparvágánynak;
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2.18. stratégiai jelentőséggel nem bíró vasúti pályahálózat: olyan vasúti pálya vagy pályahálózat, amelynek hossza
nem haladja meg a 30 kilométert, és kihasználtsági szintje, valamint a rajta folyó szállítási forgalom nem éri el
az elméleti kapacitás 10%-át;
2.19. tároló vágánycsoport: üzembehelyezési engedéllyel rendelkező vasúti járművek két szerződés alapján történő
járműmozgás közötti, legfeljebb egyéves időtartamra történő tárolására szolgáló vágányok;
2.20. térségi vasúti pályahálózat: térségi vasúti szolgáltatás végzéséhez szükséges vasúti pályahálózat;
2.21. vasúti pálya: az 1. melléklet 1–6. pontjában felsorolt vasúti pályahálózat elem, valamint a vasúti alépítmény
és felépítmény, az utasforgalom és áruszállítás részére rendelkezésre álló útvonalak, beleértve az utasperonokat,
rakodóterületeket, beleértve az útvonalba eső az utasok mozgását biztosító szállító, mozgató berendezéseket,
mozgólépcsőket, mozgójárdákat, lifteket, gyalogos alul- és felüljárókat, a mozgáskorlátozottak emelésére
szolgáló speciális berendezéseket, továbbá a vasúti kocsik rakodását, mozgatását, javítását célzó, a vágányra,
vágányba vagy a vágány alá- vagy fölé épített különleges berendezések, különösen rakodó- és ürítőberendezések,
ürítőhidak, ürítőgaratok, töltő- és lefejtő berendezések, fordítókorongok, tolópadok, a vasúti járművek
javításához, karbantartásához szükséges és egyéb járműmozgató berendezések, vágányfékek, daruk, darupályák,
emelőberendezések, járműmérlegek, kocsibuktatók, szállítógépek és berendezések, diagnosztikai és egyéb
berendezések, és a mindezek elhelyezésére szolgáló földterületek; ahol
2.21.1. vasúti alépítmény: a vasúti felépítmény terhelését elviselő és a talaj felé közvetítő mérnöki létesítmény.
Az alépítmény része minden olyan szerkezet, amely a vasúti terhelés viselésében részt vesz, így különösen: töltések,
bevágások, nyílásokat áthidaló mérnöki szerkezetek (hidak, átereszek, közúti vagy gyalogos aluljárók), a vasút
pálya védelmére épített mérnöki szerkezetek, (alagutak, támfalak, bélésfalak, kőomlás ellen védő műtárgyak),
vízelvezetést szolgáló szerkezetek (árkok, szivárgók), valamint a pálya és a környezet védelmét szolgáló szerkezetek
(kerítések, tűzvédelmi sávok, hófogó rácsok, zajárnyékoló falak, védelmi céllal telepített növényzet);
2.21.2. vasúti felépítmény: a vasúti vágány, amely magában foglalja valamennyi, a vasúti jármű kereke által
közvetített terhelést viselő, illetve a jármű kerekének vezetését végző, azt elősegítő mérnöki szerkezetet, (beleértve
a váltófűtő, sínkenő berendezéseket), valamint a vasúti ágyazat;
2.22. vasúti pálya tartozéka: az 1. melléklet 7–9. pontjában felsorolt vasúti pályahálózat-elem, valamint a vasúti
biztosítóberendezések kültéri elemei, a váltóállító készülékek, jelzőberendezések, szigetelt sínillesztések,
tengelyszámlálók, az elektronikus biztosítóberendezések hardverét és szoftvereit, valamint a védelmi berendezések
(siklasztó saruk, vágányzáró sorompók, váltózárak), forgalomirányító és jelzőberendezések, beleértve a nemzeti és
a kölcsönös átjárhatóságot biztosító alrendszereket, valamint a működésükhöz szükséges rádiókommunikációs
berendezéseket; a telematikai, utastájékoztató és távközlési rendszerek, rádióátviteli rendszerek és berendezéseik,
a vontatási energiaellátás rendszerei, különösen vasúti felsővezeték, áramvezető sín, energiaelosztást végző
berendezések, tartóoszlopok, áramátalakító berendezések, vasúti térvilágítási rendszerek, beleértve a munkahelyi,
az utasforgalmi, és rakodási célú területek térvilágítási berendezéseit, a perontető, a biztosítóberendezések,
hírközlési és telematikai rendszerek, térvilágítási berendezések, vasúti felsővezetéki rendszerek és berendezéseik,
jelátviteléhez, működtetéséhez, áramellátásához szükséges kábelek, vezetékek, berendezések, tisztító- és
mosóberendezések, és a mindezek elhelyezésére szolgáló földterületek;
2.23. vasúti pályahálózat: az 1. mellékletben felsorolt elemekből álló vasúti közlekedési hálózat;
2.24. vasúti üzemi létesítmény: az 1. melléklet 10. pontjában meghatározott vasúti pályahálózat-elem, valamint
a vasúti pályahálózat működtetéséhez, (beleértve a pályakapacitás-elosztás, díjbeszedés szükségleteit) a vasúti
üzem lebonyolításához, az utas- és áruforgalom biztosításához, a vasúti berendezések elhelyezéséhez szükséges
épületek, építmények, mérnöki berendezések, kivéve a pályát és tartozékait;
2.25. városi vasúti pályahálózat: városi vasúti szolgáltatás végzéséhez szükséges pályahálózat.
3. A vasúti pályahálózati kapacitás elosztásával és a díjképzéssel kapcsolatos fogalmak:
3.1. díjbeszedés: a pályahálózat-működtető által biztosított teljesítésigazolási dokumentumok alapján a hálózathozzáférési díj, illetve annak összetevőiről szóló számlák, azzal egyenértékű bizonylatok – továbbá külső számviteli
szolgáltató alkalmazása esetén a számlakiállítás alapjául szolgáló bizonylat – kiállítása a pályahálózat-működtető
nevében, és a hálózat-hozzáférési díjnak a pályahálózat-működtetőnél történő befolyásának ellenőrzése;
3.2. elosztás: a vasúti pályahálózat-kapacitás pályahálózat-működtető általi elosztása;
3.3. ésszerű nyereség: a kiszolgáló létesítmények üzemeltetői esetében a saját tőke olyan megtérülési aránya, amely
figyelembe veszi a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője által vállalt – többek között a bevételt érintő – kockázatot
vagy annak hiányát, és amely összhangban van az érintett ágazatban az utolsó három évben mért átlagos mértékű
nyereséggel;

17038

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

3.4. hálózat-hozzáférési díj: a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférés keretében nyújtott – a 2. mellékletben
meghatározott – szolgáltatások igénybevétele ellenében fizetendő díj;
3.5. hálózati üzletszabályzat: a díjképzési és kapacitáselosztási rendszerek általános szabályait, határidőit,
eljárásait és kritériumait részletesen rögzítő dokumentum, amely tartalmazza a pályahálózat-kapacitásra történő
alkalmazásához szükséges, az e törvényben és a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes
szabályairól szóló rendeletben meghatározott információkat;
3.6. hozzáférésre jogosult:
a) a belföldön bejegyzett vasúti társaság,
b) vasúti árutovábbítás céljából más EGT-tagállamban létrejött, a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel összhangban kiállított működési engedéllyel rendelkező vállalkozó vasúti társaság,
c) nemzetközi személyszállítás céljából más EGT-tagállamban létrejött, a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel összhangban kiállított működési engedéllyel rendelkező vállalkozó vasúti társaság,
d) külföldön létrejött vállalkozó vasúti társaság nemzetközi szerződés rendelkezése vagy viszonosság esetén,
e) vállalkozó vasúti társaságok nemzetközi csoportosulása;
3.7. kapacitásbővítési terv: a vasúti pályahálózat egy meghatározott szakaszának túlterhelt pályahálózattá való
minősítéséhez vezető kapacitáshiány enyhítését célzó, meghatározott ütemterv szerint végrehajtandó intézkedés
vagy intézkedések sorozata;
3.8. kapacitásfoglalásra jogosult: az a közszolgáltatást nyújtó, vagy a pályahálózat-kapacitás megszerzésében
kereskedelmi érdekeltséggel bíró nem hozzáférésre jogosult természetes vagy EGT-tagállamban bejegyzett jogi
személy, továbbá szállíttató, szállítmányozó és kombinált fuvarozással foglalkozó szállító, aki a vasúti pályahálózatműködtetővel a vasúti pályahálózat-kapacitás foglalására vonatkozó keretszerződést köt;
3.9. kapacitásigénylő: a kapacitásfoglalásra jogosult és a hozzáférésre jogosult;
3.10. keretmegállapodás: az a polgári jogi szerződés, amely rögzíti a kapacitásigénylőnek és a pályahálózatműködtetőnek az egy üzemi menetrend érvényességénél hosszabb időtartamra elosztandó pályahálózatkapacitással és a felszámítandó díjakkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit;
3.11. menetvonal: egy vonat vagy vasúti gördülőállomány két pont között adott időtartam alatt (indulási és érkezési
időpont között) történő közlekedtetéséhez szükséges pályahálózat-kapacitás;
3.12. nagymértékben kihasználatlan pályaszakasz: az a pályaszakasz, amelynek kihasználtsága nem éri el a napi
elméleti kapacitás 25%-át;
3.13. összehangolási eljárás: a pályahálózat-működtetőnek és a kapacitásigénylőnek az az eljárása, amely során
egyeztetik az egymással ütköző pályahálózat-kapacitási kérelmeket;
3.14. pályahálózat-kapacitás: a vasúti pályahálózat egy szakaszára, egy adott időszakra kért menetvonalak beállítási
lehetősége;
3.15. pályafenntartási munkák: a vasúti pálya és tartozékai karbantartási, felújítási, fejlesztési és üzemeltetési
munkái;
3.16. túlterhelt pályahálózat: a pályahálózat olyan szakasza, amelynek tekintetében a pályahálózat-kapacitás iránti
igények adott időszakokban még az egyes kapacitáskérelmek összehangolását követően sem elégíthetők ki teljes
mértékben;
3.17. üzemi menetrend: az érvényessége idején a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatokban végbemenő összes
tervezett vonatmozgást és vasúti gördülőállomány mozgást meghatározó adatokat tartalmazó előírás.
4. Vasúti tevékenységek, szolgáltatások:
4.1. átmenő vasúti szolgáltatás: az Európai Unió területén keresztül történő vasúti áthaladás, amelynek során sem
áruberakodás, sem árukirakodás, sem utasfelvétel, sem utasleszállás nem történik;
4.2. elővárosi vasúti szolgáltatás: a főváros vagy megyei jogú város és annak legfeljebb 70 km-es vonzáskörzete
– a határokon átnyúló vonzáskörzeteket is beleértve – között végzett vasúti szállítási szolgáltatás;
4.3. helyi vasúti szolgáltatás: olyan elővárosi vasúti szolgáltatásnak nem minősülő vasúti szállítási szolgáltatás, amely
fő célja a meghatározó részében egy település közigazgatási határán kívül fekvő, különálló vasúti pályahálózaton
történő szállítási igények kielégítése;
4.4. nemzetközi vasúti árufuvarozás: olyan vasúti árufuvarozás, amely során a vonat legalább egy EGT-tagállam
határán áthalad; a vonatokat egyesíthetik vagy szétválaszthatják, és az egyes részeknek eltérhet a kiinduló- és
végállomása, feltéve hogy minden kocsi áthalad legalább egy határon;
4.5. nemzetközi személyszállítási szolgáltatás: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti nemzetközi
személyszállítási szolgáltatás;
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4.6. országos vasúti szolgáltatások: a városi, elővárosi, térségi és helyi vasúti szolgáltatásnak nem minősülő vasúti
szolgáltatás;
4.7. térségi vasúti szolgáltatások: olyan vasúti szállítási szolgáltatások, amelyek fő célja egy térség vasúti szállítási
igényeinek a kielégítése, a határokon átnyúló térséget is beleértve;
4.8. vasúti árufuvarozás: áru vasúti járművel harmadik személy részére szerződés alapján, díj ellenében végzett
vasúti fuvarozása, ideértve a vasúti járművel végzett kombinált fuvarozást is;
4.9. vasúti áruszállítás: áru vasúti járművel saját célból történő továbbítása;
4.10. vasúti árutovábbítás: vasúti árufuvarozás, valamint a vasúti áruszállítás;
4.11. vasúti pálya üzemeltetése: a vasúti pálya és tartozékai, valamint ezek működéséhez szükséges eszközök üzemés forgalombiztos-állapotban tartása, folyamatos működésének biztosítása és műszaki felügyelete;
4.12. vasúti pályahálózat működtetése:
a) a vasúti pályahálózat üzemeltetése (beleértve a vagyonkezelési tevékenységeket is), létesítése, felújítása,
fejlesztése, amely utóbbi a hálózattervezést, pénzügyi és beruházástervezést, valamint az infrastruktúra építését és
korszerűsítését foglalja magában,
b) a vasúti pályahálózat karbantartása, amely a vasúti pályahálózat rendeltetésszerű használatának biztosítását és
az ahhoz szükséges tevékenységeket jelenti,
c) a vasúti pályahálózat megszüntetése, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységek, továbbá
d) a forgalomirányítás, az ellenőrző-irányító, biztosító- és a jelzőrendszer működtetése, továbbá vasúti pályahálózat
használatával összefüggő – a 2. mellékletben meghatározott – szolgáltatások nyújtása;
4.13. vasúti személyközlekedtetés: természetes személyek vasúti járművel, nem fő tevékenységként, saját célból,
ellenszolgáltatás nélkül végzett szállítása;
4.14. vasúti személyszállítás: a vasúti személyszállítási szolgáltatás és a vasúti személyközlekedtetés;
4.15. vasúti személyszállítási szolgáltatás: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti vasúti
személyszállítási szolgáltatás;
4.16. vasút-villamos (Tram-train): az országos jelentőségű vasútvonalon és városi, helyi vagy elővárosi vasúti
pályahálózaton egyaránt közlekedésre alkalmas vasúti járművek és e vasúti járművekkel a több pályahálózaton
nyújtott személyszállítási szolgáltatás;
4.17. vállalkozó vasúti tevékenység: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti vasúti személyszállítási
szolgáltatás, vasúti árufuvarozás és vontatási szolgáltatás;
4.18. városi vasúti szolgáltatás: olyan vasúti szállítási szolgáltatások, amelyek fő célja egy város közigazgatási határán
belüli vasúti szállítási igények kielégítése.
5. Vasúti szervezetek:
5.1. döntéshozatali, jogi és szervezeti szempontból független pályahálózat-működtető: az az országos jelentőségű
vasútvonalat működtető pályahálózat-működtető, amely megfelel a pályahálózat-működtető függetlenségét
biztosító jogi, szervezeti és döntéshozatali függetlenségi feltételekről szóló rendeletben meghatározott
feltételeknek;
5.2. integrált vasúti társaság: olyan vállalkozó vasúti társaság, amely belföldön vasúti pályahálózat-működtetést is
végez;
5.3. kisvasút: kizárólag különálló, keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton vasúti tevékenységet végző integrált
vasúti társaság, amely a következő tevékenységek közül egyet vagy egyszerre mindkettőt végzi:
a) vasúti személyszállítási szolgáltatás turisztikai célból való nyújtása,
b) mezőgazdasági-erdészeti társaságként áruszállítás végzése vagy ilyen társaság részére vasúti árufuvarozási
szolgáltatás nyújtása;
5.4. kiszolgáló létesítmény üzemeltetője: olyan természetes személy vagy gazdasági társaság, aki vagy amely egy
vagy több kiszolgáló létesítmény üzemeltetéséért felel, vagy vállalkozó vasúti társaságok számára egy vagy több,
a 2. melléklet 2–4. pontja szerinti szolgáltatást nyújt;
5.5. múzeumvasút: a múzeum vagy muzeális intézmény üzemeltetésében álló vasúti pályahálózat és vasúti
járművek;
5.6. nem független pályahálózat-működtető: az a pályahálózat-működtető, amely a pályahálózat-működtető
függetlenségét biztosító jogi, szervezeti és döntéshozatali függetlenségi feltételekről szóló rendeletben
meghatározott feltételeknek nem felel meg;
5.7. pályahálózat-működtető: olyan gazdálkodó szervezet, amely vasúti pályahálózat működtetését végzi, valamint
– tulajdonosként vagy vagyonkezelési szerződés alapján – a pálya és annak tartozékai vagyonkezelését látja el;

17040

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

5.8. vasúti társaság: a pályahálózat-működtető, a vállalkozó vasúti társaság, valamint a vasúti tevékenységet
bejelentés alapján végző gazdálkodó szervezet;
5.9. vállalkozó vasúti társaság: olyan, működési engedéllyel rendelkező gazdasági társaság, amelynek fő
tevékenysége vasúti árufuvarozási vagy személyszállítási szolgáltatás nyújtása, azzal a megkötéssel, hogy
e vállalkozásnak kell a vontatást biztosítania. Ideértendők a csak vontatást nyújtó társaságok is.
6. A vasúti rendszer átjárhatóságával kapcsolatos fogalmak:
6.1. Átjárhatósági Műszaki Előírás (ÁME): a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő azon műszaki előírások
összessége, amelyek az alrendszerek közötti szükséges kölcsönös kapcsolat létrehozására és a vasúti rendszer
kölcsönös átjárhatóságának megteremtésére vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelés és a vasúti
rendszer kölcsönös átjárhatóságának biztosítása érdekében az egyes alrendszerekre vagy alrendszerrészekre
vonatkozó műszaki feltételeket és előírásokat szabályozza;
6.2. kölcsönös átjárhatóság: egy vasúti rendszer azon képessége, amely lehetővé teszi az ezen előírt teljesítményt
elérő vonatok biztonságos és zavartalan haladását. Ez a képesség azoktól a szabályozási, műszaki és üzemeltetési
feltételektől függ, amelyeket az alapvető követelményeknek való megfelelés érdekében be kell tartani;
6.3. nagy sebességű vasúti rendszer: a 200 km/h vagy azt meghaladó sebességű közlekedésre alkalmas vasúti
pályahálózat és járművek;
6.4. üzemszerű átjárhatóság: két vasúti pályahálózat olyan tulajdonsága, amely biztosítja a pályahálózatok közötti
rendszeres vasúti közlekedés lehetőségét azáltal, hogy a két pályahálózat közötti fizikai összeköttetésen túl
a két pályahálózat között a lényeges műszaki paraméterek – a nyomtáv, űrszelvény, tengelyterhelés, jelző- és
biztosítóberendezések, az áramellátás módja és a vonatbefolyásoló berendezések –, valamint a vasúti járművekre
érvényes műszaki előírások és a pályahálózatokra vonatkozó forgalmi szabályok tekintetében nincs eltérés, vagy
– az áramellátás módja, a vonatbefolyásoló berendezések vagy a vasúti járműre érvényes műszaki szabályok
és a pályahálózatokra vonatkozó eltérő forgalmi szabályok esetében – ez az eltérés mindkét hálózaton való
közlekedésre alkalmas vasúti járművel megoldható.
7. A vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos fogalmak:
7.1. biztonsági jelentés: a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (2) és (4) bekezdésében, továbbá
32. cikkében előírt jelentés;
7.2. biztonságirányítási rendszer: a pályahálózat-működtető vagy a vállalkozó vasúti társaság által az üzemeltetés
biztonságos irányítására létrehozott irányítási rendszer, beleértve az azt működtető szervezeti egységet és
az e szervezeti egység által meghozott intézkedések összességét;
7.3. közös biztonsági célok: azon biztonsági szint megfogalmazása, amelyet a vasúti rendszer különböző részein (így
különösen a hagyományos vasúti rendszer, nagy sebességű vasúti rendszer, kizárólag áruszállításra használt hosszú
vasúti alagutak vagy vonalak) és a rendszer egészén meg kell valósítani. A közös biztonsági célokat az utasokkal,
a személyzettel – beleértve az alvállalkozók személyzetét is – a vasúti átjárók használóival és más személyekkel
kapcsolatos egyedi kockázatokra, és a vasúti létesítményeken tartózkodó illetéktelen személyekkel kapcsolatos
egyedi kockázatokra, továbbá a társadalmi kockázatokra vonatkozóan a kockázatelfogadási feltétel fejezi ki;
7.4. közös biztonsági módszerek: a biztonsági szintek, a biztonsági célok megvalósítása és más biztonsági
követelmények teljesítése értékelésének szabályait meghatározó előírások, amelyek a következőkre terjednek ki:
a) kockázatelemzési és értékelési módszerek,
b) a biztonsági tanúsítványok és biztonsági engedélyek követelményeinek való megfelelés értékelésére szolgáló
módszerek, és
c) annak ellenőrzésére szolgáló módszerek, hogy a nagy sebességű és hagyományos transzeurópai vasúti
rendszer strukturális alrendszereinek üzemeltetése és karbantartása megfelel-e a rájuk vonatkozó alapvető
követelményeknek. Utóbbiak nem alkalmazhatóak akkor, ha az ÁME-k meghatározzák ezeket a követelményeket;
7.5. vasúti rendszer: a hagyományos és a nagy sebességű vasúti rendszerek strukturális és működési alrendszereinek
összessége, valamint ezek irányítása és üzemeltetése.
8. A vasúti munkavállalókra vonatkozó fogalmak:
8.1. éjszakai idő: a közép-európai időzónában a huszonkét és hat óra közötti idő;
8.2. mozdonyvezető: az a vasúti járművezető, aki az országos jelentőségű vasútvonalakon a szakképesítési
előírásoknak megfelelően önállóan, felelős és biztonságos módon képes és jogosult vasúti járműveket – beleértve
a mozdonyokat, tolatómozdonyokat, munkaszerelvényeket, karbantartó vasúti járműveket vagy vasúti
pályahálózaton személy- és áruszállításra szolgáló vasúti járműveket – vezetni;
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8.3. lakóhelyen kívüli pihenőidő: napi pihenőidő, amely az országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz
kapcsolódó szolgáltatásokat ellátó utazó vasúti munkavállaló lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén nem
vehető igénybe;
8.4. országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatás: az országhatárokon átnyúló olyan
szolgáltatás, amely végzéséhez a vasúti társaságnak legalább kettő európai uniós tagállam illetékes szervei által
kiállított tanúsítvánnyal kell rendelkeznie;
8.5. országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatást végző utazó vasúti munkavállaló:
minden olyan utazó vasúti munkavállaló, aki a napi munkaidőn belül összesítve egy óránál hosszabb időre
országhatárokon átnyúló kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó szolgáltatásokat végez;
8.6. utazó vasúti munkavállaló: a vasúti társaságok azon munkavállalója, aki munkaköre alapján vonatszemélyzet
tagja;
8.7. vasúti járművezető: olyan utazó vasúti munkavállaló, akinek munkaköre szerinti feladata vasúti járművek
működtetése, vezetése;
8.8. vezetési idő: a munkaidő azon része, amely alatt a vasúti járművezető a vasúti járműért a munkaviszonya
alapján felel, kivéve a vasúti jármű üzembe helyezésének és üzemen kívül helyezésének ideje, de beleértve az olyan
beütemezett megszakításokat, amikor a vasúti járművezető a vasúti járműért továbbra is felelős;
8.9. vonatkísérő: a vasúti járművezetőn kívül a vonaton utazó, szolgálatot teljesítő személyzet tagjai, akik
hozzájárulnak a vonat, az utasok és a továbbított áruk biztonságához;
8.10. vonatszemélyzet: a vasúti járművezető és a vonatkísérő.
9. Egyéb fogalmak:
9.1. alternatív útvonal: az azonos kiindulási és célállomás közötti másik útvonal, ha a vállalkozó vasúti társaság
az érintett árutovábbítás vagy személyszállítási szolgáltatás működtetése érdekében gazdasági és forgalmi
szempontból helyettesíteni tudja egymással a két útvonalat;
9.2. felszín alatti vasút: metró és a kéregvasút;
9.3. határforgalmi egyezmény: két vagy több tagállam között vagy tagállamok és harmadik országok között létrejött
olyan megállapodás, amely célja a határokon átnyúló vasúti szolgáltatások nyújtásának az elősegítése;
9.4. jelentős karbantartás: a transzeurópai nagy sebességű vasúti járművön végzett olyan munkálatok, amelyek nem
tartoznak bele a mindennapos működés során rutinszerűen elvégzett karbantartásba, és szükségessé teszik a jármű
szolgálatból való kivonását;
9.5. működőképes alternatíva: kiszolgáló létesítmény rendelkezésre állása hiányában egy másik kiszolgáló
létesítményhez való hozzáférés, amely gazdaságilag elfogadható a vállalkozó vasúti társaság számára, és lehetővé
teszi számára az érintett árutovábbítási vagy személyszállítási szolgáltatás működtetését.”
3. §

(1) A Vtv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és az „Állami feladatok” alcíme a következő 3/A–3/B. §-sal
egészül ki:
„3. § (1) Az állam feladata az országos jelentőségű vasútvonalak tervezése, valamint az országos pályahálózat
működtetése igénybevételének szabályozása.
(2) Az országos jelentőségű vasútvonalak közé tartozó vasúti pályaszakasz, valamint a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény
szerinti kiemelt jelentőségű egyéb vasúti pályaszakasz létesítése, felújítása, fejlesztése közérdekű és közcélú
tevékenység.
3/A. § A Kormány feladata:
a) a vasúti közlekedéspolitikára, valamint a vasúti közlekedés fejlesztésére vonatkozó – a környezet, továbbá
az emberi egészség védelmével összehangolt, a fejlett információs és kommunikációs technológiák alkalmazására
alapozott − koncepció jóváhagyása,
b) a vasúti közlekedéssel összefüggő nemzeti érdekek érvényesítése és kötelezettségek teljesítése nemzetközi
kapcsolatokban, kétoldalú kormányközi megállapodások kötése a vasúti határforgalom általános feltételeiről,
c) a vasúti pályahálózati (infrastruktúra) fejlesztési stratégia jóváhagyása,
d) az országos vasúti mellékvonalak rendeletben történő megállapítása, valamint
e) a honvédelemmel, a polgári védelemmel és a katasztrófaelhárítással összefüggő vasúti feladatok ellátása.
3/B. § (1) A közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) készíti elő a vasúti közlekedéspolitikát
és a vasúti fejlesztési koncepciót, a vasúti pályahálózati (infrastruktúra) fejlesztési stratégiát és szervezi ezek
végrehajtását, az országos jelentőségű vasútvonalak fenntartására és üzemeltetésére gazdasági társaságokat alapít
vagy jelöl ki.
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(2) A miniszter biztosítja a vasúti pályahálózat működtetését végző társaság, valamint a nem független
pályahálózat-működtető alapvető feladatainak ellátását végző gazdasági társaság működését és megköti
a pályahálózat-működtetési szerződéseket.
(3) A miniszter felel a vasútbiztonság fenntartásáért és fejlesztéséért, továbbá a vasúti balesetek megelőzésének
érdekében – figyelemmel a műszaki és tudományos fejlődésre – nyílt és megkülönböztetéstől mentes,
rendszerszintű megközelítésű vasútbiztonsági szabályrendszer meghatározásáért és érvényesítéséért, valamint
gondoskodik a vasúti közlekedés hatósági feladatainak ellátása útján a biztonsági jelentés közzétételéről és
az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére történő elküldéséről.
(4) A miniszter – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – meghatározza az országos jelentőségű
vasútvonalakat magában foglaló vasúti pályahálózat működtetésének hálózat-hozzáférési díját, gondoskodik
a díjbevétellel és a pályahálózat-működtető egyéb üzleti tevékenységéből vagy az ilyen vasúti pályahálózatot
működtető integrált vasúti társaság egyéb pályahálózat-működtető üzleti tevékenységéből eredő bevétellel
nem fedezett − indokoltnak elismert − költségeinek a központi költségvetésből történő megtérítéséről a vasúti
pályahálózat-működtetésére kötött szerződés alapján.
(5) A miniszter értesíti a transzeurópai hagyományos és nagy sebességű vasúti rendszerekre vonatkozó, a kölcsönös
átjárhatóságot lehetővé tevő átjárhatósági műszaki előírásokban szabályozott esetekben a Bizottságot.”
(2) A Vtv. a következő 3/C. §-sal és a 3/C. §-t megelőző következő alcím címmel egészül ki:

„A vasúti pályahálózat fejlesztési stratégia
3/C. § (1) A vasúti pályahálózat fejlesztési stratégia (a továbbiakban: fejlesztési stratégia) kizárólag az országos
jelentőségű vasútvonalakra terjed ki.
(2) A fejlesztési stratégia figyelembe veszi az Európai Unió (a továbbiakban: Unió) általános érdekeit, az uniós
tagsággal nem rendelkező, Magyarországgal szomszédos országokkal való együttműködés szükségességét,
a honvédelmi érdeket, a vasúti pályahálózat karbantartása, felújítása és fejlesztése tekintetében a jövőbeli mobilitási
igényeket és azt, hogy a vasúti pályahálózat karbantartása, felújítása és fejlesztése a vasúti rendszer fenntartható
finanszírozása elvének alapul-vételével történjen.
(3) A miniszter a fejlesztési stratégia előkészítése során a pályahálózat-működtetőkkel és a vállalkozó vasúti
társaságokkal egyeztet.
(4) Az egyeztetés keretében a fejlesztési stratégia tervezetét a Kormány honlapján, legalább tizenöt napra teszi
közzé. A beérkezett véleményeket a tervezet véglegesítése során a miniszter figyelembe veheti.
(5) A fejlesztési stratégia legalább ötéves időtartamra készül és meghosszabbítható.”
4. §		
A Vtv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A vasúti közlekedéssel összefüggő igazgatási és hatósági tevékenységet a közlekedési igazgatási szervezet
látja el.
(2) A közlekedési igazgatási szervezet részei:
a) a vasúti igazgatási szerv,
b) a közlekedési hatóság.
(3) A 2012/34/EU irányelv szerinti engedélyező hatóság és igazgatási szervezet Magyarországon a vasúti igazgatási
szerv.
(4) A 2004/49/EK irányelv szerinti vasútbiztonsági hatóság Magyarországon a közlekedési hatóság.
(5) A vasúti közlekedés igazgatásának szervezete jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból a pályahálózatműködtetőktől, a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezettől (a továbbiakban: VPSZ), a kapacitásfoglalásra
jogosultaktól, a vállalkozó vasúti társaságoktól továbbá a beszerző egységektől és szervezetektől függetlenül
működik.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározottakon túl a vasúti igazgatási szerv a vasúti személyszállítási közszolgáltatási
szerződések odaítélésében részt vevő állami, önkormányzati szervektől függetlenül működik.”
5. §		
A Vtv. 5. §-a és az azt megelőző alcímcím helyébe a következő alcímcím és rendelkezés lép:

„A települési önkormányzatok önként vállalt feladatai
5. § (1) A települési (fővárosban a fővárosi) önkormányzat (a továbbiakban együtt: önkormányzat), valamint
az önkormányzatok társulásának önként vállalt feladata lehet:
a) a városi és helyi vasúti közlekedés fejlesztésére vonatkozó – az országos és a térségi vasúti közlekedéssel, valamint
az épített és természeti környezet védelmével összehangolt, a fejlett információs és kommunikációs technológiák
alkalmazására alapozott – koncepciók készítése, valamint azok végrehajtásának megszervezése,
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b) az önkormányzat tulajdonában és használatában lévő vasúti pályák fejlesztése, működtetése,
c) városi és helyi vasúti társaság alapítása.
(2) Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 9. §-ában foglaltakra tekintettel, a miniszter
kezdeményezésére a környezetvédelmi engedélyben meghatározott és kormányrendeletben kijelölt vasúti
nyomvonalakat az érintett települési, a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatoknak a településrendezési
eszközeikben figyelembe kell venniük és a vasúti nyomvonalakat kijelölő kormányrendelet hatálybalépésétől
számított hat hónapon belül a településszerkezeti tervükben, illetve a helyi építési szabályzatukban át kell
vezetniük. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a Kormány biztosítja az önkormányzatok számára.”
6. §

(1) A Vtv. 6–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) E törvény alapján a vasúti személyszállítás, az árutovábbítás, a vontatási szolgáltatás hatósági működési
engedélyhez (a továbbiakban: működési engedély) kötött tevékenység. A működési engedély önmagában a nyílt
hozzáférésű vasúti pályahálózathoz való hozzáférésre nem jogosít.
(2) A működési engedélyt a vasúti igazgatási szerv a belföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet részére adja ki.
(3) A Magyarországon kiadott működési engedéllyel egy tekintet alá esik a valamely más EGT-tagállamban
a 2012/34/EU irányelv alapján kiadott működési engedély.
(4) A vasúti igazgatási szerv a kiadott működési engedélyekről nyilvántartást vezet, amely nyilvántartás közhiteles
hatósági nyilvántartásnak minősül.
(5) A működési engedély határozatlan időtartamra szól.
7. § (1) Országos vasúti tevékenység végzésére vonatkozó működési engedély – a 6. § (1) bekezdésében
meghatározott kivétellel – valamennyi nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz való hozzáférésre jogosít.
(2) Helyi, városi, elővárosi, térségi vállalkozó vasúti tevékenységre vonatkozó működési engedélyben meg kell
határozni azt a vasúti pályahálózatot, amelyen az adott vállalkozó vasúti tevékenység végezhető.
(3) A működési engedélyben meghatározott vasúti pályahálózaton kívüli vasúti pályahálózatot a vasúti társaság
a működési engedélyében meghatározott legközelebbi vasúti csomópontig a pályahálózat-működtető előzetes
hozzájárulásával veheti igénybe.
8. § (1) A működési engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmező megfeleljen
a) az üzleti jó hírnévvel,
b) országos működési engedély esetén − a (3) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével − a pénzügyi
teljesítőképességgel,
c) a szakmai alkalmassággal,
d) a felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmassággal
kapcsolatos, a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló rendeletben meghatározott
követelményeknek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállásának igazolása érdekében a működési engedély iránti kérelmet
előterjesztő gazdálkodó szervezet köteles a vasúti igazgatási szerv részére a vasúti társaságok működésének
engedélyezéséről szóló rendeletben meghatározott információkat rendelkezésre bocsátani.
(3) Az országos vasúti személyszállítási működési engedéllyel rendelkező vasúti társaságnak a pénzügyi
teljesítőképességét a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződéssel nem fedezett tevékenységre
vonatkozóan kell igazolnia.
9. § (1) Üzleti jó hírnévvel nem rendelkezik az a kérelmező, amelynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti vezető tisztségviselője (a továbbiakban: vezető) büntetett előéletű.
(2) A vezető a működési engedély kiadása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a vasúti igazgatási szerv részére
hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a vezető tisztségviselői feladat ellátását nem teszi lehetővé vagy kéri, hogy az erre vonatkozó adatokat
a bűnügyi nyilvántartó szerv a vasúti igazgatási szerv részére − annak a működési engedély iránti kérelem elbírálása
céljából benyújtott adatigénylése alapján − továbbítsa. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy
a vezető büntetlen előéletű-e, valamint hogy a vezető tisztségviselő nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a vezető tisztségviselői feladat ellátását nem teszi lehetővé.
(3) A működési engedély kiadása feltételeinek felülvizsgálata során a vasúti igazgatási szerv hatósági ellenőrzés
keretében ellenőrzi azt is, hogy a vezető büntetlen előéletű-e. A hatósági ellenőrzés céljából a vasúti igazgatási
szerv adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy
a vezető büntetlen előéletű-e.

17044

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

(4) A vasúti igazgatási szerv a (2) és (3) bekezdés alapján megismert személyes adatokat
a) a működési engedély kiadása iránti eljárás jogerős befejezéséig vagy
b) a működési engedély kiadása esetén a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy az engedély visszavonására
irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig
kezeli.”
(2) A Vtv. „Működési engedély” alcíme a következő 9/A–9/D. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) A vasúti társaság a működési engedély jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül köteles
megkezdeni a működési engedélyben meghatározott tevékenységét. E határidő elmulasztása vagy a tevékenység
végzésének hat hónapot meghaladó szüneteltetése esetén a vasúti igazgatási szerv a feltételek fennállásának
felülvizsgálatát rendelheti el, továbbá indokolt esetben a működési engedélyt felfüggesztheti. A tevékenység
megkezdésére irányadó határidő a vasúti társaságnak a működési engedély jogerőre emelkedésétől számított
hat hónapon belül benyújtott kérelmére a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló rendeletben
meghatározott esetekben egy alkalommal legfeljebb további hat hónappal meghosszabbítható. Ha a vasúti
társaság e meghosszabbított határidő lejártáig sem kezdi meg a működési engedélyben szereplő tevékenységet,
a vasúti igazgatási szerv a működési engedélyt felfüggeszti.
(2) A vasúti társaság köteles a működési engedély feltételeivel kapcsolatos minden változásról annak
bekövetkezését követően legfeljebb nyolc napon belül tájékoztatni a vasúti igazgatási szervet, ideértve különösen
a csőd- és felszámolási eljárás megindításáról szóló tájékoztatást. A tájékoztatást követő tíz napon belül a működési
engedéllyel rendelkező vasúti társaság köteles kérelmezni működési engedélyének módosítását.
(3) A vasúti igazgatási szerv elrendeli a működési engedély felülvizsgálatát a vasúti társaság jogi helyzetére befolyást
gyakorló változás, így különösen más vasúti társasággal vagy kiszolgáló létesítmény üzemeltetővel való egyesülése
esetén.
(4) A vasúti társaság tevékenysége jelentős mértékű megváltoztatását megelőzően köteles a működési engedély
módosítását kérelmezni. A tevékenység jelentős mértékű megváltoztatásának minősül, ha tevékenységét más
vállalkozó vasúti tevékenységgel bővíti, vagy korábbi tevékenységével felhagy és helyette más vasúti tevékenységet
kíván folytatni – ide nem értve az (5) bekezdés szerinti esetet.
(5) A vasúti társaság köteles bejelenteni a vasúti igazgatási szervnek, ha működési engedélyköteles tevékenységét
szüneteltetni kívánja.
9/B. § (1) Ha a vasúti igazgatási szerv a vasúti társaság bejelentése alapján vagy hatósági ellenőrzése során
megállapítja, hogy a vasúti társaság
a) nem teljesíti a működési engedély kiadásának valamely feltételét,
b) a vasúti közlekedési tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérően gyakorolja, vagy
c) e tevékenységét szünetelteti
a működési engedélyt hivatalból felfüggeszti.
(2) A vasúti igazgatási szerv a működési engedélyt a vasúti társaság indokolt kérelmére felfüggesztheti.
(3) A felfüggesztés hatálya alatt vasúti közlekedési tevékenység nem végezhető.
(4) A felfüggesztést elrendelő határozat visszavonásának akkor van helye, ha a vasúti társaság igazolta, hogy
a felfüggesztés elrendelésének oka megszűnt vagy bejelenti, hogy a felfüggesztett tevékenységet tovább kívánja
folytatni.
(5) A vasúti igazgatási szerv a működési engedélyt visszavonja
a) a vasúti társaság kérelmére,
b) ha a vasúti társaság a felfüggesztés elrendelésének alapjául szolgáló körülményt hat hónapon belül nem
hárítja el,
c) ha a vasúti társaság a pénzügyi teljesítőképességgel kapcsolatos feltételnek a 9/C. § (2) bekezdése szerint nem
felel meg, valamint
d) ha az országos működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság csődeljárás iránti kérelmet terjesztett elő vagy
a felszámolását a bíróság jogerős végzéssel elrendelte, és erre tekintettel a vasúti igazgatási szerv a működési
engedély pénzügyi teljesítőképességgel kapcsolatos feltételének hiányát állapította meg.
9/C. § (1) A pénzügyi teljesítőképességgel kapcsolatos valamely követelmény nem teljesítése esetén a működési
engedély felfüggesztése vagy visszavonása mellett az országos működési engedéllyel rendelkező vasúti
társaság részére, annak átszervezése idejére legfeljebb hat hónapos határozott időtartamra – a (2) bekezdésben
meghatározottak alapján – ideiglenes működési engedély adható, ha a vasúti társaság további működése a vasúti
közlekedés biztonságát nem veszélyezteti.
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(2) Ha a vasúti társaság pénzügyi teljesítőképessége kevesebb, mint tizenkettő, de több mint hat hónapra igazolt,
a vasúti igazgatási szerv ideiglenes működési engedélyt adhat ki. Ha a vasúti társaság tevékenységére vonatkozóan
a pénzügyi teljesítőképessége kevesebb, mint hat hónapra igazolt, a vasúti igazgatási szerv ideiglenes működési
engedély kiadása nélkül az engedélyt visszavonja.
(3) Az (1) bekezdés értelmezése szempontjából, ha a vasúti társaság felelősségi körébe tartozó baleseti károk
megtérítésére való alkalmassággal vagy vasútbiztonsági tanúsítvánnyal nem rendelkezik, akkor úgy kell tekinteni,
hogy a vasúti társaság működése a vasúti közlekedés biztonságát veszélyezteti.
(4) Ha a vasúti igazgatási szerv olyan információról szerez tudomást, amely alapján alappal feltételezheti, hogy
a más EGT-tagállamban a kiadott működési engedélyt szerzett vállalkozó vasúti társaság nem teljesíti a működési
engedély kiadásának valamely feltételét, a vasúti igazgatási szerv a működési engedélyt kiállító külföldi hatóságot
haladéktalanul értesíti.
9/D. § A vasúti igazgatási szerv haladéktalanul tájékoztatja az Európai Vasúti Ügynökséget az országos vállalkozó
vasúti működési engedély vagy ideiglenes működési engedély kiadásáról, módosításáról, felfüggesztéséről vagy
visszavonásáról.”
(3) A Vtv. „Működési engedély” alcíme a következő 9/E. §-sal egészül ki:
„9/E. § (1) A vasúti igazgatási szerv a működési engedély kiadása feltételeinek fennállását évente − felügyeleti díj
ellenében − ellenőrzi.
(2) Az éves felügyeleti díj mértéke:
a) országos vállalkozó vasúti társaság esetén		
1 363 000 forint,
b) elővárosi, vállalkozó vasúti társaság esetén	  136 000 forint,
c) térségi, vállalkozó vasúti társaság esetén		  14 000 forint,
d) helyi, városi, vállalkozó vasúti társaság esetén	  14 000 forint.”
(4) A Vtv. II. Fejezete a következő alcímmel és 9/F. §-sal egészül ki:

„Bejelentéssel végezhető vasúti tevékenységek
9/F. § (1) A működési engedélyhez nem kötött vasúti tevékenység és a pályahálózat-működtetés a vasúti igazgatási
szerv részére történő bejelentés mellett végezhető.
(2) A működési engedély megszerzésére nem kötelezett vasúti társaság, valamint a pályahálózat-működtető
a felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmasságával kapcsolatos, a vasúti tevékenység
megkezdésének és folytatásának bejelentéséről szóló rendeletben meghatározott követelményeknek eleget
kell tennie. Az alkalmasságot a vasúti igazgatási szerv – a vasúti tevékenység megkezdésének és folytatásának
bejelentéséről szóló rendeletben meghatározottak szerint – vizsgálja.”
7. §		
A Vtv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) E törvény alapján műszaki hatósági engedély (a továbbiakban: műszaki engedély) szükséges
a) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a vasúti pálya és tartozékai építéséhez, létesítéséhez, korszerűsítéséhez,
átalakításához, használatbavételéhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez,
b) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában vasúti jármű típusának engedélyezéséhez és a vasúti jármű üzembe
helyezéséhez, valamint vasúti jármű – a vasúti járművek üzembe helyezése engedélyezéséről, időszakos
vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló rendeletben meghatározott – átalakításához, felújításához és
korszerűsítéséhez,
c) vasúti járművekre szerelt, vasútüzemi célt szolgáló kazánok, nyomástartó edények üzembe helyezéséhez és
üzemben tartásához, valamint átalakításához,
d) vasúti járművekre szerelt, vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények vizsgálatát végző személyek
és szervezetek tevékenységéhez,
e) vasúti járművek, vasúti járművek közlekedésbiztonsági berendezései (futómű, fék, kocsiszekrény,
vonatbefolyásoló berendezés) javítását, karbantartását és időszakos vizsgálatát végző személyek és szervezetek
tevékenységéhez.
(2) A műszaki engedélyt a vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: közlekedési hatóság) − külön jogszabályban
meghatározottak szerint − adja ki.”
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8. §		
A Vtv. III–IV. Fejezete helyébe a következő fejezetek lépnek:

„III. FEJEZET
A VASÚTI INFRASTRUKTÚRA MŰKÖDTETÉSE
A vasúti pályahálózat működtetése
11. § (1) Az országos törzshálózati vasúti pálya működtetésének jogosultságát – a 4. mellékletben meghatározott
vasúti pályák kivételével – a nemzeti vagyonról szóló törvény határozza meg.
(2) A 4. mellékletben meghatározott vasúti pályák működtetését olyan gazdasági társaság is végezheti, amelyben
az állam legalább többségi befolyással rendelkezik.
(3) Az országos vasúti mellékvonalakat magába foglaló vasúti pályahálózat – amelynek országos törzshálózati vasúti
pálya vagy tartozéka nem része – működtetését a Kormány által kijelölt gazdasági társaság végezheti.
(4) Az egyéb vasútvonal működtetését bármely gazdasági társaság végezheti.
(5) A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat használatáért fizetendő hálózat-hozzáférési díj az azt működtető
pályahálózat-működtetőt illeti, aki köteles hálózat-hozzáférési díjból keletkező bevételét a nyílt hozzáférésű
pályahálózat működtetésére fordítani.
(6) Az országos pályahálózat-működtető és a fejlesztési közreműködő éves üzleti tervének tartalmaznia kell
a beruházási és pénzügyi tervet. Az üzleti tervnek biztosítania kell az országos jelentőségű vasútvonalak optimális és
hatékony használatát és fejlesztését, valamint a pénzügyi és egyéb eszközöket e célok eléréséhez.
(7) Az állam közvetlen vagy közvetett tulajdonába lévő vagy irányítása alá tartozó pályahálózat-működtető
a díjképzési és a vasúti pályakapacitás-elosztási keretek betartásán túl felelős saját üzemeltetéséért,
adminisztrációjáért és belső ellenőrzéséért.

A pályahálózat-működtető üzleti terve
12. § (1) A 3/C. §-ban meghatározott stratégia, valamint a 29/A. §-ban meghatározott finanszírozás – különösen
az azokban biztosított állami támogatás mértékének – figyelembevételével a pályahálózat-működtető az adott
üzleti évre szóló beruházási és pénzügyi programot tartalmazó üzleti tervet készít.
(2) Az üzleti terv elősegíti a pályahálózat optimális és hatékony használatát, rendelkezésre bocsátásának és
fejlesztésének biztosítását, lehetővé teszi a pénzügyi egyensúly elérését, és biztosítja az ehhez szükséges
eszközöket.
(3) A pályahálózat-működtető az üzleti terv tervezetének a pályahálózathoz való hozzáféréssel, a pályahálózat
használatával, rendelkezésre bocsátásával és fejlesztésével foglalkozó részeit – az üzleti terv elfogadására
összehívott közgyűlés napját legalább harminc nappal megelőzően – a honlapján közzéteszi. A honlapon megadott
elektronikus levélcímen keresztül a közzétételt követő tizenöt napon belül bárki véleményt nyilváníthat a közzétett
tervezetről. A vélemények beérkezéséről visszaigazolást kell küldeni. A névtelenül beérkezett véleményeket azok
figyelembevétele nélkül törölni kell.
(4) A beérkezett vélemények alapján a pályahálózat-működtető az üzleti terv tervezetét felülvizsgálja és szükség
szerint módosítja.
(5) Az elutasított vélemények esetében a pályahálózat-működtető az elutasítás indokairól összefoglalót készít,
amelyet a honlapon közzétesz.
13. § (1) A pályahálózat-működtető a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét
− visszaigazolás küldése céljából − legkésőbb az üzleti terv elfogadásától számított egy hónapig kezeli.
(2) A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást az (1) bekezdésben foglalt adatkezelések
tekintetében megadottnak kell tekinteni. E tényre és a véleményező adatait érintő adatkezelés szabályaira
a vélemény megadása előtt a véleményező figyelmét megfelelően fel kell hívni.
(3) A pályahálózat-működtető legalább két hónapig köteles közétenni a tervezeteket.

IV. FEJEZET
A KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEK
A kiszolgáló létesítményekre vonatkozó alapvető szabályok
14. § (1) Kiszolgáló létesítmény üzemeltetője lehet
a) pályahálózat-működtető,
b) vállalkozó vasúti társaság,
c) olyan gazdasági társaság, amely nem minősül sem pályahálózat-működtetőnek, sem vállalkozó vasúti
társaságnak,
d) természetes személy vagy
e) egyéni vállalkozó.
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(2) Azon kiszolgáló létesítményeken, amelyeken a pályahálózat-működtető alapszolgáltatást nyújt (minimális
szolgáltatási csomag), a járulékos szolgáltatásokat, mint a kiszolgáló létesítményekhez való hozzáférés biztosítását
és a kiszolgáló létesítményekkel nyújtott szolgáltatásokat a pályahálózat-működtető jogosult és köteles nyújtani,
a kiegészítő szolgáltatásokat és a mellékszolgáltatásokat a pályahálózat-működtető nyújthatja.
(3) A kiszolgáló létesítmények üzemeltetői a 2. melléklet 2–4. pontjában meghatározott szolgáltatásokat nyújtják.
(4) Ha a (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat a pályahálózat-működtető nyújtja, rá a pályahálózatműködtetőre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(5) Ha a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője a pályahálózat-működtető, vagy a pályahálózat-működtető közvetlen
vagy közvetett irányítása alatt áll, a 15. §-ban meghatározott rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
(6) A kiszolgáló létesítmények üzemeltetői e tevékenységük megkezdését az azt követő öt napon belül a vasúti
igazgatási szervnek kötelesek bejelenteni.
(7) A kiszolgáló létesítmény használati díjait a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője részére kell megfizetni. A díjakat
a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője a kiszolgáló létesítmény üzemeltetésének finanszírozására használja fel.
15. § (1) E § alkalmazásában gazdasági erőfölényben lévő vállalkozó vasúti társaság az a vállalkozó vasúti társaság,
amely egy kiszolgáló létesítmény üzemeltetőjeként a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló törvényben meghatározott gazdasági erőfölényben van legalább egy olyan vasúti áru- vagy
személyszállítási piacon, amely piac szereplői az adott kiszolgáló létesítmény által nyújtott szolgáltatásokat is
igénybe veszik.
(2) Ha a 2. melléklet 2. pont a)–d), g) és i) alpontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó kiszolgáló létesítmény
üzemeltetője egy erőfölényben lévő vállalkozó vasúti társaság közvetlen vagy közvetett irányítása alatt áll, akkor
a vállalkozó vasúti társaság gazdasági társaságot vagy a vállalkozó vasúti társaságon belül külön szervezeti egységet
hoz létre a kiszolgáló létesítmény üzemeltetésére, amelynek független működését biztosítani kell olyan módon,
hogy
a) vezetője a vállalkozó vasúti társaság vezető tisztségviselőjének közvetlen irányítása alá tartozik, és a b) pont
szerinti ügykörben nem utasítható, és
b) szervezeti egység tekintetében külön szervezeti és működési szabályzatot kell készíteni, amelyet a vállalkozó
vasúti társaság legfőbb döntéshozó szerve hagy jóvá. A szervezeti és működési szabályzatban a szolgáltatások
nyújtásának feltételeit úgy kell meghatározni, hogy valamennyi vállalkozó vasúti társaság számára
a létesítményekhez a létesítményen belül található vasúti pályahálózathoz, valamint az ezen létesítményekben
nyújtott szolgáltatásokhoz való megkülönböztetéstől mentes hozzáférés biztosítva legyen.
(3) Ha a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó kiszolgáló létesítmény üzemeltetője gazdasági
erőfölényben lévő vállalkozó vasúti társaság közvetlen vagy közvetett irányítása alatt áll, akkor
a) a gazdasági erőfölényben lévő vállalkozó vasúti társaságnak a kiszolgáló létesítmény üzemeltetése tekintetében
a vállalkozó vasúti tevékenységétől elkülönítve,
b) a kiszolgáló létesítmény üzemeltetőjének a vasúti tevékenységét a más, e törvény hatálya alá nem tartozó
tevékenységétől elkülönítve,
a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről szóló rendeletben
meghatározottak szerint kell vezetnie számviteli nyilvántartásait.
(4) A 2. melléklet 2. pontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó kiszolgáló létesítmény – vagy ha egy vagy több
szolgáltatás nyújtása a vasúti kiszolgáló létesítmény egy részén is lehetséges, akkor a vasúti létesítmény ezen
részének – üzemeltetését a kiszolgáló létesítmény tulajdonosa bérbeadás vagy lízing céljára meghirdeti, ha
a) a kiszolgáló létesítményt legalább két egymást követő évben nem használták, és
b) legalább két vállalkozó vasúti társaság a szolgáltatások igénybevétele iránt ajánlatot tett a kiszolgáló létesítmény
tulajdonosa részére és csatolták az igény megalapozottságát bizonyító okiratokat.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott bérletre vagy lízingbevételre ajánlattal kapcsolatban a kiszolgáló létesítmény
üzemeltetőjét nem terheli szerződéskötési és birtokbaadási kötelezettség.
(6) A (4) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője bizonyítja, hogy a kiszolgáló
létesítmény használata folyamatban lévő átalakítás miatt nem lehetséges.”
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9. §		
A Vtv. VII. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„VII. FEJEZET
VASÚTI SZOLGÁLTATÁSOK
A vállalkozó vasúti társaságok és a pályahálózat-működtetők függetlenségének általános alapelvei
19. § (1) Az irányítás, az adminisztráció és az üzemeltetési, gazdasági és könyvelési ügyekre kiterjedő belső
ellenőrzés tekintetében a magyar állam közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alá tartozó
vállalkozó vasúti társaságok gazdasági társaságokként működnek, ennek megfelelően független státusszal és
elsősorban a magyar államtól elkülönített vagyonnal, továbbá a költségvetéstől eltérő üzleti tervvel és pénzügyiszámviteli nyilvántartásokkal rendelkeznek.
(2) A pályahálózat-működtető az e törvény által kialakított díjképzés és kapacitáselosztási keretek és további
feltételek betartása mellett felelős saját működési rendszeréért, üzemeltetési feltételei biztosításáért,
adminisztrációjáért és belső ellenőrzéséért.

A vállalkozó vasúti társaságok kereskedelmi elvek alapján történő működtetése
20. § (1) Annak érdekében, hogy hatékony és megfelelő szolgáltatásokat nyújthassanak a szolgáltatás megkívánt
minőségéhez szükséges lehető legalacsonyabb árakon, a vállalkozó vasúti társaságok tevékenységeiket a piaci
viszonyok szerint végzik, és e tevékenységeiket vezető testületeik hatáskörében kezelhetik.
(2) A vállalkozó vasúti társaságokat a gazdasági társaságokra alkalmazandó elvek szerint kell igazgatni,
a tulajdonosi viszonyoktól függetlenül. Ez érvényes a közszolgáltatások nyújtására vonatkozó, az állam által előírt
kötelezettségeikre, valamint a megkötött közszolgáltatási szerződéseikre is.
(3) A vállalkozó vasúti társaságok meghatározzák saját üzleti terveiket, beleértve saját finanszírozási és befektetési
programjaikat is. A tervek célja a társaságok pénzügyi egyensúlyának megteremtése és az egyéb műszaki,
kereskedelmi és pénzügyi igazgatási célok elérése. A tervekben fel kell tüntetni a fenti célok elérésének eszközeit is.
(4) A Kormány által elfogadott általános közlekedéspolitika alapján, figyelembe véve a nemzeti terveket és
szerződéseket, beleértve a beruházási és pénzügyi terveket is, a vállalkozó vasúti társaságok szabadon
a) alakíthatják ki belső szervezetüket az alapvető funkciók függetlensége, a hálózat-hozzáférési díjak kialakítására,
megállapítására és beszedésére, valamint a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztására vonatkozó rendelkezések
sérelme nélkül,
b) szabályozhatják a szolgáltatások nyújtását és értékesítését, valamint meghatározhatják ezek árát,
c) hozhatnak döntést a személyzetről, az eszközökről és a saját beszerzésekről,
d) terjeszthetik ki piaci részesedésüket, új technológiákat és új szolgáltatásokat fejleszthetnek ki, és elfogadhatnak
bármilyen innovatív igazgatási technikát,
e) indíthatnak új tevékenységeket a vasúti üzletághoz kapcsolódó területeken.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak nem érintik az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseit.
(6) A (3) bekezdésben foglaltak mellett a magyar állam közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő vagy ellenőrzése
alá tartozó vállalkozó vasúti társaságok tulajdonosai számára biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy előírják
azt, hogy – a magántulajdonban lévő részvénytársaságok részvényesei számára a Ptk. szerint biztosított előjoghoz
hasonlóan – előzetes jóváhagyásuk szükséges a jelentős üzleti döntésekhez. E § rendelkezései nem sérthetik
a felügyelőbizottság tagjainak kinevezése tekintetében biztosított hatásköröket.

Számviteli elkülönítés
21. § (1) Az országos működési engedéllyel rendelkező integrált vasúti társaság a vasúti közlekedési tevékenységek
vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről szóló rendeletben meghatározottak szerint elkülönítve
vezeti számviteli nyilvántartásait, valamint külön mérleget és eredménykimutatást készít és tesz közzé az alábbi
tevékenységei tekintetében:
a) a vasúti pályahálózat működtetése,
b) a vasúti személyszállítás,
c) a vasúti árufuvarozás,
d) a vontatás.
(2) A vasúti pályahálózat működtetése és az integrált vasúti társaság egyéb tevékenységei között
a keresztfinanszírozás tilalma érvényesül.
(3) Az integrált vasúti társaság a számviteli elkülönítésre vonatkozó kötelezettségének teljesítését a vasúti igazgatási
szerv részére évente − a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről szóló
rendeletben meghatározott módon − igazolni köteles.
(4) A személyszállítási szolgáltatások, a vasúti vontatási szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos tevékenységekért
fizetett állami pénzeszközöket, mint közszolgáltatásért kapott összegeket elkülönítve, az 1370/2007/EK európai
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parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkével összhangban kell kimutatni az elszámolásokban, és azok nem
használhatóak fel más közlekedési szolgáltatások nyújtásához vagy egyéb üzleti tevékenységekre.
(5) Az (1) és (4) bekezdésben meghatározott különböző tevékenységi területek könyvelését úgy kell végezni, hogy
az nyomon követhetővé tegye a keresztfinanszírozás tilalmának betartását, valamint a hálózat-hozzáférési díjakból
származó jövedelmek és az egyéb üzleti tevékenységekből származó bevételek felhasználását.

Vállalkozó vasúti szolgáltatások
22. § Vállalkozó vasúti szolgáltatás a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott vasúti
személyszállítási szolgáltatás, a vasúti árufuvarozási szolgáltatás és a vontatási szolgáltatás.

Vasúti árufuvarozási szolgáltatás
23. § (1) A vasúti árufuvarozásra kötött szerződésekre a Ptk. szerződésekre vonatkozó általános, továbbá a fuvarozási
szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben, valamint a vasúti árufuvarozási szerződésekre vonatkozó
részletes szabályokról szóló kormányrendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(2) A vasúti árufuvarozás részletes feltételeit a Kormány rendeletben határozza meg.

Vontatási szolgáltatás
24. § A kizárólag vontatási működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság saját eszközeivel vagy szerződés útján
biztosított vontató járművekkel nyújthat vontatási szolgáltatást más vállalkozó vasúti társaságoknak.

Országos vasúti személyszállítás és árufuvarozás, valamint vontatási szolgáltatás
24/A. § (1) Az országos működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság − a XII. Fejezetben meghatározott
feltételek teljesítése esetén − valamennyi nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat használatára jogosult.
(2) Határon átmenő árutovábbítási tevékenység végzésére az országos működési engedéllyel rendelkező vasúti
társaság a vonatkozó nemzetközi szerződések rendelkezései szerint jogosult.”
10. §		
A Vtv. VIII. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„VIII. FEJEZET
VASÚTI ÁGAZATI SZERZŐDÉSEK
A magyar állam és a vasúti társaságok közötti szerződések
25. § (1) A magyar állam az állami tulajdonban lévő vasúti pályahálózatok vagyonkezelésére a vasúti pályahálózatot
működtető pályahálózat-működtetővel vagyonkezelési szerződést (a továbbiakban: vagyonkezelési szerződés) köt.
(2) A magyar állam az országos jelentőségű vasútvonalak, valamint az állami tulajdonban lévő vasúti pályát
tartalmazó térségi vagy elővárosi vasúti pályahálózat működtetésére szerződést (a továbbiakban: pályahálózatműködtetési szerződés) köt.
(3) A magyar állam a pályahálózat-működtető és a vállalkozó vasúti társaság részére szerződésben
a (2) bekezdésben meghatározott vasúti pályahálózatok, valamint – az Európai Unió működéséről szóló szerződés
(a továbbiakban: EUMSZ) 107. és 108. cikkeivel összhangban − a kombinált forgalom fejlesztéséhez, a vasúti
foglalkoztatásra, képzésre és szerkezetátalakításra egyedi támogatást nyújthat.
(4) A pályahálózat-működtetővel a (2) és a (3) bekezdés szerinti szerződéseket − az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével – a magyar állam nevében a miniszter köti meg.
(5) Az e fejezetben foglaltakat az önkormányzat és a városi, elővárosi és helyi vasúti társaság közötti szerződésre
megfelelően alkalmazni kell.

Vagyonkezelési szerződés
26. § (1) A magyar állam tulajdonában lévő vasúti pályahálózat vagyonkezelésére
a) pályahálózat-működtető,
b) az integrált vasúti társaság,
c) központi költségvetési szerv vagy
d) az állam 100%-os tulajdonába tartozó más nem pályahálózat-működtető vagyonkezelő gazdasági társaság
[a c) és d) pont a továbbiakban együtt: nem pályaműködtető vagyonkezelő.]
a vagyonkezelési szerződést – a miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egyetértésével –
a magyar állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg.
(2) A vasúti pályahálózatra vonatkozó vagyonkezelési tevékenység közfeladatnak minősül.
(3) A magyar állam nevében az MNV Zrt. jogosult megkötni a vasúti pályahálózat működtetéséhez szükséges
valamennyi vagyonelemnek az állam tulajdonába kerülésére vonatkozó szerződéseket és vasúti pályahálózat
működtetéséhez szükséges valamennyi vagyonelem vagyonkezelésbe adására vonatkozó szerződéseket.
(4) Az állam tulajdonába kerülő és a már állami tulajdonban lévő, a vasúti pályahálózat működtetéséhez szükséges
vagyonelem tekintetében az állam nevében a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. gyakorolja.
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(5) Állami tulajdonba kerülés esetén a vasúti pályahálózat működtetéséhez szükséges vagyonelemekre vonatkozó
szerződéses jogviszonyokban az állam a korábbi tulajdonos jogutódjának minősül. Az ezen vagyonelemekre
korábban kötött szerződések az abban rögzített feltételek szerint továbbra is hatályban maradnak, a felek külön
rendelkezése nélkül.
27. § (1) A nem pályaműködtető vagyonkezelő az MNV Zrt.-vel megkötött vagyonkezelési szerződés alapján
a pályahálózat hasznosítási jogát a pályahálózat-működtetőnek – a hasznosítási jog átengedésére, fejlesztési,
felújítási és karbantartási feladatok ellátására vonatkozó szerződés keretében – ingyenesen átengedi. A nem
pályaműködtető vagyonkezelő a vagyonkezelt vagyonra vonatkozó indokolt költségeit és ráfordításait
a pályahálózat-működtetőre átháríthatja.
(2) A nem pályaműködtető vagyonkezelő és az MNV Zrt. közötti vagyonkezelési szerződésben rögzíteni
kell a vagyonkezelés keretében átadásra kerülő vagyon rendezésével és a nyilvántartások egységesítésével
összefüggésben alkalmazandó eljárásokat, ideértve az egyes vagyoni kimutatások között fellelt eltérések
rendezésével és átvezetésével összefüggésben alkalmazandó szabályokat is.
(3) A legalább többségi állami tulajdonú országos pályahálózat-működtető a Kormány egyedi döntése vagy
a közigazgatási szerv megkeresése alapján köteles biztosítani a személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására
szolgáló létesítményben (pályaudvar, vasútállomás) közigazgatási szervek számára az ügyintézést nyújtó szervezet
elhelyezését, annak akadálymentes megközelítését, az állomás és a távközlési hálózat használatát és üzemeltetését.
Az ügyintézés helyszínét biztosító helyiségek igénybevételével és használatával kapcsolatos szabályokról, valamint
a helyiség üzemeltetésével kapcsolatos költségek viseléséről az érintett országos pályahálózat-működtető és
az érintett közigazgatási szerv szerződésben rendelkezik.

A vasúti pályahálózat működtetésére kötött szerződés
28. § (1) Az állam nevében a miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – legalább ötéves
szerződésben kötelezettséget vállal az országos jelentőségű vasútvonalakat tartalmazó vasúti pályahálózat
működtetését végző pályahálózat-működtetőnek a pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült, és
a hálózat-hozzáférési díjból, valamint a vasúti társaság egyéb üzleti tevékenységéből nem fedezett, indokoltnak
elismert költségei megtérítésére (a továbbiakban: pályaműködtetési szerződés).
(2) A pályaműködtetési szerződés feltételeit úgy kell meghatározni, hogy
a) a szokásos üzleti feltételek mellett, ötéves időszakon belül a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat működtetését
végző pályahálózat-működtető eredménykimutatásában a hálózat-hozzáférési díjakból származó bevétel, az egyéb
üzleti tevékenységekből származó eredmény, a magánforrásokból származó vissza nem térítendő támogatás és
az állami finanszírozás – ideértve az állami előlegfizetéseket is – legalább egyensúlyban legyen a nyílt hozzáférésű
pályahálózathoz kapcsolódó kiadásokkal, beleértve a pályahálózat működtetéséhez szükséges felújítások
kiadásait is,
b) a pályahálózat-működtetőt – a vasúti közlekedés biztonságának és a szolgáltatások minőségének fenntartása és
javítása mellett – a működtetés költségeinek, illetve a hálózat-hozzáférési díjak csökkentésére ösztönözze,
c) azok a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfeleljenek.
(3) A pályaműködtetési szerződést naptári évenként − a benne foglaltak teljesítésének értékelésével – felül kell
vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell.
(4) A felek a szerződés teljes időtartamára szóló érvénnyel előzetesen megállapodnak a szerződés feltételeiben és
a pályahálózat-működtető számára finanszírozást biztosító fizetési konstrukcióban.
(5) A pályaműködtetési szerződésben kell meghatározni az országos jelentőségű vasútvonalakkal kapcsolatos
egyéb központi költségvetési támogatás jogcímét és mértékét is. A jogcím lehet:
a) a vasúti pálya és tartozékai létesítése, fejlesztése, felújítása, megszüntetése,
b) közlekedéspolitikai célú beruházások,
c) környezetvédelmi fejlesztés,
d) kutatás-fejlesztés.
(6) A pályaműködtetési szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a költségvetési támogatás mértékét,
b) a támogatás folyósításának jogcímét, ezen belül a vasúti pályára vonatkozóan a vasúti pálya és tartozékai
fejlesztésének és felújításának fő irányait és pénzügyi forrásait,
c) a támogatás folyósításának módját és ütemezését,
d) a támogatás felhasználásának célját,
e) az (1) bekezdés szerint megtérítendő indokoltnak elismert költség meghatározásának módját,
f ) a szerződéstől eltérő teljesítés jogkövetkezményeit,
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g) a támogatás felhasználásával való elszámolás és a felhasználás ellenőrzésének szabályait, valamint
h) a 3. mellékletben meghatározott feltételeket.
29. § (1) A pályahálózat-működtető üzleti tervének összhangban kell lennie a pályaműködtetési szerződéssel.
(2) A pályahálózat-működtető az (1) bekezdésben meghatározott szerződés végleges tervezetét a honlapján
közzéteszi. A honlapon megadott elektronikus levélcímen keresztül a közzétételt követő tizenöt napon belül bárki
véleményt nyilváníthat a közzétett tervezetről. A vélemények beérkezéséről visszaigazolást kell küldeni.
(3) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződést a megkötését követő harminc napon belül a pályahálózatműködtető a honlapján közzéteszi.
(5) A pályahálózat-működtető a tulajdonában és üzemeltetésében lévő eszközökről nyilvántartást készít,
amely alapján felmérhető az ezen eszközök javításához vagy cseréjéhez szükséges finanszírozás nagysága.
A nyilvántartásban rögzíteni kell a pályahálózat felújítására és korszerűsítésére fordított kiadások részleteit is.
29/A. § A magyar állam a pályahálózat-működtetőnek – az EUMSZ 93., 107. és 108. cikkének tiszteletben tartásával –
a pályahálózat-működtetői feladatokkal, a pályahálózat méretével és a pénzügyi szükségletekkel összhangban
lévő finanszírozást biztosíthat elsősorban új beruházások fedezése céljából. E beruházásokat a közvetlen állami
finanszírozástól eltérő eszközök révén is finanszírozzák. Az ilyen finanszírozás esetén a pályahálózat-működtető
pénzügyi egyensúlyára vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Határforgalmi egyezmények
29/B. § (1) A határforgalmi egyezmények nem tartalmazhatnak olyan rendelkezéseket, amelyek a vállalkozó
vasúti társaságok közötti hátrányos megkülönböztetésre vezetnek, vagy amelyek korlátozzák a vállalkozó vasúti
társaságoknak a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtással kapcsolatos szabadságát.
(2) A nem tagállam szomszédos állam esetében a hatályos határforgalmi egyezmény módosítására vagy új
határforgalmi egyezmény megkötésére irányuló tárgyalás megkezdése, valamint a módosítás vagy az új
határforgalmi egyezmény aláírása előtt a miniszter – az Unió és a tagállamok közötti hatáskörmegosztás sérelme
nélkül – értesíti a Bizottságot.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti értesítés Bizottsághoz történő érkezését követő két hónapon belül a Bizottság arról
értesíti Magyarországot, hogy a tárgyalások veszélyeztethetik az érintett harmadik országokkal folyamatban
lévő uniós tárgyalások céljait, vagy azok előreláthatóan az uniós joggal összeegyeztethetetlen megállapodáshoz
vezetnek, akkor a tárgyalásokat haladéktalanul be kell fejezni.
(4) A miniszter a tárgyalásokról, azok eredményéről az egyes tárgyalási szakaszokat követően tájékoztatja
a Bizottságot. A miniszter felkérheti a Bizottságot, hogy megfigyelők útján vegyen részt a tárgyalásokon.
(5) Ha a Bizottság végrehajtási jogi aktus útján felhatalmazza Magyarországot, hogy ideiglenesen harmadik
országokkal új vagy felülvizsgált határforgalmi egyezményeket alkalmazzon vagy ilyen megállapodásokat kössön,
akkor a határforgalmi egyezménynek összhangban kell lennie az uniós joggal, és nem veszélyezteti az Unió
közlekedéspolitikája tárgyát és célját.

Az EUROFIMA finanszírozás
29/C. § (1) A magyar állam kezesként felel a közvetett vagy közvetlen többségi állami tulajdonú vasúti
társaságoknak, vagy e társaságok többségi befolyása alatt álló vasúti társaságoknak a vasúti gördülőállományuk
fejlesztésére, felújítására vagy új vasúti gördülőállomány beszerzésére szolgáló, az EUROFIMA Európai Vasúti
Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott finanszírozásból eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséért,
ha a Kormány nyilvános határozatában jóváhagyja a vasúti társaság forrásbevonását.
(2) Az állami kezességért fizetendő, az uniós állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat
nem vagy azt az uniós állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó kezességvállalási díj
mértékét a Kormány állapítja meg az (1) bekezdés szerinti nyilvános határozatában.
(3) Az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság az állami kezesség mellett az EUROFIMA
Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott gördülőállomány-finanszírozás esetében
további fedezet előírására, valamint a hitelcél teljesítésének vizsgálatára nem köteles.
(4) Az (1) bekezdés szerinti állami kezesség melletti forrásbevonás éves keretét a költségvetési törvényben kell
meghatározni.”
11. §		
A Vtv. 36/C. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a közlekedési hatóság azt állapítja meg, hogy a járművezető nem teljesíti az (1) bekezdésben meghatározott
valamely feltételt, az engedélyt felfüggeszti, és erről értesíti a Bizottságot. A felfüggesztésről szóló határozat
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
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(6) Ha a közlekedési hatóság azt állapítja meg, hogy egy másik EGT-tagállamban működő hatóság által kiállított
engedélyben foglalt feltételeket a járművezető nem teljesíti, megkeresi a kibocsátó hatóságot további ellenőrzés
elvégzésére vagy az engedély felfüggesztésére irányuló javaslattal. A közlekedési hatóság egyidejűleg tájékoztatja
a Bizottságot és az egyéb illetékes hatóságokat a megkeresésről. A közlekedési hatóság a más EGT-tagállamban
illetékes hatóság határozatáról szóló értesítésig megtilthatja a járművezetőknek, hogy az országos jelentőségű
vasútvonalon közlekedjenek.
(7) Ha másik EGT-tagállam hatósága megkeresi a közlekedési hatóságot, hogy valamely járművezető nem teljesíti
az engedélyben foglalt feltételeket, négy héten belül megvizsgálja a kérelmet, és határozatáról értesíti a megkereső
hatóságot, valamint a Bizottságot és az illetékes hatóságokat.”
12. §		
A Vtv. 36/D. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a közlekedési hatóság azt állapítja meg, hogy a járművezető nem teljesíti a vasúti járművezetői engedélyről
és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló rendeletben a tanúsítványra vonatkozóan meghatározott valamely
feltételt, megkeresi a tanúsítványt kiállító munkáltatót további ellenőrzés elvégzésére vagy a tanúsítvány
felfüggesztésére irányuló javaslattal. A tanúsítványt kiállító szerv négy héten belül tájékoztatja a közlekedési
hatóságot az ellenőrzés eredményéről és az intézkedéseiről. A tanúsítványt kiállító munkáltató jelentéséig
a közlekedési hatóság megtilthatja a járművezetőknek, hogy az országos jelentőségű vasútvonalon közlekedjenek,
és erről értesíti a Bizottságot és az illetékes hatóságokat.
(5) A tanúsítvánnyal szemben támasztott tartalmi követelményeket és a tanúsítvány megszerzésének részletes
szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg.”
13. §

(1) A Vtv. 36/I. §-a és az azt megelőző alcímcím helyébe a következő alcímcím és rendelkezés lép:

„A vasúti járművek üzembe helyezése, javítása, időszakos vizsgálata és a karbantartásért felelős
szervezet
36/I. § (1) A vasúti jármű üzembe helyezését a közlekedési hatóság engedélyezi.
(2) A vasúti jármű üzemben tartója a műszaki állapot megvizsgálása érdekében a vasúti járművet a vasúti járművek
üzembe helyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló rendeletben
meghatározottak szerint időszakos vizsgálatra bocsátja.
(3) A közlekedési hatóság az üzembe helyezés előtti vizsgálatában a közlekedési hatóság által kiadott műszaki
engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet tanúsító szervezetként közreműködhet. A műszaki engedélyhez
kötött tevékenység folytatását a közlekedési hatóság annak engedélyezi, aki rendelkezik a vasúti járművek
időszakos műszaki vizsgálatát végző szervezetek engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló rendeletben
meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. A közlekedési hatóság
a műszaki engedélyhez kötött tevékenységet folytató személyekről és szervezetekről nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza a tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait.
(4) Az üzembe helyezés vagy a pályahálózaton való használat előtt valamennyi járműnek rendelkeznie
kell karbantartásért felelős szervezettel. A karbantartó szervezetet a közlekedési hatóság a nemzeti vasúti
járműnyilvántartásban nyilvántartásba veszi.
(5) Különleges menet iránti kérelmet kell benyújtani a hatósághoz
a) EGT-tagállamban hatályos típus- vagy üzembehelyezési engedéllyel nem rendelkező,
b) pályaszámmal nem rendelkező történelmi, muzeális, valamint bemutató és vizsgálat céljából a vasúti
pályahálózaton közlekedő vagy
c) egyedi kialakítású
vasúti jármű országos vasúti pályahálózaton való közlekedtetéséhez.”
(2) A Vtv. 36/I. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közlekedési hatóság évente – felügyeleti díj ellenében – ellenőrzi, hogy
a) a vasúti járművek gyártását, javítását végző személyek és szervezetek,
b) a vasútüzemi célt szolgáló tartály vagy kazán megfelelőségértékelését, az időszakos és soron kívüli vizsgálatát,
valamint az üzemi vizsgálóhely felügyeletét ellátó vizsgáló szervezetek,
c) a vasúti járművek időszakos vizsgálatát végző szervezet, valamint
d) a vasúti alrendszerek, rendszerelemek karbantartásáért felelős szervezetek
műszaki hatósági engedélye kiadásának alapjául szolgáló feltételek fennállnak-e.
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(7) Az éves felügyeleti díj mértéke
a) a vasúti járművek gyártását, javítását végző személyek és szervezetek
aa) járműgyártása, főjavítás végzése esetén 967 000 forint,
ab) fővizsgák végzése esetén 725 000 forint,
ac) közlekedés biztonságával összefüggő részegységek gyártása, javítása esetén 484 000 forint,
b) az (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott szervezetek esetén 727 000 forint.”
14. §		
A Vtv. 38-41. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„38. § (1) Az országos törzshálózati vasúti pályákkal és azok tartozékaival történő rendelkezésre, a vagyonkezelésére,
használatára, a hasznosítás részletes feltételeire, tulajdonjogának átruházására – a 4. mellékletben meghatározott
vasútvonalak kivételével – a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Nem vonható ki az országos törzshálózati vasúti pályák köréből a transzeurópai vasúti közlekedési hálózat
részeként működő vasútvonal.
(3) A kizárólag a Magyar Honvédség által honvédelmi célra használt saját célú vasúti pályahálózatok a magyar állam
tulajdonában és az MH Katonai Közlekedési Központ üzemeltetésében állnak.
39. § (1) A Fertővidéki Helyi Érdekű Vasúti Zrt. (a továbbiakban: FHÉV Zrt.) vasúti pályáinak és tartozékainak
a tulajdonjogára és használatára a fertővidéki helyi érdekü vasuti engedélyezése tárgyában hozott 1896. évi
XXIX. törvényben meghatározott – meghosszabbított – engedély lejártáig az abban foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A FHÉV Zrt. tulajdonában lévő vasúti pályahálózatnak Magyarország területére eső részére az országos
jelentőségű vasútvonalakra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
40. § (1) A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: GYSEV Zrt.)
működtetésében lévő vasúti pályahálózathoz tartozó vasúti pályák és tartozékaik tulajdonjogára és használatára
a Győrtől Sopronon át Ebenfurt irányában az ország határáig vezetendő elsőrendü gőzmozdonyvasut kiépitéséről
szóló 1872. évi XXVII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A GYSEV Zrt. tulajdonában lévő vasúti pályahálózatnak Magyarország területére eső részére az országos
jelentőségű vasútvonalakra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
41. § (1) Az országos vasúti mellékvonalakat magában foglaló vasúti pályahálózat az állam többségi tulajdonába
tartozó gazdasági társaság tulajdonában állhat.
(2) A 38–40. §, valamint az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó vasúti pálya – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
bármely természetes vagy jogi személy tulajdonában állhat.
(3) A kizárólag a Magyar Honvédség által honvédelmi célra használt saját célú vasúti pályahálózatot az állam
többségi tulajdonába tartozó pályahálózat-működtető működtetheti.”
15. §		
A Vtv. 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. § (1) A vasúti pályával szomszédos ingatlan tulajdonosa (használója) tűrni köteles, hogy a pályahálózatműködtető vagy a fejlesztési közreműködő és a GSM-R fejlesztő az ingatlanon, az alatt vagy felett gyengeáramú
vezetéket, elektronikus hírközlési hálózati elemeket – beleértve a GSM-R hálózati elemeket is –, ehhez
tartószerkezetet, jelzőkövet, egyéb jelzést vagy ideiglenes eszközt helyezzen el, ezeket javítsa, karbantartásukat
elvégezze. A legfeljebb 1000 V – fogaskerekű vasút esetében legfeljebb 1500 V – vontatási üzemfeszültséggel
villamosított vasúti pálya pályahálózat-működtetőjét megilleti ezen jogosultság az erősáramú vezetékek és az ehhez
tartozó tartószerkezet elhelyezése, javítása és karbantartásának elvégzése során is. Az elhelyezés, a javítás és
a karbantartás során a környezet- és természetvédelmi érdekeket figyelembe kell venni.
(2) A pályahálózat-működtető, a fejlesztési közreműködő és a GSM-R fejlesztő − az ingatlan tulajdonosának
(használójának) kártalanítása mellett − jogosult a vasúti pályán és a vasúti pálya közvetlen közelében a szabad
kilátást akadályozó, továbbá a vasúti vezetékek nyomvonalában lévő növényzet eltávolítására, ha azt a közlekedés
biztonsága, üzemzavar megelőzése vagy vezeték létesítése, javítása, karbantartása indokolja. A növényzet
eltávolítása nem okozhat aránytalan sérelmet az érintett lakosság érdekei vagy a környezet- és természetvédelmi
érdekek szempontjából.
(4) A vasúti közlekedés célját szolgáló erősáramú vezetékek és tartószerkezetek idegen ingatlanon történő
elhelyezésére és üzemben tartására a villamos energiáról szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni.”
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16. §		
A Vtv. 44–46. §-a, valamint a 44. §-t megelőző alcímcím helyébe a következő alcímcím és rendelkezések lépnek:

„Vasút-létesítési jog
44. § (1) A vasúti pályahálózat működtetésének elemei közül
a) a létesítést, felújítást és fejlesztést a pályahálózat-működtető vagy a fejlesztési közreműködő,
b) a GSM-R rendszerhálózat létesítését az a) pontban meghatározottakon kívül a GSM-R fejlesztő is végezheti
(az a) és b) pont a továbbiakban együtt: építtető).
(2) Ha a létesítést, felújítást és fejlesztést a fejlesztési közreműködő végzi, a létesítésben, felújításban és fejlesztésben
az érintett pályahálózat-működtető közreműködik. A pályahálózat-működtető és a fejlesztési közreműködő,
valamint a GSM-R fejlesztő a feladatok megosztásáról együttműködési szerződést köt.
(3) A fejlesztési közreműködőként eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.)
mint építtető az országos jelentőségű vasútvonalakon, valamint az azokhoz kapcsolódó ingatlanokon központi
költségvetési és uniós támogatásból létesítési, felújítási és fejlesztési feladatokat lát el az állam nevében és állami
tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén az állam javára, amely tevékenység fontos közérdekű és közcélú
tevékenységnek minősül.
(4) A vasúti társaság tulajdonában vagy vagyonkezelésében álló területen megvalósuló vasútfejlesztés
esetén a vasúti társaság a beruházás jogerős használatbavételéig a beruházás megvalósításához szükséges
beavatkozásokat tűrni köteles.
(5) Az e §-ban szabályozott vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésére, valamint törlésére
irányuló eljárások mentesek az igazgatási szolgáltatási díj fizetése alól.
(6) A (2)–(4) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket alkalmazni kell azon önkormányzati fejlesztésekre is,
amelyek során fejlesztési közreműködő jár el.
45. § (1) Az országos jelentőségű vasútvonalak építési beruházásánál a nyomvonalat keresztező, kiváltásra kerülő és
a vasúti pályahálózatot ellátó közmű a hatósági eljárásban közcélúnak minősül.
(2) Az építtető a létesítéssel, felújítással és fejlesztéssel érintett vasúti pályaszakasz meghatározását követően
haladéktalanul köteles írásban értesíteni a létesítéssel, felújítással, fejlesztéssel érintett közmű üzemeltetőjét és
tulajdonosát (a továbbiakban együtt: üzemeltető) arról, hogy a fejlesztési tevékenység során mely közműszakasz
átalakítása, áthelyezése (a továbbiakban együtt: kiváltása) vagy fejlesztése szükséges.
(3) Az üzemeltető a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvétele után az abban feltüntetett határidőn belül
köteles a közműszakasz kiváltását vagy fejlesztését elvégezni vagy elvégeztetni. Az építtető a körülmények
által indokolt mértékű, a közműszolgáltatóval egyeztetett – harminc napnál nem rövidebb – határidőt határoz
meg a közműszakasz kiváltására vagy fejlesztésére. Az üzemeltető a véleményét az annak közléséről szóló
felhívás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles közölni az építtetővel. Az építtető köteles
a közműkiváltás vagy -fejlesztés indokolt költségeit az üzemeltetőnek megfizetni, vagy az építtető által létrehozott
közművet, közműrészt ingyenesen az üzemeltetőnek átadni. Az ingyenes átadás feltétele, hogy a közműszakasz
kiváltására a műszakilag feltétlenül szükséges mértékben került sor és a kiváltás költségei nem haladták meg
a szokásos piaci költségeket; ezt meghaladó kiváltás vagy fejlesztés az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti
állami támogatásnak minősül és csak az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban finanszírozható vagy
az üzemeltető annak költségeit köteles viselni. A közműkiváltás vagy -fejlesztés elvégzését követő kilencven napon
belül az építtető és az üzemeltető kötelesek egymással tételesen elszámolni.
(4) Ha az üzemeltető neki felróható módon a (2) bekezdés szerinti értesítésben szereplő közműszakasz kiváltására
vagy fejlesztésére vonatkozó közműkiváltási vagy -fejlesztési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, vagy
egyébként a közműkiváltást vagy -fejlesztést nem megfelelően végzi el, vagy annak elvégzését vagy elvégeztetését
megtagadja, köteles az ezzel okozott kárt megtéríteni.
(5) A közműkiváltás vagy -fejlesztés elvégzésének vagy elvégeztetésének megtagadása esetén az építtető jogosult
a közműkiváltást vagy -fejlesztést a megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező vállalkozóval elvégeztetni, amelyet
az üzemeltető tűrni köteles.
46. § (1) A NIF Zrt. és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) mint GSM-R
fejlesztők a magyar állam tulajdonában álló vasúti pályahálózat részét képező GSM-R rendszerhálózat tekintetében
központi költségvetési és uniós támogatásból építtetői, létesítési feladatokat láthat el – a fejlesztési közreműködő
mellett – a magyar állam javára eljárva. A GSM-R rendszerhálózat megvalósítása fontos közérdekű és közcélú
tevékenység.
(2) A pályahálózat-működtető, a fejlesztési közreműködő vagy a GSM-R fejlesztő a GSM-R rendszerhálózat
előkészítéseként teljeskörűen elkészíti vagy elkészítteti a szükséges terveket, tanulmányokat. A pályahálózatműködtető, a fejlesztési közreműködő vagy a GSM-R fejlesztő ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási
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eljárásokban, a saját nevére megszerzi az építési és egyéb engedélyeket. A pályahálózat-működtető, a fejlesztési
közreműködő vagy a GSM-R fejlesztő lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat, megköti a megvalósításra vonatkozó
szerződéseket, elvégzi a teljesítések igazolását, gondoskodik az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról,
valamint a műszaki átadás-átvétel lebonyolításáról.
(3) A létesített − a magyar állam tulajdonában álló vasúti pályahálózat tartozékát képező − GSM-R rendszerhálózat
és annak tartozékai e törvény erejénél fogva magyar állam tulajdonába kerülnek. A vasúti pályahálózat
tartozékaként a GSM-R rendszerhálózat és tartozékai a beruházásnak a − számvitelről szóló törvény szerinti −
megvalósulásakor a vasúti pályahálózat vagyonkezelőjének nyilvántartásában kerülnek aktiválásra, a beruházásnak
a GSM-R fejlesztő nyilvántartásaiból − az elszámolásra kapott forrásokkal szemben − történő kivezetésével
egyidejűleg.
(4) A fejlesztési közreműködő vagy a GSM-R fejlesztő által végzett GSM-R rendszerhálózat-létesítés során az érintett
vasúti pályahálózat tulajdonosa, vagyonkezelője és működtetője köteles együttműködni.
(5) A vasúti pálya és tartozékai tervezésére, építésére, kivitelezésére, üzembe helyezésére és üzemeltetésére
vonatkozó szabályokat a vasúti pálya és tartozékai tervezésének, kivitelezésének, üzembe helyezésének és
üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló miniszteri rendelet tartalmazza.”
17. §		
A Vtv. XII. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép:

„XII. FEJEZET
NYÍLT HOZZÁFÉRÉS
A vasúti pályahálózathoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés
49. § (1) A pályahálózat-működtető 2. melléklet 1. pontjában meghatározott szolgáltatásait a kapacitásigénylők
díj ellenében, egyenlő, hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható feltételek mellett vehetik igénybe.
Ez a jogosultság magában foglalja a kiszolgáló létesítményekhez vezető vasúti pályahálózathoz, valamint minden
olyan vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférést is, amelyek több végfelhasználót szolgálnak ki vagy képesek
kiszolgálni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti alapszolgáltatásoknak a kapacitásigénylők által történő igénybevételére külön-külön
nem kerülhet sor. Kivételt képez a 2. melléklet 1. pont e) alpontjában meghatározott felsővezetéki rendszer
használata nem villamos meghajtású vasúti jármű közlekedtetése esetén.
(3) A kiszolgáló létesítmények üzemeltetői egyenlő, hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható feltételek
mellett, díj ellenében nyújtják valamennyi kapacitásigénylő számára a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott
szolgáltatásokat, beleértve a létesítményben lévő vasúti pályahálózathoz való hozzáférést is.
(4) Ha a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott szolgáltatások valamelyikét
kiegészítő szolgáltatásként, díj ellenében nyújtja az azt igénylő kapacitásigénylő részére, akkor ezt egyenlő,
hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható feltételek mellett végzi.
(5) A kiszolgáló létesítmény üzemeltetője dönthet úgy, hogy a 2. melléklet 4. pontjában meghatározott
mellékszolgáltatásokat kizárólag egyetlen kapacitásigénylő részére nyújthatja. Ha a kiszolgáló létesítmény
üzemeltetője úgy dönt, hogy e szolgáltatások közül bármelyiket más kapacitásigénylő számára is felkínálja, azokat
köteles az azt igénylő kapacitásigénylő részére − díj ellenében − egyenlő, hátrányos megkülönböztetéstől mentes és
átlátható feltételek mellett nyújtani.
50. § A vasúti pályahálózathoz történő hozzáférés keretében nyújtandó szolgáltatásokra, valamint az azok
igénybevételére vonatkozó részletes rendelkezéseket a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes
szabályairól szóló rendelet tartalmazza.
51. § (1) A transzeurópai vasúti közlekedési hálózat részeként működő vasútvonalak minden esetben a nyílt
hozzáférés körébe tartoznak.
(2) A nyílt hozzáférés biztosítása szempontjából − a vasúti pálya tulajdonosának és üzemeltetőjének személyére
tekintet nélkül − a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat részének kell tekinteni a csatlakozó vasúti pályát.
(3) A pályahálózat-működtető nem köteles a nyílt hozzáférést biztosítani
a) a kizárólag vasúti személyszállítás, valamint saját vasút-üzemeltetési és karbantartási rendeltetésű teherszállítás
céljára fenntartott − nem átjárható – helyi, városi és térségi vasúti pályahálózathoz,
b) a kizárólag vasúti személyszállítás, valamint saját vasút-üzemeltetési és karbantartási rendeltetésű teherszállítás
céljára fenntartott elővárosi vasúti pályahálózathoz,
c) a saját célú vasúti pályahálózathoz,
d) az iparvágányhoz,
e) a kizárólag honvédelmi célra használt vasúti pályahálózathoz.
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A vasúti pályahálózat-kapacitáshoz fűződő jogok elosztása
52. § (1) A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat kapacitását − közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus eltérő
rendelkezése hiányában − a pályahálózat-működtető osztja el.
(2) A hozzáférésre jogosult a részére biztosított vasúti pályahálózat-kapacitást harmadik személyre nem ruházhatja
át és azzal nem kereskedhet. Nem minősül átruházásnak, ha a hozzáférésre jogosult a kapacitást kapacitásfoglalásra
jogosult kijelölése alapján használja.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott tilalomba ütköző magatartást tanúsító hozzáférésre jogosult számára
a jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 évig vasúti pályahálózat-kapacitás nem
biztosítható.
(4) Az adott pályahálózat-kapacitás menetvonal formájában legfeljebb egy üzemi menetrend érvényességi
időszakára adható a kapacitásigénylőnek.
(5) A pályahálózat-működtetőnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy tájékoztassa a kapacitásigénylőket a már
elosztott pályahálózat-kapacitásról.
(6) A kapacitáselosztás folyamatának lehetővé kell tennie a pályahálózat-működtető számára a rendelkezésre álló
pályahálózat-kapacitás értékesítését és lehető leghatékonyabb kihasználását.

A vasúti pályahálózat-kapacitás elosztásának alapelvei
53. § (1) A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat kapacitásának elosztása során
a) az átláthatóság és az egyenlő bánásmód követelményének a megtartásával kell eljárni,
b) a kapacitáselosztási szabályok kialakítása során figyelembe kell venni a vasúti személyszállításra, vasúti
árutovábbításra vagy vegyes használatra szolgáló vasúti pályák vagy pályaszakaszok eltérő rendeltetését.
(2) A vasúti pályahálózat-kapacitás elosztása során lehetőség szerint minden igényt ki kell elégíteni, törekedve
a vasúti közlekedés igénybevételének ösztönzésére. A túlterhelt és szakosított pályahálózatra vonatkozó esetek
kivételével a vasúti pályahálózat-kapacitás valamennyi vasúti tevékenység végzése céljából használható.
(3) Az elosztás során a vasúti pályahálózat-kapacitás menetvonal formájában
a) előre, tizenkét hónapot meg nem haladó időszakra vonatkozóan vagy
b) eseti igénybejelentés alapján
biztosítható.
(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott időtartamra vonatkozó vasúti pályahálózat-kapacitási
igénybejelentések alapján tizenkét hónapos időszakra vonatkozóan üzemi menetrendet kell készíteni.
(5) Az üzemi menetrend kialakításánál az egyes igénybejelentések teljesítése érdekében megfelelő vasúti
pályahálózat-kapacitást kell biztosítani.

A kapacitásfoglalásra jogosult jogai és kötelezettségei
54. § (1) Vasúti pályahálózati kapacitást – díj ellenében – bármely kapacitásigénylő igényelhet.
(2) A pályahálózat-működtető köteles a 2. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat a kapacitásfoglalásra
jogosult rendelkezésére bocsátani.
(3) A (2) bekezdésben foglalt szolgáltatások rendelkezésre bocsátására a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat
kapacitásának elosztása alapján kerül sor.
(4) A kapacitásfoglalásra jogosult és a vasúti pályahálózat-működtető között a vasúti pályahálózat-kapacitás
foglalására vonatkozó keretszerződés jön létre (a továbbiakban: keretszerződés). A keretszerződésben
a kapacitásfoglalásra jogosult kötelezettséget vállal azoknak a feltételeknek és eljárásrendeknek a betartására,
amelyeket a pályahálózat-működtető a 2. melléklet 1. pontjában foglalt szolgáltatásokra vonatkozóan a Hálózati
Üzletszabályzat részeként közzétesz. A keretszerződés pályahálózat-működtetővel történő megkötése előfeltétele
a kapacitásigény benyújtásának.
55. § (1) A kapacitásfoglalásra jogosult a részére kiutalt vasúti pályahálózat-kapacitást annak felhasználása céljából
bármely hozzáférésre jogosult részére átruházhatja.
(2) A kapacitásfoglalásra jogosult – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az e törvényben foglaltak szerint
igényelheti a vasúti pályahálózat-kapacitást azzal, hogy ahol e törvény hozzáférésre jogosultat említ, azon e §
alkalmazásában kapacitásfoglalásra jogosultat kell érteni.
(3) A keretszerződésben a kapacitásfoglalásra jogosult kötelezettséget vállal arra, hogy kijelöli a szerződés tárgyát
képező vasúti pályahálózat-kapacitás felhasználása céljából az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő
hozzáférésre jogosultat, aki a vasúti pályahálózat-működtetővel vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására
vonatkozó szerződést köt. Ha a hozzáférésre jogosult és a pályahálózat-működtető közötti szerződés a hozzáférésre
jogosult vagy a kapacitásfoglalásra jogosult érdekkörében felmerült okból nem jön létre az (5) bekezdés szerinti
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határidőig, a vasúti pályahálózat-működtető ezt az igényelt pályahálózat-kapacitás lemondásának tekintheti, és
az erre vonatkozó feltételek szerint járhat el.
(4) Ha a szerződő felek a keretszerződésben a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaktól el kívánnak térni, a szerződés
tervezetét a pályahálózat-működtető előzetes hozzájárulás céljából a vasúti igazgatási szerv részére megküldi.
A szerződés a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaktól csak a vasúti igazgatási szerv előzetes hozzájárulásának
megfelelően térhet el. A vasúti igazgatási szerv az előzetes hozzájárulási kérelem kézhezvételét követő harminc
napon belül döntést hoz. A szerződés egy példányát a pályahálózat-működtető köteles a vasúti igazgatási szerv
részére a mindkét fél által történő aláírástól számított tizenöt napon belül megküldeni.
(5) A (4) bekezdés szerinti vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására vonatkozó szerződés megkötésének
határidejét a vasúti pályahálózat-működtető állapítja meg. A határidő legfeljebb harminc nappal előzheti meg
a szerződés tárgyát képező vasúti pályahálózat-kapacitás felhasználásának időpontját. A határidőre vonatkozó
feltételeknek megfelelőnek, átláthatónak és hátrányos megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük, és azokat
a Hálózati Üzletszabályzat részeként közzé kell tenni.
(6) A kapacitásfoglalásra jogosult számára kiutalt kapacitásnak a hozzáférésre jogosult általi felhasználása után
elszámolandó hálózat-hozzáférési díjat és a Hálózati Üzletszabályzatban meghatározott fizetési kötelezettségeket
a pályahálózat-működtető a kapacitásfoglalásra jogosult által kijelölt hozzáférésre jogosulttal számolja el.

Egyablakos ügyintézés
56. § (1) A kapacitásigénylő – egyablakos ügyintézés keretében – több vasúti pályahálózat-működtető vasúti
pályahálózatára kiterjedő kapacitást is igényelhet a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot működtető pályahálózatműködtetőnél, a menetvonalon érintett pályahálózat-működtetők által létrehozott közös szervnél vagy a nem
független pályahálózat-működtető esetén a VPSZ-nél, amely a kapacitásigénylő nevében az érintett pályahálózatműködtetőnél eljár.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem érinti a 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
foglaltakat.
(3) A pályahálózat-működtetők együttműködnek az Unió területén belül működő pályahálózat-működtetőkkel
az Unió területén fekvő vasúti rendszerekhez tartozó több hálózatra kiterjedő pályahálózat-kapacitás
hatékony kialakításában és elosztásában, beleértve a vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására vonatkozó
keretmegállapodások alapján történő együttműködést is. A pályahálózat-működtetők részt vesznek a pályahálózatkapacitás kialakításában és az elosztási eljárásokban. A pályahálózat-működtetők a több hálózatra kiterjedő
menetvonalakat ezen eljárások szerint szervezik.

Hálózat-hozzáférési szerződés
57. § (1) Ha a hozzáférésre jogosult eleget tesz az e fejezetben meghatározott követelményeknek, úgy
a pályahálózat-működtető a vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására vonatkozóan köteles a hozzáférésre
jogosulttal – a felek jogait és kötelezettségeit tartalmazó – szerződést kötni.
(2) A pályahálózat-működtetőnek az (1) bekezdésben meghatározott szerződés megkötése során hátrányos
megkülönböztetéstől mentes és átlátható feltételeket kell alkalmaznia.
58. § (1) A hozzáférésre jogosult a vasúti pályahálózat-kapacitásra, valamint a 2. melléklet 1–4. pontjában
meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó igényét a pályahálózat-működtetőnek bejelenti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igénybejelentés ajánlattételre történő felhívásnak minősül, amelyre a Ptk. szabályai
az irányadóak.
(3) A pályahálózat-működtető a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően köteles a vasúti pályahálózatkapacitásnak, valamint a 2. melléklet 1–4. pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevételének − a Hálózati
Üzletszabályzat rendelkezéseinek megfelelően számított hálózat-hozzáférési díj ellenében történő − biztosítására
vonatkozóan ajánlatot tenni.
(4) A felek között a vasúti pályahálózat-kapacitás rendelkezésre állására vonatkozó szerződés jön létre, ha
a hozzáférésre jogosult elfogadja a pályahálózat-működtető ajánlatát. A kapacitásigény benyújtásának
előfeltétele a hálózat-hozzáférési szerződés pályahálózat-működtetővel történő megkötése. Ha a szerződő felek
a hálózat-hozzáférési szerződésben a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaktól el kívánnak térni, a szerződés
tervezetét a pályahálózat-működtető előzetes hozzájárulás céljából a vasúti igazgatási szerv részére megküldi.
A hálózat-hozzáférési szerződés a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaktól csak a vasúti igazgatási szerv előzetes
hozzájárulásának megfelelően térhet el. A vasúti igazgatási szerv az előzetes hozzájárulási kérelem kézhezvételét
követő harminc napon belül döntést hoz. A hálózat-hozzáférési szerződés egy példányát a pályahálózat-működtető
köteles a vasúti igazgatási szerv részére a mindkét fél által történő aláírástól számított tizenöt napon belül
megküldeni.
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(5) Ha a pályahálózat-működtető a (3) bekezdésben meghatározott ajánlattételi kötelezettségének a vasúti
pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott határidőben nem
tesz eleget, vagy a hozzáférésre jogosult a pályahálózat-működtető a 61. § (2) bekezdése szerinti eltérő ajánlatát
nem fogadja el, a hozzáférésre jogosult jogvitás eljárás megindítására irányuló kérelmet nyújthat be.

Vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására vonatkozó keretmegállapodás
59. § (1) A vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására a pályahálózat-működtető, nem független pályahálózatműködtető esetén a VPSZ és a kapacitásigénylő a következő éves üzemi menetrend időbeli hatályát meghaladó
időszakra vonatkozó keretmegállapodást köthetnek az EUMSZ 101., 102 és 106. cikkének sérelme nélkül.
A keretmegállapodást kötött kapacitásigénylő a keretmegállapodásban rögzített feltételek szerint jogosult vasúti
pályahálózat-kapacitás igénylésére. A keretmegállapodás nem zárhatja ki harmadik személy jogosultaknak a vasúti
pályahálózathoz történő hozzáférését.
(2) A keretmegállapodás létrejöttéhez a vasúti igazgatási szerv jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás nem tagadható
meg, ha a keretmegállapodás az e törvényben, valamint a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes
szabályairól szóló rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.
(3) A keretmegállapodás tartalmazza a kapacitásigénylő által igényelt és a pályahálózat-működtető, vagy nem
független pályahálózat-működtető esetén a VPSZ által felajánlott pályahálózat-kapacitás jellemzőit.
60. § (1) A keretmegállapodás a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel ötéves időtartamra köthető, és az eredeti
időtartamával megegyező időtartammal meghosszabbítható, indokolt esetben azonban a keretmegállapodás
hatálya rövidebb vagy hosszabb időtartamban is meghatározható. A keretmegállapodás öt évnél hosszabb
időtartamra kereskedelmi szerződések, különleges beruházások vagy kockázatok által indokolt esetben köthető.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, a szakosított pályahálózatot használó, jelentős és hosszú távú befektetéseket igénylő
szolgáltatás esetében − a kapacitásigénylő kellő indokolása esetén − a keretmegállapodás 15 évre köthető meg.
Az időtartam csak kivételes esetekben, elsősorban nagyléptékű, hosszú távú beruházások esetében haladhatja meg
a 15 évet és különösen akkor, ha a beruházásra vonatkozó kötelezettségvállalásokat a többéves amortizációs tervvel
együtt szerződésbe foglalták. A kapacitásigénylő ebben az esetben megkövetelheti a számára a keretmegállapodás
alatt biztosítandó kapacitásmutatók részletes meghatározását, ideértve a menetvonalak kihasználtságát,
mennyiségét és minőségét.
(3) A keretmegállapodást a pályahálózat-működtető, vagy – nem független pályahálózat-működtető esetén –
a VPSZ a vasúti igazgatási szerv előzetes hozzájárulásával egyoldalúan módosíthatja − ideértve a rögzített kapacitás
mértékének korlátozását is −, ha:
a) a vasúti pályahálózat jobb kihasználása indokolja, és
b) a keretmegállapodás megkötésére a körülmények utóbb bekövetkezett változásából eredően már nem lenne
jogszabályi lehetőség.
(4) A keretmegállapodás megszüntetésének és a (3) bekezdés szerinti módosításának esetére
a keretmegállapodásban a kapacitásigénylő részére arányos kártalanítás vagy kártérítés is kiköthető.
(5) Az üzleti titok sérelme nélkül az egyes keretmegállapodásokban lekötött kapacitások adatait a pályahálózatműködtető a Hálózati Üzletszabályzat mellékleteként közzé teszi.

Összehangolási eljárás
61. § (1) A vasúti pályahálózat valamely szakaszára vonatkozó vasúti pályahálózat-kapacitás iránt bejelentett igények
ütközése esetén a pályahálózat-működtető az érintett igényeket bejelentő kapacitásigénylők között egyeztetést
kezdeményez, és összehangolási eljárás keretében egyezség létrehozását kísérli meg. Az egyezség létrehozása
érdekében a pályahálózat-működtető az érintett kapacitásigénylők részére az általuk bejelentett igénytől eltérő
vasúti pályahálózat-kapacitás igénybevételére tehet javaslatot és az érintett felek jogosultak a vasúti pályahálózatkapacitás iránti igényüket a bejelentési határidő elteltét követően is módosítani.
(2) Ha az összehangolási eljárás tíz munkanapon belül nem vezet eredményre, a pályahálózat-működtető
– a kapacitáselosztás elvei alapján, szakosított és túlterhelt pályahálózatokra vonatkozó szabályokra is
figyelemmel − dönt az összehangolási eljárással érintett igényekről, és ennek eredményeként az összehangolási
eljárással érintett kapacitásigénylők részére az általa bejelentett igénytől eltérő ajánlatot tehet.
(3) Ha a pályahálózat-működtető az 58. § (3) bekezdésében meghatározott ajánlattételi kötelezettségének
a Hálózati Üzletszabályzatban meghatározott határidőben nem tesz eleget, vagy a kapacitásigénylő a pályahálózatműködtetőnek a (2) bekezdés szerinti eltérő ajánlatát nem fogadja el, a kapacitásigénylő a jogvitás eljárás
megindítására irányuló kérelmet nyújthat be.
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Túlterhelt pályahálózat
62. § Ha a pályahálózat-kapacitás iránti igények a kért menetvonalak összehangolása és a kapacitásigénylőkkel
folytatott konzultációk után nem elégíthetőek ki a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes
szabályairól szóló rendeletben meghatározott mértékben, a pályahálózat-működtető haladéktalanul köteles
a kérdéses pályahálózatot vagy annak egy részét túlterheltnek minősíteni. Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni, ha
egy pályahálózaton vagy annak egy részén – a kapacitásigények benyújtásától számítva − legfeljebb az érintett
üzemi menetrend által érintett menetrendi időszakon belül kapacitáshiány lép fel.
63. § (1) A túlterhelt vasúti pályahálózaton a kapacitás elosztására vonatkozó eljárást a vasúti pályahálózathoz
történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló rendelet írja elő. Az eljárásban – elsősorban a pályahálózatműködtető túlterheltté minősítésnek a megszüntetésére irányuló kapacitás igénye, a közszolgáltatási
kötelezettségek teljesítése, a vasúti árutovábbítás, különösen a nemzetközi árutovábbítás fejlesztése, a vasúti
közlekedés folyamatos és kiegyensúlyozott működése vagy egyéb közlekedéspolitikai célok teljesítése érdekében −
meghatározott vállalkozó vasúti tevékenységeknek előnyben részesítését írhatja elő.
(2) Túlterhelt pályahálózat esetén a pályahálózat-működtető kapacitáselemzést végez, kivéve ha a kapacitásbővítési
terv megvalósítása már folyamatban van.

Kapacitáselemzés, kapacitásbővítési terv
64. § (1) A pályahálózat-működtető a pályahálózat vagy annak egy része túlterheltté nyilvánítását követő hat
hónapon belül kapacitáselemzést készít.
(2) A pályahálózat-működtető a kapacitáselemzésben meghatározza a pályahálózat-kapacitás igények teljesítésének
korlátait, valamint javaslatokat dolgoz ki a korlátok megszüntetésére. A kapacitáselemzés meghatározza
a túlterheltség okait, valamint a túlterheltség enyhítésére irányuló rövid és középtávú intézkedéseket.
(3) A kapacitáselemzés elvégzését követő hat hónapon belül a pályahálózat-működtető a vasúti pályahálózathoz
történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott módon és tartalommal
kapacitásbővítési tervet készít.
(4) A pályahálózat-működtető – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem jogosult a 67/C. §
(1) bekezdésében meghatározott díjat felszámítani, ha
a) nem készít kapacitásbővítési tervet vagy
b) nem halad ütemterv szerint a kapacitásbővítési tervben meghatározott intézkedések megvalósításával.
(5) A pályahálózat-működtető a (4) bekezdésben meghatározottaktól eltérően, a vasúti igazgatási szerv
jóváhagyásával továbbra is felszámíthatja a 67/C. § (1) bekezdésében meghatározott díjat, ha
a) a kapacitásbővítési terv a pályahálózat-működtető érdekkörén kívül eső ok miatt nem valósítható meg, vagy
b) a kapacitásbővítési terv a rendelkezésre álló lehetőségek miatt gazdaságilag vagy pénzügyileg nem valósítható
meg.

Szakosított pályahálózat
65. § (1) A pályahálózat-működtető a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló
rendeletben meghatározott keretek között a Hálózati Üzletszabályzatban − megfelelő alternatív vasútvonal
biztosítása esetén – az érdekelt felekkel történő egyeztetési eljárást követően egyes pályahálózatokat vagy azok egy
részét meghatározott vállalkozó vasúti tevékenységek részére kijelölhet (szakosított pályahálózat kijelölése).
(2) A szakosított pályahálózaton a pályahálózat-működtető a pályahálózat-kapacitás elosztása során – az EUMSZ
101., 102. és 106. cikkének sérelme nélkül – elsőbbségben részesíti az (1) bekezdés szerinti vállalkozó vasúti
tevékenységeket.
(3) A fel nem használt kapacitásra az (1) bekezdésen kívüli vasúti közlekedési tevékenység végzésére is lehet
kapacitást igényelni.

Pályafenntartási munkák céljára igénybe vehető vasúti pályakapacitás
66. § (1) A pályafenntartási munkák elvégzéséhez szükséges pályakapacitási igényeket a menetrend-készítési
folyamat során kell benyújtani.
(2) A pályahálózat-működtető figyelembe veszi a rendszeres pályafenntartási munkákra fenntartott pályahálózatkapacitásnak a kapacitásigénylőkre gyakorolt hatását.
(3) A pályahálózat-működtető a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló
rendeletben meghatározott időn belül értesíti az érdekelt feleket, ha a nem tervszerű pályafenntartási munkák
következtében a pályakapacitás nem vehető igénybe.
(4) A pályafenntartási munkák elvégzéséhez szükséges pályakapacitás igényekre vonatkozó részletes
rendelkezéseket a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló rendelet tartalmazza.
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A kiszolgáló létesítmény kapacitásának elosztása
67. § (1) A kiszolgáló létesítmények kapacitását a létesítményt üzemeltető pályahálózat-működtető, ha
a létesítményt nem pályahálózat-működtető üzemelteti, a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője osztja el.
(2) A kapacitásigénylőnek a kiszolgáló létesítményben nyújtott, a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott
szolgáltatásaihoz való hozzáférés, valamint azok nyújtása iránti kérelem tárgyában a vasúti igazgatási szerv
által meghatározott – legfeljebb tizenöt napos – határidőben határozni kell. A kérelem csak abban az esetben
utasítható el, ha működőképes alternatívák lehetővé teszik, hogy az érintett áru- vagy személyszállítási szolgáltatást
ugyanazon vagy egy alternatív menetvonalon, gazdaságilag elfogadható feltételek mellett üzemeltessék.
Ez nem kötelezi a kiszolgáló létesítmény üzemeltetőjét arra, hogy erőforrásokra vagy infrastruktúrára irányuló
beruházásokat hajtson végre annak érdekében, hogy a kapacitásigénylő valamennyi kérelmét teljesíteni tudja.
(3) Ha a kapacitásigénylő kérelme a 15. § (2) bekezdésében meghatározott kiszolgáló létesítményben nyújtott
szolgáltatáshoz való hozzáférésre vagy a 15. § (2) bekezdésében meghatározott kiszolgáló létesítményben
történő szolgáltatásnyújtásra irányul, a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője minden elutasító határozatot írásban
megindokol és megjelöli a működőképes alternatívákat.
(4) Ha a 2. melléklet 2. pontjában említett valamely kiszolgáló létesítmény üzemeltetője összeütközést észlel
a különböző kérelmek között, meg kell kísérelnie az összes kérelem lehetőség szerinti összeegyeztetését. Ha nem áll
rendelkezésre működőképes alternatíva és nem elégíthető ki az érintett létesítményre benyújtott kapacitáskérelmek
mindegyike az igazolt szükségletek alapján, a kapacitásigénylő kérelmet nyújthat be a vasúti igazgatási szervhez.
A vasúti igazgatási szerv a kérelmet megvizsgálja, és adott esetben határozatot hoz annak érdekében, hogy
a kapacitás megfelelő részét a kérelmet benyújtó kapacitásigénylő kapja meg.
(5) Ha a 2. melléklet 2. pontjában említett valamely kiszolgáló létesítményt legalább két egymást követő évben nem
használták, és a hozzáférésre jogosult az adott infrastruktúrához való hozzáférés iránti indokolt igényét benyújtotta
a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője számára, a tulajdonos a kiszolgáló létesítményt részben vagy egészben
történő üzemeltetés céljára, bérbe- vagy lízingbe-adásra meghirdeti. Ha a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője
bizonyítja, hogy a létesítmény hozzáférésre jogosult általi használatát folyamatban lévő átalakítási munkálatok
akadályozzák, mentesül a kötelező meghirdetés alól.
(6) A vasúti pályahálózat-kapacitás elosztására vonatkozó részletes rendelkezéseket a vasúti pályahálózathoz
történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló rendelet tartalmazza.

Hálózat hozzáférési díjak képzésének rendszere
67/A. § (1) A hálózat-hozzáférési díjak díjképzési rendszere
a) a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot működtető pályahálózat-működtető által nyújtott szolgáltatások
díjképzési elveiből,
b) díjképzési elvek alóli kivételekből,
c) a biztosítható kedvezményekből,
d) a kiegyenlítő juttatásokból
áll.
(2) A pályahálózat-működtető a megállapított díjképzési rendszerrel és díjképzési szabályokkal összhangban
megállapítja és beszedi a pályahálózat használatáért fizetendő díjat.

Díjképzési elvek
67/B. § (1) A pályahálózat-működtető biztosítja, hogy
a) a 67/A. § (1) bekezdésében meghatározott díjképzési rendszer – a 67/G. § (2) bekezdésében meghatározott
díjmódosítás kivételével – a vasúti pályahálózat egészére vonatkozóan azonos elveken alapuljon,
b) a díjképzési rendszer alkalmazása egyenértékű és hátrányos megkülönböztetéstől mentes díjakat
eredményezzen a hasonló vasúti szolgáltatási piacon azonos jellegű vasúti szolgáltatásokat nyújtó vállalkozó vasúti
társaságok számára,
c) a fizetett vagy elszámolt hálózat-hozzáférési díjak megfeleljenek az adott menetrendi évre vonatkozó hálózati
üzletszabályzatban közzétett díjképzési rendszer szabályainak.
(2) A 67/C. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 67/E. §-ban és 67/G. §-ban meghatározott kivételekkel a 2. melléklet
1. pontjában meghatározott szolgáltatásért, valamint a 2. melléklet 2. pontja szerinti, a kiszolgáló létesítményekhez
való hozzáférést biztosító pályahálózat használatáért fizetendő díjak nem haladhatják meg a vonatközlekedtetésből
közvetlenül eredő költségeket.
67/C. § (1) A vasúti pályahálózat hatékony kihasználásának elősegítése érdekében a 67/B. § (2) bekezdésében
rögzített díjak a csúcsidőszakban fellépő kapacitáshiány esetén módosíthatóak a túlterhelt pályahálózat
egyértelműen azonosítható részei vonatkozásában úgy, hogy tartalmazhatnak kapacitáshiányt tükröző díjat.
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(2) A 67/B. § (2) bekezdésében rögzített díjak az adott vonat közlekedtetése által okozott környezeti hatások
költségének megfelelő mértékben módosíthatóak a környezeti hatás nagyságának megfelelő mértékben. Ha
a meghatározott módosítások figyelembe veszik a zajhatások csökkentésének költségeit, úgy a módosításoknak
támogatni kell a vasúti járművek elérhető leggazdaságosabb, alacsony zajszintű féktechnológiával történő utólagos
felszerelését.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott, módosított díj mindaddig alkalmazható, ameddig az a pályahálózatműködtető összbevételében növekedést nem eredményez. Ha a díj a pályahálózat-működtető összbevételében
növekedést eredményez, csak akkor tartható fenn, ha a közúti árufuvarozás esetén is alkalmaznak a környezeti
hatások költségeit magában foglaló díjat.
(4) Ha a (2) bekezdésben meghatározott, módosított díj a pályahálózat-működtetőnél többletbevételt eredményez,
azt a vasúti pályahálózat állapotának javítására kell fordítani.
(5) A pályahálózat-működtető a (2) bekezdésben meghatározott díjak vonatkozásában köteles azokat az adatokat
5 évig megőrizni, amelyekből a környezeti hatások költségeit magában foglaló díjak eredete és azok alkalmazása
ellenőrizhető. A miniszter a Bizottság kérésére ezeket az adatokat a Bizottság részére megküldi.
(6) A díjak aránytalan ingadozásainak elkerülése érdekében a 2. mellékletben meghatározott vasúti szolgáltatásokra
és meghatározott időszakra, de legfeljebb egy menetrendi évre, a 67/B. § (2) bekezdésében, valamint az (1) és
(2) bekezdésben meghatározott díjak átlagolhatóak a szokásos vonatszám és időszak alapján. A hálózat-hozzáférési
díjak mértékének ebben az esetben is arányban kell lenniük a különböző szolgáltatások költségeivel.
67/D. § (1) A 2. melléklet 2. pontjában meghatározott kiszolgáló létesítményekben nyújtott szolgáltatásért fizetendő
díj nem haladhatja meg a pályahálózat használatának és a szolgáltatás nyújtásának ésszerű nyereséggel megnövelt
költségét.
(2) Ha a 2. melléklet 3. és 4. pontjában meghatározott kiegészítő- és mellékszolgáltatásokat csak egy szolgáltató
kínálja, az e szolgáltatásokért felszámított díjak nem haladhatják meg a szolgáltatás nyújtásának ésszerű
nyereséggel megnövelt költségét.
(3) A vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és
alkalmazásának alapvető szabályairól szóló rendeletben meghatározott esetekben felszámíthatók díjak
a pályahálózat-fenntartás céljára felhasznált kapacitásra is. E díjak nem haladhatják meg a pályahálózat-működtető
fenntartási munkákból származó nettó bevételveszteségét.
(4) A 2. melléklet 2–4. pontjában meghatározott szolgáltatásokat nyújtó létesítmény üzemeltetője a pályahálózatműködtetőnek megküldi
a) a díjakkal kapcsolatos, a kiszolgáló létesítményben nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében szükséges,
a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője által nyújtott naprakész információk felsorolásáról szóló rendeletben
meghatározott adatokat és az adatszolgáltatás határidejét, amelyeket a hálózati üzletszabályzatnak tartalmaznia kell
vagy
b) olyan honlap elérhetőségét, amelyen ezek az adatok elektronikus formában térítésmentesen hozzáférhetőek.
(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjak esetében a díj ésszerű nyereségtartalmát a vasúti igazgatási szerv
a vasúti közlekedési piac felügyeletére irányuló eljárás keretében vizsgálja.

Kivételek a díjképzési elvek alól
67/E. § (1) Ha a vasúti szolgáltatások piaca lehetővé teszi és a hálózat-hozzáférési díjak várhatóan nem fedezik a nyílt
hozzáférésű vasúti pályahálózatot működtető pályahálózat-működtetőnek összes indokolt költségét és ráfordítását,
a 2. mellékletben meghatározott szolgáltatások díja legfeljebb az összes indokolt költségre és ráfordításra fedezetet
nyújtó mértékig olyan általános felárral növelhető, amely figyelembe veszi
a) a vállalkozó vasúti társaságok termelékenységének növekedését,
b) a vasúti pályahálózat hatékony használatának a követelményét,
c) a vasúti piaci szegmensek optimális versenyképességének a követelményét, valamint
d) az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvét.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felárak mértéke nem zárhatja ki, hogy a pályahálózatot olyan piaci
szegmensek használják, amelyek legalább a vasúti szolgáltatás nyújtása következtében közvetlenül felmerült
költségeket, továbbá a piac által megengedett megtérülési arányt fedezni tudják.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott felárak alkalmazását megelőzően a pályahálózat-működtető – a vasúti
hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának
alapvető szabályairól szóló rendeletben meghatározott eljárásban – értékeli a felárak hatásait az egyes piaci
szegmensek vonatkozásában.
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(4) A pályahálózat-működtető által meghatározott piaci szegmensek között legalább a következő három
szegmensnek szerepelnie kell: vasúti teherszállítás, közszolgálati szerződés keretében végzett személyszállítás,
valamint egyéb személyszállítás. A pályahálózat-működtető ezen túlmenően a szállított áruk vagy személyek szerint
további piaci szegmenseket különböztethet meg.
(5) A hálózati üzletszabályzatnak tartalmaznia kell a piaci szegmensek listáját, amelyet legalább ötévente felül kell
vizsgálni. A listát a vasúti igazgatási szerv piacfelügyeleti eljárás keretében ellenőrzi.
67/F. § (1) A hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében az egyes pályahálózat-működtetők pályahálózata
egyenlő feltételek melletti használatáért kiszabott díjai átlagos és határértékeinek összehasonlíthatóaknak kell
lenni. Az egy piaci szegmensen belüli, a hozzáférésre jogosultak számára nyújtott azonos szolgáltatások ugyanazon
díjképzés alá esnek.
(2) A pályahálózat-működtető – az üzleti titokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – a Hálózati
Üzletszabályzat mellékletében teszi közzé, hogy díjazási rendszere megfelel az (1) bekezdésben meghatározott
követelményeknek.
67/G. § (1) A normál nyomtávtól eltérő nyomtávú hálózatot üzemeltető nem EGT-tagállamba irányuló vagy ilyen
országokból érkező vasúti árufuvarozási szolgáltatások tekintetében a pályahálózat-működtető a szolgáltatásokkal
kapcsolatban felmerült költségek teljes megtérülése érdekében magasabb díjakat is meghatározhat.
(2) A meglévő vasúti pályahálózat meghatározott szakaszán végzett beruházások, valamint új vasúti pályaszakasz
létesítése esetén a pályahálózat-működtető által készített hosszú távú költségterv alapján magasabb díj
érvényesíthető az adott vasúti pályaszakaszra vonatkozóan, ha a beruházás a vasúti pályahálózat jobb kihasználását
eredményezi, vagy a pályahálózat-működtető és a hozzáférésre jogosultak közül legalább az egyik számára
eredményjavulást okoz és a beruházás a magasabb díj alkalmazása nélkül nem valósulhatna meg. Az alkalmazott
magasabb díj mértékének megállapításakor figyelembe lehet venni a beruházással kapcsolatos kockázatok
megosztására vonatkozó megállapodásokat is.
(3) A transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös
átjárhatósági műszaki előírások végrehajtása tekintetében történő módosításáról szóló 2009. július 22-i 2009/561/EK
bizottsági határozatban (a továbbiakban: 2009/561/EK bizottsági határozat) meghatározott ERTMS vasúti folyosók
esetében különböző hálózat-hozzáférési díjakat kell alkalmazni a vonatoknak a kölcsönös átjárhatóság műszaki
előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan
szóló 2006/679/EK határozat A. mellékletének és a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító
és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló, 2006/860/EK határozat A. mellékletének
módosításáról szóló, 2008. április 23-i 2008/386/EK bizottsági határozatban meghatározott ETCS fedélzeti
berendezéssel, továbbá annak továbbfejlesztett változataival való felszerelésére ösztönzés érdekében. A különböző
díjak alkalmazása nem idézhet elő átfogó változást a pályahálózat-működtető bevételében.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott díjakat nem kell alkalmazni a 2009/561/EK bizottsági határozatban
meghatározott olyan vasútvonalakra, amelyeken kizárólag ETCS rendszerrel felszerelt vonatok képesek közlekedni.

Kedvezmények
67/H. § (1) A hálózat-hozzáférési díjak tekintetében az egyenlő bánásmód követelményeinek megtartásával
általános és egyedi kedvezmények biztosíthatóak olyan módon, hogy azok nem torzíthatják a vasúti társaságok
közötti versenyt.
(2) A pályahálózat-működtető kedvezményeket csak a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat meghatározott
szakaszaira nyújthat olyan módon, hogy hasonló szolgáltatásokra hasonló kedvezményeknek kell vonatkozniuk.
(3) Az általános kedvezmény mértéke nem haladhatja meg a pályahálózat-működtető által elért tényleges
adminisztrációs költségmegtakarítás mértékét. A kedvezmény mértékének meghatározásakor nem lehet
figyelembe venni a felszámított díjba már egyébként beépített költségmegtakarítást.
(4) A pályahálózat-működtető egyedi kedvezményeket nyújthat a nagymértékben kihasználatlan vasúti
pályaszakaszokon a forgalom növelése érdekében vagy meghatározott vasúti pályaszakaszokon új vasúti
szolgáltatások fejlesztésére időszakos jelleggel.

Kifizetetlen környezeti, baleseti és infrastruktúra-költségeket kiegyenlítő rendszerek
67/I. § (1) A vasúti pályahálózat használata esetén a vasúti közlekedési tevékenységtől eltérő közlekedési módok
által okozott és igazolhatóan máshonnan meg nem térülő környezeti, baleseti, infrastrukturális költségek
kiegyenlítése céljából, meghatározott időszakra a pályahálózat-működtetőnek kiegyenlítő juttatás adható, ha
a versengő szállítási módok költségei meghaladják az ezzel egyenértékű vasúti költségeket.
(2) A pályahálózat-működtető a kiegyenlítő juttatás mértékével megegyező mértékben csökkenti a hálózathozzáférési díjait.
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(3) Ha a kizárólagos jogokat élvező vállalkozó vasúti társaság – kiegyenlítő juttatás miatt – csökkentett összegű
hálózat-hozzáférési díjat fizet, akkor a saját szolgáltatási díjait ezzel megegyező mértékben csökkenti.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiegyenlítő juttatásnak meg kell felelnie az EUMSZ 93., 107. és 108. cikkének.

A Díjképzési Módszertan és a Díjszámítási Dokumentum
67/J. § (1) A pályahálózat-működtető a díjszabási rendszer elemei meghatározásának módját az e törvény,
valamint a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és
alkalmazásának alapvető szabályairól szóló rendelet alapján kiadott Díjképzési Módszertanban rögzíti.
(2) A Díjképzési Módszertant évente felül kell vizsgálni, és a legjobb nemzetközi gyakorlat alapján – szükség szerint –
módosítani kell.
(3) A pályahálózat-működtető a hálózat-hozzáférési díjak meghatározására vonatkozó részletes számításokat
és a számítások alapjául szolgáló adatokat a Díjszámítási Dokumentumban rögzíti. A pályahálózat-működtető
a Díjszámítási Dokumentumban meghatározott díjakat a Hálózati Üzletszabályzatban teszi közzé.

Teljesítményösztönző rendszer
67/K. § (1) A hálózat-hozzáférési díjképzés rendszere a teljesítményösztönző rendszerrel együtt a vasúti
pályahálózat zavarainak, késéseinek minimalizálására és a vasúti pályahálózat teljesítményének javítására ösztönzi
a kapacitásigénylőt és a pályahálózat-működtetőt.
(2) A teljesítményösztönző rendszert a pályahálózat-működtető vagy – nem független pályahálózat-működtető
esetén – a VPSZ határozza meg.
(3) A teljesítményösztönző rendszer e §-ban, valamint a teljesítményösztönző rendszerre vonatkozó részletes
szabályokról szóló rendeletben meghatározott alapelvei az országos jelentőségű vasútvonalak egészére
vonatkozóan azonosak.
(4) A teljesítményösztönző rendszerből következő elszámolások kizárólag a pályahálózat-működtető és
a hozzáférésre jogosult között történik.
(5) A teljesítményösztönző rendszerben meghatározottak egységesen és hátrányos megkülönböztetés nélkül
vonatkoznak mind a kapacitásigénylőre, mind a pályahálózat-működtetőre.
(6) A teljesítményösztönző rendszer alapelveit és a teljesítményösztönző rendszerre vonatkozó részletes szabályokat
a miniszter rendeletben állapítja meg.

Foglalási díj
67/L. § (1) A hozzáférésre jogosult és a pályahálózat-működtető között a vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására
vonatkozó szerződésben − integrált vasúti társaság esetében az általa működtetett vasúti pályahálózatra
vonatkozóan a belső megállapodás alapján – a pályahálózat-működtető foglalásidíj-fizetési kötelezettséget
állapíthat meg, amelynek célja a kapacitás hatékony kihasználása.
(2) A foglalási díjat a pályahálózat-működtető köteles kiszabni azon hozzáférésre jogosultak esetében, amelyek
rendszeresen nem használják ki a nekik odaítélt menetvonalakat vagy azok egy részét.
(3) A lekötött, de ténylegesen igénybe nem vett kapacitásért a hozzáférésre jogosult vasúti társaság
a menetvonalért fizetendő alapszolgáltatás díjának a teljesítményösztönző rendszerben meghatározott mértékű
hányadát fizeti. A teljesítményösztönző rendszerben meghatározott egyéb szolgáltatások vonatkozásában
a lekötött, de ténylegesen igénybe nem vett szolgáltatásokért a hozzáférésre jogosult a szolgáltatásért fizetendő díj
teljesítményösztönző rendszerben meghatározott mértékű hányadát fizeti.
(4) A pályahálózat-működtető a hálózati üzletszabályzatban közzéteszi azokat a feltételeket, amelyek alapján
megállapítható a kihasználás elmulasztása. A feltételek hálózati üzletszabályzatban való meglétét és azt, hogy
az hátrányos megkülönböztetést nem valósít meg, a vasúti igazgatási szerv ellenőrzi.

A több hálózatra kiterjedő díjképzési rendszerekkel kapcsolatos együttműködés
67/M. § (1) Az EGT-tagállamok területén fekvő vasúti rendszerekhez tartozó több pályahálózatot igénybe vevő vasúti
szolgáltatások nyújtásához szükséges hatékony díjképzési rendszerek alkalmazásának lehetővé tétele érdekében
a pályahálózat-működtetők együttműködnek, és együttesen koordinálják vagy végzik a díjképzést. Nem független
pályahálózat-működtető esetén a díjképzést a VPSZ koordinálja és végzi.
(2) A pályahálózat-működtetők kiemelt feladata a nemzetközi vasúti szolgáltatások optimális versenyképességének
és a hálózatok hatékony kihasználásának biztosítása. Ennek érdekében megfelelő eljárásokat alakíthatnak ki
az e törvényben meghatározott szabályok alapján.
(3) Az (1) bekezdés végrehajtása érdekében a pályahálózat-működtetők – nem független pályahálózat-működtető
esetén a VPSZ – az Unió területén fekvő vasúti rendszerekhez tartozó több hálózatra kiterjedő forgalom
tekintetében együttműködnek a felárak lehetővé tétele és a teljesítményösztönző rendszerek hatékony alkalmazása
érdekében.
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A hálózat-hozzáférési díjak ellenőrzése
67/N. § (1) A hálózat-hozzáférési díjrendszer keretében alkalmazott díjak, kedvezmények és felárak alkalmazásának
feltételeit – különösen a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat egyes szakaszainak fenntartásával és a nyújtott
szolgáltatásokkal kapcsolatos költségeket – a vasúti igazgatási szerv ellenőrizheti. A pályahálózat-működtető
és a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője köteles a költség- és árbevétel-struktúra átláthatóságát nyilvántartási
és elszámolási rendszerében biztosítani és a vasúti igazgatási szerv számára az ellenőrzéshez szükséges
adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) A pályahálózat-működtetőnek és a kiszolgáló létesítmény üzemeltetőjének a hozzáférésre jogosult ilyen irányú
kérése esetén a hozzáférésre jogosult felé igazolnia kell, hogy a hozzáférésre jogosultnak ténylegesen kiszámlázott
hálózat-hozzáférési díj megfelel a hálózati üzletszabályzatban rögzített módszernek, szabályoknak és adott esetben
a díjtáblázatoknak.

A hálózati üzletszabályzat
67/O. § (1) A pályahálózat-működtető
a) a vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására vonatkozó általános szerződési feltételeit,
b) a díjképzési rendszer elemeit, valamint azok alkalmazásának részletes feltételeit,
c) a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztásának részletes feltételeit, ideértve az összehangolási eljárást szabályozó
elveket és az eljárás részletes szabályait,
d) a vasúti pályahálózatra vonatkozó forgalmi és műszaki jellemzőket,
e) a pályahálózat-működtető hálózatához kapcsolódó kiszolgáló létesítményekhez való hozzáférés és az azokon
belüli szolgáltatásnyújtás feltételeivel kapcsolatos, a kiszolgáló létesítményben nyújtott szolgáltatások
igénybevétele érdekében szükséges, a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője által nyújtott naprakész információk
felsorolásáról szóló rendeltben meghatározott információkat vagy olyan honlap elérhetőségét, amelyen ezek
az adatok elektronikus formában térítésmentesen hozzáférhetőek,
f ) a teljesítményösztönző rendszerrel kapcsolatos megállapodásokat
a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározott
követelményeknek megfelelően magyar és angol nyelven Hálózati Üzletszabályzatban hozzáférhetővé teszi.
(2) A pályahálózat-működtető az adott menetrendi évre vonatkozó Hálózati Üzletszabályzatot az éves
menetvonaligények benyújtási határidejének lejárata előtt legalább négy hónappal közzéteszi, és a közzétételt
megelőzően az érdekelt felek részére lehetőséget biztosít az egyeztetésre. A hálózati üzletszabályzat tervezetét
– annak közzétételét megelőző harminc nappal a honlapján nyilvánosságra hozza. A pályahálózat-működtető
a vasúti igazgatási szervet a Hálózati Üzletszabályzat tervezetére vonatkozóan beérkezett észrevételekről és
az egyeztetéssel kapcsolatos minden körülményről haladéktalanul tájékoztatja. A vasúti igazgatási szerv a Hálózati
Üzletszabályzat összeállítására vonatkozó szabályok megsértése esetén az érintett felet vagy feleket hivatalból
a jogszerű magatartás tanúsítására kötelezi.
(3) A Hálózati Üzletszabályzat készítője köteles a Hálózati Üzletszabályzatot honlapján − mindenkor hatályos
szövegével − közzétenni, valamint a szabályzat kiadásának költségeit meg nem haladó összegű ellenérték fejében
nyomtatott formában rendelkezésre bocsátani.
(4) A Hálózati Üzletszabályzat készítője gondoskodik arról, hogy a Hálózati Üzletszabályzatban szereplő információk
naprakészek legyenek és köteles a Hálózati Üzletszabályzatot ennek érdekében szükség szerint módosítani.
A Hálózati Üzletszabályzat tervezetét (módosítás esetén a Hálózati Üzletszabályzat módosításának tervezetét)
a közzétételt megelőzően a vasúti igazgatási szerv részére meg kell küldeni.
(5) A vasúti igazgatási szerv a Hálózati Üzletszabályzatot hivatalból megvizsgálja, és ha annak tartalma ellentétes
az e törvényben, valamint a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló rendeletben
foglaltakkal, annak módosítását hivatalból elrendeli.
(6) Ha a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője nem azonos a kiszolgáló létesítményhez kapcsolódó vasúti
pályahálózat pályahálózat-működtetőjével, akkor a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője a pályahálózat-működtető
rendelkezésére bocsátja azokat a kiszolgáló létesítményben nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében
szükséges, a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője által nyújtott naprakész információk felsorolásáról szóló
rendeletben meghatározott naprakész információkat, amelyeket az (1) bekezdés e) pontja alapján a Hálózati
Üzletszabályzatnak tartalmaznia kell, vagy azon honlap elérhetőségét, amelyen ezek az adatok elektronikus
formában, naprakész állapotban térítésmentesen hozzáférhetőek.
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A nem független pályahálózat-működtetőre és az általa működtetett vasúti pályahálózatra vonatkozó
eltérő rendelkezések
67/P. § (1) Ha a vasúti pályahálózatot nem független pályahálózat-működtető működteti, akkor az alapvető
feladatok ellátása tekintetében az 52–56. §-t, az 59–66. §-t, valamint a 67/A–67/O. §-t az 67/P–67/V. §-ban
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A (3) bekezdésben meghatározott feladatokat a nem független pályahálózat-működtető helyett a VPSZ látja el.
(3) A VPSZ által ellátott feladatok a következők:
a) a vasúti pályahálózat kapacitásának elosztása, beleértve mind az egyes menetvonalak meghatározását, mind azok
rendelkezésre állásának felmérését, mind pedig azok elosztását,
b) nem független pályahálózat-működtető esetén a nem független pályahálózat-működtető által működtetett
vasúti pályahálózathoz történő hozzáférése költségeinek a meghatározása,
c) a Díjképzési Módszertan és a Díjszámítási Dokumentum megállapítása, illetőleg a hozzáférésre jogosult által
fizetendő hálózat-hozzáférési díjak összegének meghatározása, valamint a díjak beszedése, amely szolgáltatás nem
minősül adóköteles tevékenységnek,
d) a nem független pályahálózat-működtető Hálózati Üzletszabályzatának kidolgozása.
(4) A nem független pályahálózat-működtető − a VPSZ (3) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása
érdekében − a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló rendeletben
meghatározottak szerint köteles
a) az általa működtetett vasúti pályahálózat forgalmi és műszaki jellemzőire vonatkozó adatokat, valamint
a pályahálózat kapacitásának meghatározásához szükséges egyéb iratot, információt, továbbá
b) a vasúti pályahálózat működtetésére, valamint a nyílt hozzáférés keretében nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó
költség-, ráfordítás- és eredménykimutatásait
a VPSZ rendelkezésére bocsátani.
67/Q. § A nem független pályahálózat-működtető Hálózati Üzletszabályzatának tartalmaznia kell az általa
működtetett, nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz történő hozzáférésére vonatkozó részletes szabályokat is.

A kapacitáselosztás folyamata
67/R. § (1) A kapacitásigénylő a vasúti pályahálózat-kapacitásra, valamint a 2. mellékletben meghatározott
szolgáltatásokra vonatkozó igényét a VPSZ részére jelenti be.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igénybejelentés ajánlattételre történő felhívásnak minősül, amelyre a Ptk. szabályai
az irányadóak.
(3) A VPSZ a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően meghatározza
a) a kapacitásigénylő rendelkezésére bocsátható vasúti pályahálózat-kapacitást, továbbá
b) a hálózat-hozzáférési díjak összegét,
és erről a nem független pályahálózat-működtetőt és a kapacitásigénylőt tizenöt napon belül értesíti.
(4) A nem független pályahálózat-működtetőt a (3) bekezdés szerinti értesítésben foglaltaknak megfelelő
tartalommal a vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítása tárgyában a kapacitásigénylővel szemben szerződéskötési
kötelezettség terheli. Ha a szerződő felek a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaktól el kívánnak térni, a szerződés
tervezetét a pályahálózat-működtető előzetes hozzájárulás céljából a vasúti igazgatási szerv részére megküldi.
A szerződés a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaktól csak annyiban térhet el, ha a vasúti igazgatási szerv ehhez
előzetesen hozzájárult. A létrejött szerződés egy-egy példányát a nem független pályahálózat-működtető köteles
a vasúti igazgatási szerv és a VPSZ részére a mindkét fél által történő aláírástól számított tizenöt napon belül
megküldeni.
(5) A nem független pályahálózat-működtető számára az összehangolási eljárással kapcsolatos feladatokat a VPSZ
látja el.
(6) Ha a nem független pályahálózat-működtető a VPSZ-nek a (3) bekezdés szerinti értesítésében foglaltakkal nem
ért egyet, a jogvitás eljárás megindítására irányuló kérelmet nyújthat be.

Az integrált vasúti társaság hozzáférése az általa működtetett, nyílt hozzáférésű vasúti
pályahálózathoz
67/S. § (1) A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot működtető integrált vasúti társaság a vasúti pályahálózatkapacitási igényét, valamint a 2. mellékletben meghatározott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó tervét
a VPSZ-nek bejelenti.
(2) A VPSZ a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően – az integrált vasúti társaságnak megküldött
értesítésben – meghatározza
a) az integrált vasúti társaság rendelkezésére bocsátható vasúti pályahálózat-kapacitást, továbbá
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b) az integrált vasúti társaság által történő igénybevételnek a – Hálózati Üzletszabályzat hálózat-hozzáférési
díjszabási rendelkezéseinek megfelelően számított – belső hálózat-hozzáférési díját.
(3) Ha az integrált vasúti társaság a VPSZ-nek a (2) bekezdés szerinti értesítésében foglaltakkal nem ért egyet,
a jogvitás eljárás megindítására irányuló kérelmet nyújthat be.
67/T. § (1) Az integrált vasúti társaságnak az általa működtetett, nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózathoz történő
hozzáférésére a 21. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott tevékenységet végző szervezeti egységei,
és a vasúti pályahálózat működtetését ellátó szervezeti egysége közötti − a VPSZ által kidolgozott, és a vasúti
igazgatási szerv által jóváhagyott − belső megállapodás alapján kerül sor.
(2) Az integrált vasúti társaságnak a 67/S. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint meghatározott belső hálózathozzáférési díjat a 21. §-ban foglaltaknak megfelelően kell a vállalkozó vasúti tevékenységet és a vasúti pályahálózat
működtetését végző szervezeti egységei között elszámolni.

A vasúti pályakapacitás-elosztó szervezet
67/U. § (1) A VPSZ egyszemélyes gazdasági társaság, kizárólagos tulajdonosa a magyar állam.
(2) A tulajdonosi jogokat a magyar állam nevében a miniszter gyakorolja.
(3) A VPSZ működési engedélyt nem szerezhet és vasúti társaságban sem közvetlen, sem közvetett módon nem
szerezhet tulajdonrészt, továbbá vasúti társasággal és annak kapcsolt vállalkozásával jogviszonyt – az e törvényben
meghatározott feladatainak teljesítésével összefüggő jogviszonyok kivételével – csak a vasúti igazgatási szerv
előzetes hozzájárulásával létesíthet.
67/V. § (1) A VPSZ vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, vezető állású munkavállalója, valamint
a díjszabási vagy kapacitáselosztási feladatait ellátó munkavállalója
a) a vasúti igazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyt, vasúti társasággal vagy annak kapcsolt
vállalkozásával munkaviszonyt, illetőleg munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet,
b) vasúti társaságban vagy annak kapcsolt vállalkozásában részesedést nem szerezhet,
c) munkafeltételeit, hatásköreit, beszámolási kötelezettségeit olyan módon kell meghatározni, hogy a 67/P. §
(3) bekezdése szerinti feladatok ellátásával kapcsolatos ügyekben a független döntéshozatal biztosított legyen,
továbbá
d) munkaszerződésében vagy megbízási szerződésében foglalt jogait és kötelezettségeit, valamint
a munkavégzésének feltételeit − független döntéshozatali eljárás keretében − úgy kell meghatározni, hogy a 67/P. §
(3) bekezdése szerinti feladatok ellátásával összefüggő döntések meghozatala során a befolyásmentesség és
az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járjon el.
(2) A VPSZ vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága tagjának, vezető állású munkavállalójának, valamint
a díjszabási vagy kapacitáselosztási feladatait ellátó munkavállalójának a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
közeli hozzátartozója
a) a vasúti igazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyt nem létesíthet,
b) vasúti társaságban vagy annak kapcsolt vállalkozásában részesedést nem szerezhet,
c) vasúti társaságnak vagy kapcsolt vállalkozásának vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja vagy
vezető munkavállalója nem lehet,
d) kiszolgáló létesítmény üzemeltetését végző társaságban vagy annak kapcsolt vállalkozásában részesedést nem
szerezhet,
e) kiszolgáló létesítmény üzemeltetését végző társaságnak vagy kapcsolt vállalkozásának vezető tisztségviselője,
felügyelőbizottságának tagja vagy vezető munkavállalója nem lehet.
(3) A VPSZ vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, vezető állású munkavállalója, valamint
a díjszabási vagy kapacitáselosztási feladatait ellátó munkavállalója köteles haladéktalanul írásban bejelenteni,
ha vele vagy közeli hozzátartozójával szemben törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel,
vagy ha jogviszonyának fennállása alatt ő vagy közeli hozzátartozója összeférhetetlen helyzetbe kerül. A vezető
tisztségviselőt és a felügyelőbizottság tagját a tulajdonosi jogkör gyakorlója, a vezető állású munkavállalót, és
a díjszabási vagy kapacitáselosztási feladatot ellátó munkavállalót pedig a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban
szólítja fel az összeférhetetlenség megszüntetésére. Ha az összeférhetetlenség a felszólítás kézbesítésétől számított
harminc napon belül nem szűnik meg, akkor a vezető tisztségviselő, a felügyelőbizottság tagja, a vezető állású
munkavállaló vagy a díjszabási vagy kapacitáselosztási feladatot ellátó munkavállaló jogviszonya e törvény erejénél
fogva megszűnik.
(4) A VPSZ a nem független pályahálózat-működtető számára nyújtott szolgáltatások ellenértékeként az általa
elosztott vasúti pályahálózat-kapacitás után − a 79/D. § (1) bekezdés b) pont bd), be) és bf ) alpontjára is
figyelemmel − kiszámlázott hálózat-hozzáférési díj, valamint az elszámolt belső hálózat-hozzáférési díj a Vasúti
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Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a nem független vasúti pályahálózat-működtető közötti jogviszonyról szóló
kormányrendeletben meghatározott hányadának megfelelő összegű megbízási díjra jogosult a nem független
pályahálózat-működtetőtől. A nem független pályahálózat-működtető és a VPSZ közötti jogviszonyra a Vasúti
Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a nem független vasúti pályahálózat-működtető közötti jogviszonyról szóló
kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(5) A VPSZ vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, továbbá díjszabási vagy kapacitáselosztási feladatot
ellátó munkavállalója feladatainak ellátása során korlátozás nélkül jogosult a VPSZ e fejezetben meghatározott
feladataival összefüggő üzleti titok megismerésére. E személyek a tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek
megőrizni.
(6) A 67/P. § (3) bekezdése szerinti feladatok ellátása során a VPSZ részére a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv
egyedi utasítást nem adhat.

Üzleti titok védelme
67/W. § A pályahálózat-működtető és a VPSZ vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, továbbá
díjszabási vagy kapacitáselosztási feladatot ellátó munkavállalója a feladatainak ellátása során korlátozás nélkül
jogosult a pályahálózat-működtető e fejezetben meghatározott feladataival összefüggő üzleti titok megismerésére.
E személyek a tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek megőrizni.”
18. §

(1) A Vtv. 69–71. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a Vtv. a következő 72. §-sal egészül ki:
„69. § A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik:
1. működési engedély és ideiglenes működési engedély kiadása, módosítása, felfüggesztése, visszavonása,
a működési engedély, ideiglenes működési engedély feltételei fennállásának ellenőrzése,
2. a működési engedélyhez nem kötött vasúti tevékenység és a pályahálózat-működtetés bejelentés
tudomásulvételéről szóló értesítés,
3. nyilvántartás vezetése a működési engedélyekről, valamint a tudomásul vett bejelentésekkel rendelkező vasúti
társaságokról,
4. a Bizottság felkérésére együttműködés a 2012/34/EU irányelv III. melléklete módosítása előkészítésében,
5. a vasúti közlekedési piac felügyelete,
6. a vasúti közlekedési piac fejlődésének nyomon követése, elemzése és értékelése,
7. döntés a 79/B. § (1) bekezdése szerinti jogvitás ügyekben,
8. a pályahálózat-működtető függetlenségét biztosító jogi, szervezeti és döntéshozatali függetlenségi feltételei
meglétének ellenőrzése,
9. annak ellenőrzése, hogy a hálózati üzletszabályzat nem tartalmaz-e diszkriminatív rendelkezéseket vagy
nem ruházza-e fel a pályahálózat-működtetőt olyan mérlegelési jogkörrel, amelyet fel lehetne használni
a kapacitásigénylőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetésre,
10. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározottak szerint a vasúti személyszállítást igénybe
vevő utasok panaszainak kezelése,
11. a Bizottság felkérésére részvétel a Bizottságnak a vasúti piac nyomon követésére vonatkozó feladatában,
12. a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és
alkalmazásának alapvető szabályairól szóló rendeletben meghatározottak szerint a piaci szegmensek listájának
ellenőrzése,
13. a Bizottság felkérésére részvétel a Bizottságnak a teljesítményösztönző rendszerben meghatározott késési
kategóriák és alkategóriák módosításaira vonatkozó feladatában,
14. a 67/L. § szerinti foglalási díj tekintetében a feltételek és a hátrányos megkülönböztetés ellenőrzése,
15. az 59. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodások jóváhagyása,
16. a 60. § (2) bekezdése szerinti keretmegállapodások jóváhagyása,
17. a 64. § (5) bekezdése szerint a díj további felszámításának jóváhagyása,
18. az érintett szervezetek vagy a nemzetközi személyszállítási szolgáltatást nyújtani szándékozó vállalkozó
vasúti társaság kérelmére indult eljárásban annak megállapítása, hogy a nyújtani tervezett szolgáltatás fő célja
a különböző EGT-tagállamokban található állomások közötti személyszállítás-e,
19. a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés gazdasági egyensúlya veszélyeztetésének vizsgálata
nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatás bevezetésére tekintettel,
20. a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségek ellentételezésének biztosítása
érdekében a személyszállítási törvényben meghatározott pénzügyi ellentételezési kötelezettség megállapítása,
21. a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogaira vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése,
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22. a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztási folyamatának, és a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférésre
jogosult, valamint a pályahálózat-működtető között a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltak szerinti kedvezmények
biztosítására vonatkozó tárgyalások felügyelete,
23. integrált vasúti társaság 67/T. § (1) bekezdése szerinti belső megállapodásának jóváhagyása, az abban foglaltak
ellenőrzése, valamint annak megsértése esetén mérlegelési jogkörben bírság alkalmazása,
24. a térségi és az elővárosi pályahálózat kijelölése, valamint − ha e törvény eltérően nem rendelkezik −
a pályahálózat-működtető, a hozzáférésre jogosult vagy a VPSZ kérelme alapján döntés nyílt hozzáférés alól
mentessé történő minősítéséről,
25. a vasúti társaság személyszállítási üzletszabályzatának, valamint a közlekedésszervező személyszállítási
üzletszabályzatának jóváhagyása,
26. külön jogszabályban meghatározott adatgyűjtési, adatszolgáltatási feladatok ellátása,
27. a miniszter részére a vasúti közlekedési alágazatra vonatkozó, a miniszter által előírt adatszolgáltatások
teljesítése,
28. a 85/B. § (3) bekezdésében és 85/E. § (3) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatása,
29. a keretszerződésben, illetve a hálózat-hozzáférési szerződésben a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltaktól
történő eltéréshez való hozzájárulásra irányuló kérelemről való döntés,
30. mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.

A vasúti igazgatási szerv vezetője
70. § (1) A vasúti igazgatási szerv vezetőjét – a miniszter javaslatára–a miniszterelnök öt évre nevezi ki. A vasúti
igazgatási szerv vezetője egy alkalommal ismételten kinevezhető.
(2) A vasúti igazgatási szerv vezetője tisztségére nem kell pályázatot kiírni. A vasúti igazgatási szerv vezetőjének
olyan személy nevezhető ki, aki a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglalt követelményeken túl
a) legalább hároméves vasúti vagy egyéb hálózati iparági területen szerzett gyakorlattal rendelkezik vagy
b) legalább hároméves vezetői gyakorlattal rendelkezik a közigazgatásban.
71. § (1) A vasúti igazgatási szerv vezetőjét miniszterelnök menti fel.
(2) A vasúti igazgatási szerv vezetőjének felmentésére kizárólag a vasúti igazgatási szerv döntéséhez nem
kapcsolódó ok miatt kerülhet sor.
72. § A vasúti igazgatási szerv vezetője gyakorolja a vasúti igazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban
vagy munkaviszonyban álló alkalmazottak feletti munkáltatói jogkört.”
(2) A Vtv. 73–79. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a Vtv. a 73. §-t megelőzően a következő alcímcímmel
egészül ki:

„A vasúti igazgatási szerv kormánytisztviselője
73. § (1) A vasúti igazgatási szerv vasúti igazgatási feladatot ellátó kormánytisztviselője részére nem engedélyezhető
további munkaviszony vagy munkavégzéssel járó egyéb jogviszony létesítése vasúti társasággal.
(2) A vasúti igazgatási szerv vasúti igazgatási feladatot ellátó kormánytisztviselője az öröklés kivételével vasúti
társaságban tulajdoni részesedést nem szerezhet.
(3) A vasúti igazgatási szerv vasúti igazgatási feladatot ellátó kormánytisztviselője kinevezése előtt vagy öröklés
útján szerzett tulajdoni részesedését a kinevezésétől vagy a szerzéstől számított három hónapon belül köteles
elidegeníteni.
(4) A (3) bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesítéséig a vasúti igazgatási szerv vasúti igazgatási feladatot
ellátó kormánytisztviselője nem vehet részt olyan döntés előkészítésében és meghozatalában, amely
az összeférhetetlenségi okkal érintett társaságra vonatkozik.
(5) A vasúti igazgatási szerv vasúti igazgatási feladatot ellátó kormánytisztviselője felmentésére kizárólag a vasúti
igazgatási szerv döntéséhez nem kapcsolódó ok miatt kerülhet sor.
74. § (1) A 73. § (4) bekezdésében foglaltakon túl a vasúti igazgatási szerv vasúti igazgatási feladatot ellátó
kormánytisztviselője nem vehet részt döntés előkészítésében és meghozatalában az olyan vállalkozásokat érintő
esetekben, amelyekkel az eljárás megkezdését megelőző egy év során kapcsolatban állt.
(2) A vasúti igazgatási szerv vasúti igazgatási feladatot ellátó kormánytisztviselője kinevezésekor, valamint évente
nyilatkozik a munkáltatói jogkör gyakorlójának a 73. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések teljesüléséről.
75. § A vasúti igazgatási szerv kormánytisztviselője ezen jogviszonya megszűnését követően egy évig sem
pályahálózat-működtetővel, sem vállalkozó vasúti társasággal, sem a vasúti pályakapacitás-elosztó szervezettel nem
létesíthet munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt. A vasúti igazgatási szerv e korlátozás
alapján ellenértéket köteles fizetni a kormánytisztviselőnek, amelynek mértékére a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény versenytilalmi megállapodásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
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A vasúti igazgatási szerv eljárására vonatkozó közös szabályok
76. § (1) A vasúti igazgatási szerv kérelemre induló eljárásáért a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetni.
(2) A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének határideje hat hét. A határidő
a jogvitás eljárásban nem hosszabbítható meg.
(3) Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a vasúti igazgatási szerv a kérelem beérkezésétől számított
tizenöt napon belül hiánypótlásra hívja fel.
77. § (1) A vasúti igazgatási szerv jogosult a működési engedélyben meghatározott, valamint a bejelentésre
kötelezett tevékenységekre vonatkozó iratokról másolatot, kivonatot készíteni.
(2) A vasúti igazgatási szerv a feladatai ellátásához szükséges információk és adatok (beleértve az üzleti titkot is)
szolgáltatására, iratok bemutatására kötelezheti indítványra vagy hivatalból a vasúti pályahálózat-kapacitás
elosztása által érintett valamennyi szervezetet, a pályahálózat-működtetőket, a VPSZ-t, a kapacitásfoglalásra
jogosultakat, a vállalkozó vasúti társaságokat, a kiszolgáló létesítmények üzemeletetőit, a fejlesztési
közreműködőket, valamint a közlekedésszervezőt.
(3) A (2) bekezdés szerinti információkat a vasúti igazgatási szerv által meghatározott – egy hónapnál nem
hosszabb – ésszerű határidőn belül a vasúti igazgatási szerv rendelkezésére kell bocsátani. Az adatszolgáltatásra
nyitva álló határidő kivételes esetben – kérelemre – legfeljebb két héttel meghosszabbítható.
(4) A vasúti igazgatási szerv jogosult az adatszolgáltatás nem teljesítése esetén a piacfelügyeleti eljárás keretében
alkalmazható intézkedéseket – beleértve a bírság kivetését is – alkalmazni. Az információ magába foglal minden
olyan adatot, amelyet a vasúti igazgatási szerv jogorvoslati feladata és a vasúti szolgáltatások piacán zajló verseny
figyelemmel kísérésére vonatkozó feladat keretében kér. Ebbe a statisztikai és a nyomonkövetéshez szükséges
adatok is beletartoznak, kivéve a Központi Statisztikai Hivatal által gyűjtött egyedi adatokat.
(5) Ha valamely adat szolgáltatása, irat bemutatása bizonyítási indítványhoz kapcsolódik, és a kötelezett fél azt nem
vagy nem megfelelően nyújtja be, úgy a bizonyítás sikertelenségét a bizonyítást kérő fél terhére értékelni nem lehet.
Ebben az esetben a vasúti igazgatási szerv a rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelésével dönt.
78. § (1) A bíróság közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata keretében a vasúti igazgatási szerv határozatát
megváltoztathatja.
(2) A vasúti igazgatási szervnek a 69. § 6. és 21. pontjában meghatározott tárgykörökben hozott határozatával
szemben újrafelvételi kérelem nem nyújtható be.
(3) A vasúti igazgatási szerv közzéteszi a 69. § 1., 5., 7., 14. 17., 18., 21. és 25. pontja szerinti eljárásokban hozott
határozatait azzal, hogy a közzététel kiterjed a Hálózati Üzletszabályzat, a keretmegállapodás, a belső megállapodás,
valamint az üzemi menetrend szövegére is. A közzétett határozat nem tartalmazhatja az érdekeltek által előzetesen
− indokoltan − üzleti titoknak minősített adatokat.

A vasúti igazgatási szerv ellenőrzési tevékenysége
79. § A vasúti igazgatási szerv jogosult a pályahálózat-működtetőknél, a kiszolgáló létesítmény üzemeltetőjénél
vagy a vállalkozó vasúti társaságoknál ellenőrzéseket végezni annak vizsgálata érdekében, hogy azok megfelelnek-e
a 21. §-ban megállapított, a számviteli elkülönítésre vonatkozó rendelkezéseknek. E tekintetben a vasúti
igazgatási szerv jogosult az előírásoknak való megfelelés vizsgálatához szükséges tájékoztatás adására kötelezni
a pályahálózat-működtetőt, a kiszolgáló létesítmény üzemeltetőjét, továbbá minden olyan vállalkozást vagy
gazdasági társaságot, amely vállalkozó vasúti társasági vagy pályahálózat-működtetői feladatokat lát el. A vasúti
igazgatási szerv felhívására a pályahálózat-működtető, a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője, továbbá minden
olyan vállalkozás vagy gazdasági társaság, amely vállalkozó vasúti társasági vagy pályahálózat-működtetői
feladatokat lát el, rendelkezésre bocsátja a számviteli elkülönítésnek és az önálló belső mérlegkészítésnek
a szabályairól szóló rendeletben meghatározott számviteli adatokat. Az állami támogatással kapcsolatos kérdésekért
felelős hatóság meglévő hatásköreinek sérelme nélkül, a vasúti igazgatási szerv ezekből a beszámolókból
is következtetéseket vonhat le az állami támogatásokra vonatkozóan, és ezekről jelentést tesz az illetékes
hatóságoknak.”
(3) A Vtv. XIV. Fejezete a következő alcímekkel és 79/A–79/E. §-sal egészül ki:

„A vasúti igazgatási szerv együttműködése a külföldi hatóságokkal
79/A. § (1) A vasúti igazgatási szerv információt cserélhet a más EGT-tagállamokban működő nemzeti szabályozó
szervezetekkel, a Bizottsággal és az Európai Vasúti Ügynökséggel a tevékenységéről, a döntéshozatali elveiről és
gyakorlatáról, abból a célból, hogy a vasúti szabályozás döntéshozatali elvei az EGT-n belül összehangolhatók
legyenek. E célból részt vehet az igazgatási szervek 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben
meghatározott hálózatában.
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(2) A vasúti igazgatási szerv részt vehet az EGT-tagállamokban működő nemzeti szabályozó szervezetek olyan
együttműködésében, amelynek célja, hogy közös elveket és gyakorlatokat dolgozzanak ki a feladataik ellátása és
döntéseik meghozatalára vonatkozóan.
(3) A vasúti igazgatási szerv részt vehet olyan tevékenységben, amelynek célja, hogy az igazgatási szervezetek
felülvizsgálják az együttműködő pályahálózat-működtetők olyan határozatait és gyakorlatait, amelyek a 2012/34/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek felelnek meg, vagy más módon elősegítik a nemzetközi
vasúti árufuvarozást.
(4) Nemzetközi menetvonallal kapcsolatos hozzáférési vagy díjképzési ügyekre vonatkozó panasz vagy hivatalból
indult eljárás esetén, valamint a nemzetközi vasúti szállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos piaci verseny ellenőrzése
keretében a vasúti igazgatási szerv konzultációt folytat valamennyi olyan EGT-tagállam igazgatási szervezetével,
amelyen a szóban forgó nemzetközi menetvonal keresztülhalad, illetve – adott esetben – a Bizottsággal, és
határozatának meghozatala előtt ezektől az igazgatási szervezetektől megkéri az összes szükséges információt.

Jogvitás eljárás
79/B. § (1) A kapacitásfoglalásra jogosult, a hozzáférésre jogosult vagy a nem független pályahálózat-működtető
a vasúti igazgatási szervnél jogvitás eljárás megindítását kérelmezheti, ha álláspontja szerint:
a) a Hálózati Üzletszabályzat valamely rendelkezése ellentétes a megkülönböztetéstől mentes eljárás
követelményével,
b) a pályahálózat-működtető vagy a VPSZ megsértette a Hálózati Üzletszabályzatban megállapított valamely
kötelezettségét,
c) a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztására vonatkozó eljárás során eljárási szabálysértés történt, vagy annak
eredménye jogszabálysértő vagy ellentétes a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltakkal,
d) a vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására vonatkozó eseti igénybejelentés elintézése során eljárási
szabálysértés történt vagy annak eredménye jogszabálysértő, vagy ellentétes a Hálózati Üzletszabályzatban
foglaltakkal,
e) a Díjképzési Módszertan ellentétes az e törvényben, vagy a hálózat-hozzáférési díjképzési rendszerek kereteiről,
a díjak képzésének, alkalmazásának, a díjképzési elvek alóli kivételek kezeléséről, a biztosítható kedvezmények,
valamint a kiegyenlítő juttatások nyújtásának alapvető szabályairól, a Díjképzési Módszertanra és a Díjszámítási
Dokumentumra vonatkozó részletes szabályokról szóló rendeletben foglaltakkal,
f ) a Díjszámítási Dokumentum vagy a Hálózati Üzletszabályzatban szereplő díjak, kedvezmények és felárak nem
az e törvényben vagy a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően kerültek meghatározásra, vagy a Hálózati
Üzletszabályzatban nem a Díjszámítási Dokumentumban meghatározott díjak szerepelnek,
g) valamely szerződő fél megsértette a pályahálózathoz való nyílt hozzáférés tárgyában kötött szerződést, vagy
a menetvonal igénybevételéért fizetendő hálózat-hozzáférési díj mértéke jogszabálysértően vagy a Hálózati
Üzletszabályzatba ütköző módon került megállapításra,
h) a kiszolgáló létesítmény üzemeltetőjének döntése, az általa alkalmazott díjak ellentétesek a megkülönböztetéstől
mentes eljárás követelményével, vagy
i) a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője a 67/O. § (6) bekezdése szerinti információkat határidőre nem szolgáltatta
vagy nem megfelelően szolgáltatta a pályahálózat-működtető vagy a VPSZ részére.
(2) Az (1) bekezdés a), b) és d)–i) pontja szerinti esetekben a kérelmet a jogsértésről való tudomásszerzést követő
tizenöt napon belül, de legkésőbb a jogsértés megtörténtétől számított három hónapon belül lehet előterjeszteni.
A c) pont szerinti kérelmet az üzemi menetrendtervezet külön jogszabály szerinti közzétételét követő tizenöt napon
belül lehet előterjeszteni.
(3) A kérelemben meg kell jelölni
a) az eljárás lehetséges érdekeltjeinek a kérelmező által ismert nevét és székhelyét,
b) az ügy tárgyát,
c) az eljárásra okot adó esemény időpontját, illetőleg az eseményről való tudomásszerzés időpontját,
d) a kért intézkedéseket, azok indokolásával együtt.
(4) A kérelemhez a kérelmező csatolja a rendelkezésére álló, az ügy elbírálásához szükséges bizonyítékokat és egyéb
dokumentumokat, nyilatkozatot arról, hogy ugyanazon ügyben polgári peres eljárás nincs folyamatban, valamint
az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.
(5) Ha a kérelem előterjesztését megelőzően az előterjesztett ügyben polgári pert indítottak, a vasúti igazgatási
szerv az eljárást megszünteti.
(6) Ha a vasúti igazgatási szervnél jogvitás eljárást kérelmeztek, ugyanabban az ügyben utóbb közvetlenül nem
lehet bírósághoz fordulni.
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79/C. § (1) A jogvitás eljárást kérelmező ügyfél a kérelemben bizonyítási indítványt is előterjeszthet.
(2) Ha a vasúti igazgatási szerv a bizonyítási indítványnak helyt ad, lefolytatja az annak megfelelő bizonyítást.
A bizonyítás sikertelenségét a bizonyítást kérő fél terhére kell értékelni.
(3) A vasúti igazgatási szerv indítványra vagy hivatalból a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztása által érintett
valamennyi szervezetet, valamint a kiszolgáló létesítmények üzemeltetőjét adatok (beleértve az üzleti titkot is)
szolgáltatására, iratok bemutatására kötelezheti. Ha valamely adat szolgáltatása, irat bemutatása bizonyítási
indítványhoz kapcsolódik, és a kötelezett fél azt nem vagy nem megfelelően nyújtja be, úgy a bizonyítás
sikertelenségét a bizonyítást kérő fél terhére értékelni nem lehet. Ebben az esetben a vasúti igazgatási szerv
a rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelésével dönt.
(4) Ha az ügyfél az eljárást, így különösen a bizonyítást rosszhiszemű magatartásával akadályozza, a vasúti igazgatási
szerv bírságot alkalmazhat vele szemben.
79/D. § (1) A vasúti igazgatási szerv a jogvitás ügyben hozott határozatában
a) elutasítja az alaptalan kérelmet és dönt az eljárással kapcsolatos költségek viseléséről vagy
b) megállapítja a jogsértés megtörténtét, és
ba) a jogsértőt kötelezi az eljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére,
bb) kötelezi a jogsértés okozóját a jogszabálynak megfelelő magatartás tanúsítására,
bc) módosítja a Hálózati Üzletszabályzat jogszabályba ütköző rendelkezését,
bd) a 79/B. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jogvita esetén elrendelheti a Díjképzési Módszertan módosítását, és
a módosított Díjképzési Módszertan alapján új Díjszámítási Dokumentum készítését, valamint annak megfelelő
díjszabási rendszer Hálózati Üzletszabályzatban való meghirdetését,
be) a 79/B. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti jogvita esetén elrendelheti új Díjszámítási Dokumentum készítését,
valamint annak megfelelő díjszabási rendszer Hálózati Üzletszabályzatban való meghirdetését,
bf ) a pályahálózat-működtető részére fizetendő (elszámolandó) díjakkal kapcsolatos jogvita esetén megtiltja
a jogszerűtlen ellenérték további alkalmazását, egyidejűleg megállapítja a jogszerű ellenértéket és kötelezheti
a vasúti társaságot a jogszerű ellenérték alkalmazására,
bg) a vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló rendeletben
foglaltak szerint bírságot szab ki.
(2) A vasúti igazgatási szerv az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények közül egyidejűleg többet is
alkalmazhat.
(3) Ha a vasúti igazgatási szerv az eljárás során más jogszabály megsértésére utaló körülményt észlel, köteles
azt a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, így különösen a Gazdasági Versenyhivatalnak (a továbbiakban:
versenyhatóság) jelezni.
(4) Ha megállapítható, hogy e törvény szabályainak megszegése miatt ideiglenes intézkedés hiányában súlyos,
másként el nem hárítható jog- vagy érdeksérelem következne be vagy ennek veszélye áll fenn, és az intézkedés
miatti hátrány nem haladja meg az intézkedéssel elérhető előnyöket, a vasúti igazgatási szerv a folyamatban lévő
ügyben – kérelemre vagy hivatalból – elrendelt ideiglenes intézkedésként
a) megállapíthatja a vasúti pályahálózat-kapacitás − a hozzáférésre jogosult ügyfél részére történő − biztosításának
feltételeit,
b) megtilthatja a jogsértő magatartás tanúsítását.

A vasúti piac felügyelete
79/E. § (1) A vasúti igazgatási szerv – a versenyhatóság hatáskörének sérelme nélkül – a vasúti közlekedési piac
zavartalan, eredményes működésének, a piaci szereplők érdekei védelmének, a tisztességes és hatékony piaci
verseny fenntartásának elősegítése, valamint a kapacitásigénylőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés
elkerülése érdekében hatósági jogkörében piacfelügyeleti ellenőrzési tevékenységet végez.
(2) A vasúti igazgatási szerv a piac felügyeletével kapcsolatos tevékenysége során figyelemmel kíséri a vasúti
közlekedési piac működését, az arra vonatkozó jogszabályokban, a vasúti igazgatási szerv határozataiban, valamint
a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltak megtartását, és arról elemzést készít.
(3) A vasúti igazgatási szerv a piac felügyeletével kapcsolatos tevékenysége során hivatalból is ellenőrizheti a 79/B. §
(1) bekezdésében meghatározottakat, valamint ellenőrzi, hogy a hálózati üzletszabályzat tartalmaz-e diszkriminatív
rendelkezéseket vagy felruházza-e a pályahálózat-működtetőt vagy a VPSZ-t olyan mérlegelési jogkörrel, amelyet fel
lehet használni a kapacitásfoglalásra jogosultakkal szembeni hátrányos megkülönböztetésre.
(4) A vasúti igazgatási szerv a (2) és (3) bekezdés szerinti tevékenysége során szakértőt vehet igénybe. A szakértőre
a vasúti igazgatási szerv kormánytisztviselőjére vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.
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(5) A vasúti igazgatási szerv felügyeleti és ellenőrzési terv alapján és azon kívül is hivatalból vagy kérelemre folytat
felügyeleti tevékenységet.”
(4) A Vtv. XIV. fejezete a következő 79/F. §-sal egészül ki:
„79/F. § (1) Ha a vasúti igazgatási szerv a piac felügyelete során észleli a működési engedélyhez, bejelentéshez
kötött tevékenység végzésével, a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáféréssel, a 85/E. § (1) bekezdése szerinti
kötelezettség teljesítésével, a számviteli elkülönítéssel, valamint a keresztfinanszírozás tilalmával kapcsolatosan
e törvényben, külön jogszabályban, a vasúti igazgatási szerv határozatában, valamint a Hálózati Üzletszabályzatban
meghatározott valamely kötelezettség megsértését, akkor
a) a jogsértőt kötelezi az eljárás költségeinek megtérítésére,
b) a vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló rendeletben
foglaltak alapján bírságot szab ki,
c) a tevékenység végzésének feltételeit megállapítja,
d) a jogsértő magatartás folytatását megtiltja.
(2) A kötelezettségek súlyos és ismétlődő megszegése esetén – ha az (1) bekezdésben meghatározott
jogkövetkezmények nem vezettek eredményre – a vasúti igazgatási szerv felfüggesztheti vagy visszavonhatja
a működési engedélyt.
(3) A vasúti igazgatási szerv biztosítja, hogy a pályahálózat-működtető által megállapított hálózat-hozzáférési díjak
megfeleljenek a Hálózati Üzletszabályzat díjképzési elvekkel és díjakkal foglalkozó szakasz rendelkezéseinek, és
hátrányos megkülönböztetéstől mentesek legyenek. A hálózat-hozzáférési díjak mértékéről szóló tárgyalások csak
a vasúti igazgatási szerv képviselőinek jelenlétében folyhatnak. A vasúti igazgatási szerv a tárgyalás folytatását
megtilthatja, ha a tárgyalás bármely vasúti társaságra nézve hátrányos megkülönböztetésre vezet.
(4) A vasúti igazgatási szerv legalább kétévente egyeztetést folytat a vasúti áru- és személyszállítási szolgáltatások
igénybevevőinek képviselőivel, hogy figyelembe vegye a vasúti piacra vonatkozó álláspontjukat.
(5) A vasúti igazgatási szerv szorosan együttműködik a közlekedési hatósággal. E hatóságok közösen keretet
alakítanak ki az információk megosztásához és az együttműködéshez, amelynek célja a vasúti piacon a versenyre
vagy a biztonságra gyakorolt káros hatások megelőzése. Ennek a keretnek magában kell foglalnia egy eljárást,
amelynek révén a vasúti igazgatási szerv ajánlásokkal látja el a közlekedési hatóságot az olyan kérdések
tekintetében, amelyek érinthetik a versenyt a vasúti piacon, valamint amelynek révén a közlekedési hatóság
ajánlásokkal látja el az vasúti igazgatási szervet az olyan kérdések tekintetében, amelyek befolyásolhatják
a biztonságot. Az egyes hatóságok saját hatáskörbe tartozó területen belüli függetlenségének sérelme nélkül
az érintett hatóság határozatainak meghozatala előtt megvizsgál minden ajánlást. Ha az illetékes hatóság úgy
határoz, hogy eltér ezektől az ajánlásoktól, indokolnia kell az ajánlástól való eltérést.”
(5) A Vtv. 79/F. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A vasúti igazgatási szerv részére a piac felügyeletével kapcsolatos tevékenységért az országos működési
engedéllyel rendelkező vasúti társaságok felügyeleti díjat kötelesek fizetni, amelynek mértéke a fizetésre kötelezett
által az előző évben belföldön fizetett hálózat-hozzáférési díj, valamint elszámolt belső hálózat-hozzáférési
díj 0,4%-a. Előző évi fizetett hálózat-hozzáférési díj vagy hálózat-hozzáférési díj hiányában a felügyeleti díjat
a tárgyidőszakban ténylegesen fizetett hálózat-hozzáférési díjak alapján kell megfizetni.”
(6) A Vtv. XIV. fejezete a következő alcímmel és 79/G. §-sal egészül ki:

„Együttműködés a versenyhatósággal
79/G. § (1) A vasúti igazgatási szerv és a versenyhatóság a vasúti közlekedési piacon folyó versenyt érintő
kérdésekben a verseny védelmének következetes érvényre juttatása, valamint az egységes jogalkalmazás
előmozdítása érdekében szorosan együttműködik, így különösen
a) a 79/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti jogvitás ügy,
b) a vasúti közlekedési piac felügyelete,
c) integrált vasúti társaság belső megállapodásának jóváhagyása,
d) a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztásának, valamint a Hálózati Üzletszabályzat szerinti kedvezmények
biztosítására vonatkozó tárgyalások felügyelete
során.
(2) A vasúti igazgatási szerv és a versenyhatóság az együttműködés során köteles biztosítani, hogy eljárásaik
az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokkal összhangban legyenek és az üzleti titokhoz fűződő érdekek ne
sérüljenek. Ennek keretében az adatot a másik hatóságnak átadó hatóság értesíti az adatszolgáltatót az adatok
átadásáról. Az átvevő hatóság biztosítja, hogy a részére átadott adatok legalább olyan védelemben részesüljenek,
mint amilyen védelemben az átadó hatóságnál részesültek.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

17073

(3) A vasúti igazgatási szerv az (1) bekezdésben meghatározott eljárása során a versenyhatóság szakmai álláspontját
kiemelten figyelembe veszi, ha attól eltér, annak indokairól a versenyhatóságot és az ügyfelet tájékoztatja.
(4) A vasúti igazgatási szerv, valamint a versenyhatóság az együttműködésük részleteit rögzítik, évente
felülvizsgálják, és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik, ideértve az együttműködés eredményeként
létrehozott módszertanokat is.”
19. §		
A Vtv. XV. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„XV. FEJEZET
EGYES VASÚTI TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK
Az iparvágányra vonatkozó eltérő rendelkezések
85. § (1) Az iparvágányra a működési engedélyre vonatkozó 6–9/D. §-t, a pályahálózat-működtető üzleti tervére
vonatkozó 12–13. §-t, a vasútbiztonsági tanúsítványra és engedélyre vonatkozó 33–35. §-t, a nyílt hozzáférésre,
a kapacitáselosztásra és a hálózat-hozzáférési díjakra vonatkozó 49–67/W. §-t, a biztonságirányítási rendszerre és
a biztonsági szervezetre vonatkozó 32–32/A. §-t, a felügyeleti díjakra vonatkozó 9/E. §-t, a 35. § (5)–(5a) bekezdését,
valamint a jogvitás eljárásra vonatkozó 79/B–79/D. §-t nem kell alkalmazni.
(2) A kizárólag iparvágányon vasúti tevékenységet folytató integrált vasúti társaságra az (1) bekezdés mellett
a 21. §-t sem kell alkalmazni.
(3) A 68/F. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy iparvágányon vasúti jármű munkavégzésre
vonatkozó egyéb jogviszony keretében is vezethető.
(4) A saját célú vasúti pályahálózatra készített és a közlekedési hatóság által jóváhagyott vasúti társasági szolgálati
utasítások hatálya kiterjed az iparvágányokra is.
85/A. § (1) A kizárólag iparvágányt működtető pályahálózat-működtető, a kizárólag az iparvágányon vasúti
áruszállítást végző vasúti társaság, a kizárólag az iparvágányon vasúti személyközlekedtetést végző vasúti társaság
és a kizárólag az iparvágányon vasúti vontatást végző vasúti társaság tevékenységét csak akkor kezdheti meg,
ha a tevékenység megkezdése előtt legalább harminc nappal a tevékenység folytatásának szándékára irányuló
kérelmét a vasúti igazgatási szervhez és a közlekedési hatósághoz benyújtotta, és a tevékenység megkezdését
a vasúti igazgatási szerv és a közlekedési hatóság jogszerű hallgatással tudomásul véve az eljárás megindulásától
számított 8 napon belül nem tiltotta meg.
(2) A kizárólag iparvágányt működtető pályahálózat-működtető, a kizárólag az iparvágányon vasúti áruszállítást
végző vasúti társaság, a kizárólag az iparvágányon vasúti személyközlekedtetést végző vasúti társaság és a kizárólag
az iparvágányon vasúti vontatást végző vasúti társaság tevékenységét vasútbiztonsági engedély birtokában is
végezheti, amelynek birtokában a műszaki engedélyezési eljárásokban a vasúti pálya és tartozékai használatbavételi
engedélye határozatlan ideig érvényes.
(3) Iparvágányon vasúti árufuvarozást vasúti árufuvarozási működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság
végezhet.
(4) Iparvágányon vontatási szolgáltatást vasúti vontatási szolgáltatási működési engedéllyel rendelkező vasúti
társaság végezhet.
(5) Iparvágányon vasúti személyszállítási szolgáltatás nem nyújtható, személyközlekedés csak a saját célú vasúti
pályahálózat tulajdonosa, használója érdekében történhet a közlekedési hatóság előzetes jóváhagyásával.
85/B. § (1) Az egymáshoz kapcsolódó iparvágányok működtetői kötelesek egymás iparvágányaihoz
megkülönböztetéstől mentesen és átlátható módon a szabad hozzáférést biztosítani.
(2) Az iparvágányt működtető pályahálózat-működtető megkülönböztetés nélkül, egyenlő feltételekkel biztosítja
a vasúti társaságoknak az iparvágányhoz csatlakozó kiszolgáló létesítményhez való hozzáférést, ha a kiszolgáló
létesítmény kizárólag az iparvágányon keresztül közelíthető meg.
(3) Az e §-ban meghatározott kötelezettség megszegése esetén a piac felügyeletére vonatkozó feladat- és
hatáskörében a vasúti igazgatási szerv jár el.

A saját célú vasúti pályahálózatra vonatkozó eltérő rendelkezések
85/C. § (1) A saját célú vasúti pályahálózatra a működési engedélyre vonatkozó 6–9/D. §-t, a pályahálózatműködtető üzleti tervére vonatkozó 12–13. §-t, a nyílt hozzáférésre, a biztonságirányítási rendszerre és a biztonsági
szervezetre vonatkozó 32–32/A. §-t, a vasútbiztonsági tanúsítványra és engedélyre vonatkozó 33–35. §-t,
a kapacitáselosztásra és a hálózat-hozzáférési díjakra vonatkozó 49–67/W. §-t, a felügyeleti díjakra vonatkozó
9/E. §-t, a 35. § (5)–(5a) bekezdését, valamint a jogvitás eljárásra vonatkozó 79/B–79/D. §-t nem kell alkalmazni.
(2) A kizárólag saját célú vasúti pályahálózaton vasúti tevékenységet folytató integrált vasúti társaságra
az (1) bekezdés mellett a 21. §-t sem kell alkalmazni.
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(3) A 68/F. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy saját célú vasúti
pályahálózaton vasúti jármű munkavégzésre vonatkozó egyéb jogviszony keretében is vezethető.
85/D. § (1) A kizárólag saját célú vasúti pályahálózatot működtető pályahálózat-működtető, a kizárólag saját célú
vasúti pályahálózaton vasúti áruszállítást végző vasúti társaság, a kizárólag saját célú vasúti pályahálózaton vasúti
személyközlekedtetést végző vasúti társaság és a kizárólag saját célú vasúti pályahálózaton vasúti vontatást végző
vasúti társaság tevékenységét csak akkor kezdheti meg, ha a tevékenység megkezdése előtt legalább harminc
nappal a tevékenység folytatásának szándékára irányuló kérelmét a vasúti igazgatási szervhez és a közlekedési
hatósághoz benyújtotta, és a tevékenység megkezdését vasúti igazgatási szerv és a közlekedési hatóság jogszerű
hallgatással tudomásul véve az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül nem tiltotta meg.
(2) A kizárólag saját célú vasúti pályahálózatot működtető pályahálózat-működtető, a kizárólag saját célú vasúti
pályahálózaton vasúti áruszállítást végző vasúti társaság, a kizárólag saját célú vasúti pályahálózaton vasúti
személyközlekedtetést végző vasúti társaság és a kizárólag saját célú vasúti pályahálózaton vasúti vontatást
végző vasúti társaság tevékenységét vasútbiztonsági engedély birtokában is végezheti, amelynek birtokában
a külön jogszabályban meghatározott műszaki engedélyezési eljárások tekintetében a vasúti pálya és tartozékai
használatbavételi engedélye határozatlan ideig érvényes.
(3) Saját célú vasúti pályahálózaton vasúti árufuvarozást vasúti árufuvarozási működési engedéllyel rendelkező,
vontatási szolgáltatást vasúti vontatási szolgáltatási működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság végezhet.
(4) Saját célú vasúti pályahálózaton vasúti személyszállítási szolgáltatás nem végezhető, arra vasúti személyszállítási
engedély nem adható ki. Saját célú vasúti pályahálózaton személyközlekedés csak a saját célú vasúti pályahálózat
tulajdonosa, használója érdekében történhet a közlekedési hatóság jóváhagyásával.
85/E. § (1) Az egymáshoz kapcsolódó saját célú vasúti pályahálózatokat működtető pályahálózat-működtetők
kötelesek egymás saját célú vasúti pályahálózataihoz megkülönböztetéstől mentesen és átlátható módon a szabad
hozzáférést biztosítani.
(2) Saját célú vasúti pályahálózatot működtető pályahálózat-működtető megkülönböztetés nélkül, egyenlő
feltételekkel biztosítja a vasúti társaságoknak a saját célú pályahálózathoz csatlakozó kiszolgáló létesítményhez való
hozzáférést, ha a kiszolgáló létesítmény kizárólag a saját célú vasúti pályahálózaton keresztül közelíthető meg.
(3) Az e §-ban meghatározott kötelezettség megszegése esetén a piac felügyeletére vonatkozó feladat- és
hatáskörében a vasúti igazgatási szerv jár el.

A kisvasútra vonatkozó eltérő rendelkezések
85/F. § (1) A kisvasútra a működési engedélyre vonatkozó 6–9/D. §-t, a pályahálózat-működtető üzleti tervére
vonatkozó 12–13. §-t, a számviteli elkülönítésre vonatkozó 21. §-t, a biztonságirányítási rendszerre és a biztonsági
szervezetre vonatkozó 32–32/A. §-t, a vasútbiztonsági tanúsítványra és engedélyre vonatkozó 33–35. §-t, a nyílt
hozzáférésre, a kapacitáselosztásra és a hálózat-hozzáférési díjakra vonatkozó 49–67/W. §-t, a felügyeleti díjakra
vonatkozó 9/E. §-t, a 35. § (5)–(5a) bekezdését, valamint a jogvitás eljárásra vonatkozó 79/B–79/D. §-t nem kell
alkalmazni.
(2) A kisvasúti pályahálózatra, valamint a pályahálózaton közlekedő vasúti járművekre vonatkozóan a 36/I. §
(5) bekezdését azzal eltéréssel kell alkalmazni, hogy a felügyeleti díj mértéke az ott meghatározott díjtételek 20%-a.
A 36/I. § (5) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a vasúti járművek gyártását, javítását
végző szervezet a vasúti járművet üzemben tartó vasúti társaság.
(3) A kisvasút tevékenységét csak akkor kezdheti meg, ha a tevékenység megkezdése előtt legalább harminc nappal
a tevékenység folytatásának szándékára irányuló kérelmét a vasúti igazgatási szervhez és a közlekedési hatósághoz
benyújtotta, és a tevékenység megkezdését vasúti igazgatási szerv és a közlekedési hatóság jogszerű hallgatással
tudomásul véve az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül nem tiltotta meg.
(4) A kisvasutakon nyújtott vállalkozó vasúti tevékenység nem keletkeztet az országos jelentőségű vasútvonalat
működtető pályahálózat-működtetőnél nem független pályaműködtetői státuszt.
(5) A 68/F. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy kisvasúton vasúti jármű munkavégzésre
vonatkozó egyéb jogviszony keretében is vezethető.

A múzeumvasútra vonatkozó eltérő rendelkezések
85/G. § (1) A múzeumvasútra a működési engedélyre vonatkozó 6–9/D. §-t, a pályahálózat-működtető üzleti tervére
vonatkozó 12–13. §-t, a számviteli elkülönítésre vonatkozó 21. §-t, a biztonságirányítási rendszerre és a biztonsági
szervezetre vonatkozó 32–32/A. §-t, a vasútbiztonsági tanúsítványra és engedélyre vonatkozó 33–35. §-t, a nyílt
hozzáférésre, a kapacitáselosztásra és a hálózat-hozzáférési díjakra vonatkozó 49–67/W. §-t, a felügyeleti díjakra
vonatkozó 9/E. §-t, a 35. § (5)–(5a) bekezdését, valamint a jogvitás eljárásra vonatkozó 79/B–79/D. §-t nem kell
alkalmazni.
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(2) A múzeumvasútra, valamint a múzeumvasút pályahálózatán közlekedő vasúti járművekre vonatkozóan a 36/I. §
(5) bekezdését azzal eltéréssel kell alkalmazni, hogy a felügyeleti díj mértéke az ott meghatározott díjtételek 20%-a.
A 36/I. § (5) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a vasúti járművek gyártását, javítását
végző szervezet a vasúti járművet üzemben tartó múzeum vagy muzeális intézmény.
(3) A múzeumvasút tevékenységét csak akkor kezdheti meg, ha a tevékenység megkezdése előtt legalább harminc
nappal a tevékenység folytatásának szándékára irányuló kérelmét a vasúti igazgatási szervhez és a közlekedési
hatósághoz benyújtotta, és a tevékenység megkezdését vasúti igazgatási szerv és a közlekedési hatóság jogszerű
hallgatással tudomásul véve az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül nem tiltotta meg.
(4) A 68/F. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy múzeumvasúton vasúti jármű munkavégzésre
vonatkozó egyéb jogviszony keretében is vezethető.

A városi, a helyi és a különálló elővárosi pályahálózatra vonatkozó eltérő rendelkezések
85/H. § (1) A városi, a helyi és a különálló elővárosi pályahálózatra, amelyen kizárólag vasúti személyszállítási
szolgáltatás történik a pályahálózat-működtető üzleti tervére vonatkozó 12–13. §-t, a nyílt hozzáférésre,
a kapacitáselosztásra és a hálózat hozzáférési díjakra vonatkozó 49–67/W. §-t, valamint a jogvitás eljárásra
vonatkozó 79/B–79/D. §-t nem kell alkalmazni.
(2) A 68/F. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy városi, helyi és a különálló elővárosi vasúti
pályahálózaton vasúti jármű munkavégzésre vonatkozó egyéb jogviszony keretében is vezethető.
(3) A városi, helyi és a különálló elővárosi vasúti pályahálózaton vasúti személyszállítást végző vasúti jármű vezetése
esetén a 68/F. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.
(4) A városi, helyi és a különálló elővárosi vasúti pályahálózatra vonatkozóan a 43. § (4) bekezdését nem kell
alkalmazni.

A felszín alatti vasúti pályahálózatra vonatkozó eltérő rendelkezések
85/I. § (1) Az országos, a térségi, az elővárosi, városi és helyi vasúti pályahálózathoz tartozó vasúti pálya és
tartozékainak létesítője jogerős hatósági építési és műszaki engedély birtokában jogosult a nyomvonal által érintett
ingatlant − annak felszíne alatt − felszín alatti vasúti pálya és tartozékai létesítésére és üzemeltetésére igénybe venni
(a továbbiakban: felszín alatti vasút-létesítési jog).
(2) A felszín alatti vasúti pálya és tartozékainak létesítése és üzemeltetése fontos közérdekű tevékenység. Az ingatlan
tulajdonosa köteles tűrni az igénybevételt.
(3) Az (1) bekezdés alapján létesülő felszín alatti vasúti pályának és tartozékainak tulajdonjoga önálló ingatlanként
a 38–41. §-ban meghatározott személyt illeti meg. A felszín alatti vasúti pálya és tartozékai létesítése egyebekben
nem érinti a felszín alatti vasút-létesítési joggal terhelt ingatlan tulajdonjogát.
(4) Nem illeti meg elővásárlási jog
a) az (1) bekezdés alapján létesített felszín alatti vasúti pálya és tartozékai tulajdonosát a felszín alatti vasút-létesítési
joggal terhelt ingatlanra,
b) a felszín alatti vasút-létesítési joggal terhelt ingatlan tulajdonosát az (1) bekezdés alapján létesített felszín alatti
vasúti pályára és tartozékaira.
(5) E törvény alkalmazásában a felszín alatti vasúti pálya létesítőjén
a) a vasúti pálya hatósági építési és műszaki engedély jogosultját,
b) városi és helyi vasúti pályahálózatba tartozó vasúti pálya esetében annak tulajdonosát,
c) az országos, a térségi és az elővárosi vasúti pályahálózatba tartozó vasúti pálya esetén a pályahálózat-működtetőt
kell érteni.
(6) A felszín alatti vasúti pálya nyomvonala által érintett ingatlanok jegyzékét
a) országos, a térségi és az elővárosi vasúti pályahálózatba tartozó vasúti pálya esetén a miniszter,
b) városi és helyi vasúti pályahálózatba tartozó vasúti pálya esetén a települési önkormányzat (a fővárosban
a fővárosi önkormányzat)
rendeletben hirdeti ki.
85/J. § (1) A felszín alatti vasúti pálya létesítője a felszín alatti vasút-létesítési joggal terhelt ingatlan igénybevételéről
− a 85/I. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti rendelet hatálybalépését követően és az igénybevételt legalább
harminc nappal megelőzően − írásban értesíti az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosát.
Társasház esetén a társasház közösséget, lakásszövetkezeti ház esetén a lakásszövetkezetet vagy az ezek
képviseletére jogosult személyt is értesíteni kell. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői jog esetében
a vagyonkezelőt is értesíteni kell.
(2) Ha a felszín alatti vasút-létesítési jog alapján történő igénybevétel a felszín alatti vasút-létesítési joggal terhelt
ingatlan rendeltetésszerű használatát korlátozza vagy akadályozza, a tulajdonos a használat korlátozásának,
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akadályozásának megfelelő, és ezzel összefüggésben bekövetkező forgalmi értékcsökkenésnek megfelelő mértékű
egyösszegű kártalanításra jogosult. A kártalanítás az igénybevétellel okozott érdeksérelem bekövetkezésekor
esedékes.
(3) A kártalanítás módjáról és mértékéről a felszín alatti vasúti pálya létesítőjének az ingatlan tulajdonosával
a kártalanítási ajánlat írásban történő megküldésével kell az egyezség létrehozását megkísérelnie. A kártalanítást
− a felek eltérő megállapodásának hiányában − pénzben kell megfizetni.
(4) Megegyezés hiányában bármelyik fél kérelmére a korlátozásért vagy az akadályoztatásért járó kártalanítást
a kisajátítási hatóság állapítja meg a kisajátítási kártalanításra vonatkozó szabályok szerint. A megegyezés hiányának
minősül az is, ha a felszín alatti vasút létesítője a kártalanítási igény hozzá való megérkezésétől számított negyvenöt
napon belül nem tesz ajánlatot egyezségre, vagy a vele közölt ajánlatra nem nyilatkozik.
(5) A kisajátítási hatóság eljárására és a határozata elleni jogorvoslatra a kisajátításról szóló törvényben
meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
85/K. § (1) Ha a felszín alatti vasút-létesítési jog alapján történő igénybevétel akár a létesítés, akár az üzemeltetés
során a felszín alatti vasút-létesítési joggal terhelt ingatlan rendeltetésszerű használatát megszünteti vagy jelentős
mértékben akadályozza, a felszín alatti vasúti pálya létesítője az ingatlan megvásárlását, ennek sikertelensége
esetén kisajátítását kezdeményezi.
(2) Az ingatlan megvásárlása és kisajátítása kezdeményezésének joga a felszín alatti vasút-létesítési joggal
terhelt ingatlan tulajdonosát is megilleti, ha a felszín alatti vasút-létesítési jog alapján történő igénybevétel
az ingatlan rendeltetésszerű használatát megszünteti vagy jelentős mértékben akadályozza. Ha a tulajdonos az itt
meghatározott feltételek fennállását bizonyította, a kisajátítási eljárást le kell folytatni.
(3) A kisajátított ingatlan országos jelentőségű vasútvonalak közé tartozó vasúti pálya esetén az állam, városi,
elővárosi és helyi vasúti pályahálózatba tartozó vasúti pálya esetében pedig annak a helyi önkormányzatnak
(a fővárosban a fővárosi önkormányzatnak) a tulajdonába kerül, amelynek területén a felszín alatti vasúti pálya
létesült vagy létesülni fog.
85/L. § (1) A felszín alatti vasút-létesítési jog alapján történő felszín alatti vasúti pálya létesítésével és
üzemeltetésével az ingatlanban, az ingatlan alkotórészében és tartozékában okozott károkat, beleértve a károk
megelőzésére, csökkentésére és elhárítására fordított kiadásokat is, a felszín alatti vasúti pálya létesítője
a (2)–(4) bekezdésben meghatározott feltételek szerint köteles megtéríteni.
(2) Nem jár kártalanítás az építményben okozott kárért, ha az építményt a 85/I. § (6) bekezdésében meghatározott
rendelet hatálybalépését követően építési engedély nélkül vagy az építési engedélyben a felszín alatti
vasút-létesítési jogra tekintettel megszabott feltételek megsértésével emelték.
(3) Az esedékessé vált kártalanításról a felszín alatti vasúti pálya létesítőjének meg kell kísérelni egyezség
létrehozását. Megegyezés hiányában a felszín alatti vasúti pálya létesítője a kártalanítás esedékessé válásától
számított harminc napon belül szakértői véleménnyel alátámasztott összegű kártalanítást köteles a károsultnak
fizetni.
(4) A károsult az esedékessé vált, de határidőben nem teljesített kártalanítási követelését, továbbá a már kifizetett
kártalanítást meghaladó többletkártalanítási igényét a felszín alatti vasút létesítője ellen indított polgári peres
eljárás keretében érvényesítheti.
(5) A felszín alatti vasúti pálya létesítésével és üzemeltetésével okozott egyéb károk megtérítésére a Ptk.
rendelkezéseit kell alkalmazni.

A vasút-villamosra vonatkozó eltérő rendelkezések
85/M. § A vasúti személyszállítási szolgáltatást vasút-villamossal nyújtó vasúti társaság a nem nyílt hozzáférésű
vasúti pályahálózatot a pályahálózat-működtetővel kötött szerződés alapján használhatja.

A stratégiai jelentőséggel nem bíró vasúti pályahálózatokra vonatkozó eltérő rendelkezések
85/N. § (1) A miniszter értesíti a Bizottságot a stratégiai jelentőséggel nem bíró vasúti pályahálózatoknak
a (3) bekezdésben meghatározott rendelkezések hatálya alól történő kivonására irányuló szándékról. Ha a Bizottság
jóváhagyja a hatály alóli kivonást, a miniszter értesíti erről az adott pályahálózat-működtetőt és az igazgatási szervet.
(2) Ha bármely változás következne be a mentesített pályahálózat hosszában, a kihasználtság vagy szállítási
forgalom mértékében, a pályahálózat-működtető köteles értesíteni erről a minisztert.
(3) Az e § szerinti eljárást követően nem kell alkalmazni
a) a pályahálózat-működtető üzleti tervére vonatkozó 12–13. §-t a vasúti piac működése szempontjából stratégiai
jelentőséggel nem bíró helyi és térségi vasúti pályahálózatokra,
b) a nyílt hozzáférésre, a kapacitáselosztásra és a hálózat hozzáférési díjakra vonatkozó 49–67/W. §-t a vasúti piac
működése szempontjából stratégiai jelentőséggel nem bíró helyi vasúti pályahálózatokra.
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Honvédelmi saját célú vasúti pályákra és honvédelmi vasúti tevékenységre vonatkozó eltérő
rendelkezések
85/O. § A Magyar Honvédség a honvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos vasúti tevékenysége során a működési
engedélyre vonatkozó 6–9/D. §-t, a pályahálózat-működtető üzleti tervére vonatkozó 12–13. §-t, a nyílt hozzáférésre,
a számviteli elkülönítésre vonatkozó 21. §-t, a biztonságirányítási rendszerre és a biztonsági szervezetre vonatkozó
32–32/A. §-t, a vasútbiztonsági tanúsítványra és engedélyre vonatkozó 33–35. §-t, a kapacitáselosztásra és a hálózathozzáférési díjakra vonatkozó 49–67/W. §-t, a felügyeleti díjakra vonatkozó 9/E. §-t, a 35. § (5)–(5a) bekezdését,
valamint a jogvitás eljárásra vonatkozó 79/B–79/D. §-t nem kell alkalmazni.

GYSEV Zrt.-re és FHÉV Zrt.-re vonatkozó eltérő rendelkezések
85/P. § A 3/B. § (1) bekezdésétől eltérően a 4. mellékletben meghatározott országos jelentőségű vasútvonalak
fenntartására, valamint erre gazdasági társaság alapítására és kijelölésére vonatkozó rendelkezéseket a GYSEV
Zrt.-re és a FHÉV Zrt.-re nem kell alkalmazni.”
20. §		
A Vtv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme helyébe a következő alcím lép:

„Átmeneti rendelkezések
87. § (1) Az a
a) pályahálózat-működtető,
b) kizárólag az iparvágányon vasúti áruszállítást végző vasúti társaság, a kizárólag az iparvágányon vasúti
személyközlekedtetést végző vasúti társaság és a kizárólag az iparvágányon vasúti vontatást végző vasúti társaság,
c) kizárólag a saját célú vasúti pályahálózaton vasúti áruszállítást végző vasúti társaság, a kizárólag a saját célú vasúti
pályahálózaton vasúti személyközlekedtetést végző vasúti társaság és a kizárólag a saját célú vasúti pályahálózaton
vasúti vontatást végző vasúti társaság,
d) kisvasutat üzemeltető,
e) múzeumvasutat üzemeltető,
amely a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények
módosításáról szóló 2015. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Vtvmódtv1.) hatálybalépésekor működési engedéllyel
rendelkezik, 2015. december 1-jéig köteles a vasúti igazgatási szerv részére bejelenteni, ha tevékenységét
változatlan formában tovább kívánja folytatni.
(2) Annak a vasúti társaságnak, amely nem nyilatkozik az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül,
a működési engedélye 2015. december 31-én hatályát veszti.
(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott vasúti társaságnak a Vtvmódtv1. hatálybalépésekor működési engedély
iránti eljárása van folyamatban, az eljárás a Vtvmódtv1. erejénél fogva bejelentési eljárásra módosul, és a vasúti
társaság által megfizetett működési engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó igazgatási-szolgáltatási díjat a vasúti
igazgatási szerv száznyolcvan napon belül visszautalja.
(4) A 2015. december 31-én tudomásul vett bejelentéssel rendelkező vasúti társaságok bejelentései hatályban
maradnak.
87/A. § (1) Az a
a) kizárólag iparvágányt működtető pályahálózat-működtető,
b) kizárólag saját célú vasúti pályahálózatot működtető pályahálózat-működtető,
c) kisvasutat üzemeltető,
d) múzeumvasutat üzemeltető,
amely a Vtvmódtv1. hatálybalépésekor vasútbiztonsági engedéllyel rendelkezik, 2015. december 1-jéig köteles
a közlekedési hatóság részére bejelenteni, hogy tevékenységét változatlan formában tovább kívánja folytatni.
(2) Annak a vasúti társaságnak, amely nem nyilatkozik az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül,
a vasútbiztonsági engedélye 2015. december 31-én hatályát veszti.
(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott vasúti társaságnak a Vtvmódtv1. hatálybalépésekor vasútbiztonsági
engedély kiadása iránti eljárása van folyamatban, az eljárás a Vtvmódtv1. erejénél fogva bejelentési eljárásra
módosul, és a vasúti társaság által megfizetett vasútbiztonsági engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó igazgatásiszolgáltatási díjat a közlekedési hatóság száznyolcvan napon belül visszautalja.
87/B. § (1) Az a pályahálózat-működtető, amely a Vtvmódtv1. hatálybalépésekor működési engedéllyel
rendelkezik, 2015. október 31-ig köteles a vasúti igazgatási szerv részére a felelősségi körébe tartozó baleseti
károk megtérítésére való alkalmasságával kapcsolatos követelményeknek bizonyítására szolgáló, a vasúti
társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott
dokumentumokat benyújtani.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása esetén a közlekedési hatóság a 87/A. § (1) bekezdés
a)–b) pontjában meghatározott pályahálózat-működtetők esetén 500 000 forint összegű, a 87/A. § (1) bekezdés
c)–d) pontjában meghatározott vasúti szervezetek esetén 100 000 forint összegű bírságot szab ki.
(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott pályahálózat-működtetőnek a Vtvmódtv1. hatálybalépésekor
vasútbiztonsági engedély kiadása iránti eljárása van folyamatban, a közlekedési hatóság a kérelmezőt hatvan napos
határidővel az (1) bekezdésben meghatározott dokumentum benyújtására kötelezi. A vasútbiztonsági engedély
iránti eljárás határideje a határozat közlése és a dokumentumok beérkezése közötti napokkal és a beérkezés
napjával meghosszabbodik.
87/C. § Az a kizárólag vontatási tevékenységet végző vasúti társaság, amely a Vtvmódtv1. hatálybalépésekor
rendelkezik működési engedéllyel, 2015. szeptember 1-jéig igazgatási-szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nélkül
kérheti a vasúti igazgatási szervtől, hogy működési engedélye kizárólag vontatási működési engedéllyé váljon. Ha
a kérelmező nem csak a működési engedély típusát kívánja megváltoztatni, akkor az általános eljárási szabályokra
vonatkozó igazgatási-szolgáltatási díjat köteles megfizetni.
87/D. § (1) A Vtvmódtv1. hatálybalépésekor már működő pályahálózat-működtetőknek – nem független
pályahálózat-működtető esetén a VPSZ-nek – a Vtvmódtv1. -nek megfelelő Díjképzési Módszertant, Díjszámítási
Dokumentumot, Hálózati Üzletszabályzatot, teljesítményösztönző rendszert első ízben a 2016. december második
vasárnapjától kezdődő menetrendi évre kell elkészíteniük.
(2) A 67/P. §-ban meghatározott alapvető feladatokat az országos jelentőségű vasútvonalat működtető független
pályahálózat-működtető esetén is 2020. január 1-jéig a VPSZ látja el a díjbeszedés kivételével, amelyet a független
pályahálózat-működtető is elláthat.
87/E. § (1) A legalább többségi állami tulajdonban lévő, a vasúti pályahálózat működtetésére engedéllyel rendelkező
gazdasági társaság (e § alkalmazásában a továbbiakban: jogelőd pályavasúti társaság) számára kiadott határozatlan
idejű
a) pályahálózat-működtetésre vonatkozó működési engedély a pályahálózat-működtetés tekintetében bekövetkező
jogutódlást követő legfeljebb száznyolcvan napig (a továbbiakban: átmeneti működési engedély időszak),
b) a biztonsági engedély a pályahálózat-működtetés tekintetében bekövetkező jogutódlást követő legfeljebb
kétszáznegyven napig (a továbbiakban: átmeneti biztonsági engedély időszak)
[az a) és b) pont) a továbbiakban együtt: átmeneti engedély időszak] jogosítják a jogutód pályavasúti társaságot
a vasúti pályahálózat-működtetési tevékenység végzésére.
(2) E § alkalmazásában jogutód pályavasúti társaság az a gazdasági társaság, amely
a) a jogelőd pályavasúti társaság átalakulása (szétválás, különválás) folytán a vasúti pályahálózat működtetése
tekintetében jogutódnak minősül vagy
b) a miniszterrel kötött pályaműködtetési szerződés alapján a pályahálózat-működtetési tevékenység tekintetében
jogutódnak minősül.
(3) A jogutód pályavasúti társaságnak az átmeneti engedély időszak alatt is meg kell felelnie a működési engedélyek
és a biztonsági engedélyek kiadásának feltételeire vonatkozó előírásoknak. A jogutód pályavasúti társaság
az átmeneti működési engedély időszak végéig működési engedélyt, az átmeneti biztonsági engedély időszak
végéig biztonsági engedélyt köteles szerezni. Az átmeneti működési engedély és átmeneti biztonsági engedély
időszakában a jogelőd pályavasúti társaság és a jogutód pályavasúti társaság a működtetés feltételeinek együttesen
is megfelelhet.
(4) A jogutód pályavasúti társaság tekintetében a jogelőd pályavasúti társaság által a Vtvmódtv1. 30. § (6) bekezdése
és 36/H. § (2) bekezdése szerint megállapított szabályzatok a jogutódlást követő legfeljebb kétszáznegyven napig
(a továbbiakban: átmeneti szabályzat időszak) változatlan tartalommal hatályban maradnak. A szabályzatoknak
a vonatkozó jogszabályi előírásoknak történő megfelelését a jogutód pályavasúti társaság az átmeneti szabályzat
időszak alatt köteles biztosítani.
(5) A pályahálózat működtetése tekintetében bekövetkező jogutódlás tényét, valamint az átmeneti engedély
időszak és az átmeneti szabályzat időszak igénybevételét a jogutód pályavasúti társaság a vasúti közlekedési
hatóságnak és vasúti igazgatási szervnek a jogutódlás időpontját követő hét napon belül köteles bejelenteni.
(6) A vasúti pályahálózat működtetése tekintetében bekövetkező jogutódlás során a jogutód pályavasúti társaság
a jogelőd pályavasúti társaság jogutódja a pályahálózat-működtetési feladatok ellátásával, a pályavasúti szolgáltatás
nyújtásával összefüggő szerződésekben, egyéb jogviszonyokban, valamint a Hálózati Üzletszabályzat és a Díjképzési
Módszertan pályaműködtetői feladataival összefüggésben.
(7) A jogelőd pályavasúti társaság részére kiadott, a vasúti pályahálózatra vonatkozó használatbavételi, építési,
környezetvédelmi és frekvenciaengedélyek szempontjából a jogutód pályavasúti társaság jogutódnak minősül.”
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21. §		
A Vtv. 88. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„88. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
1. a vasúti közlekedési hatóság vagy hatóságok, valamint a vasúti igazgatási szerv kijelölését, eljárásuk részletes
szabályait,
2. a vasúti közlekedés területén a kötelező kárfedezet biztosításának részletes szabályait,
3. a vasúti piacfelügyeleti bírság legmagasabb mértékére, a vasúti bírság mértékére, továbbá a megfizetésükre
vonatkozó részletes szabályokat,
4. a vasúti árufuvarozási szerződésre vonatkozó részletes szabályokat,
5. a kapacitáselosztás körébe tartozó szolgáltatások nyújtására vonatkozóan a VPSZ és a nem független
pályahálózat-működtető között fennálló jogviszony feltételeit, ideértve az e szolgáltatások ellenértékeként a nem
független pályahálózat-működtető által fizetendő megbízási díj mértékét,
6. a vasúti vizsgaközpont kijelölését,
7. a jogszabályban meghatározott vasúti munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott
egészségügyi követelményeket és az egészségügyi vizsgálat feltételeit, valamint az egészségi alkalmasság
megállapítását végző szerv vagy személyek kijelölését, az egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését
végző személyek nyilvántartásának részletes szabályait,
8. az e törvény szerinti szakértői tevékenység folytatásának a részletes feltételeit, a szakértői tevékenység
bejelentésének és a szakértők nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint
a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a szakértői
tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén
alkalmazandó jogkövetkezményeket,
9. az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott gördülőállományfinanszírozás esetében az állami kezességre vonatkozó részletes szabályokat,
10. a vasúti pályákkal, a vasúti pálya tartozékaival és a vasúti üzemi létesítményekkel kapcsolatos építésügyi
hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályait, valamint üzemeltetése, és üzemben tartása
ellenőrzésének szabályait,
11. az országos vasúti mellékvonalak felsorolását,
12. a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által lefolytatott eljárások során a veszélyes áruk vasúti szállításának
ellenőrzésére és bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályait, továbbá az egyes szabálytalanságokért
kiszabható bírságok összegét, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályait,
13. a villamos és a fogaskerekű vasút felsővezetéki infrastruktúrájának létesítésével összefüggésben egyes idegen
ingatlanok igénybevételének részletes szabályait,
14. a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításának részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
1. a működési engedélyezési eljárás részletes szabályait, az engedély kiadásának és módosításának feltételeit,
a kérelem és az engedély tartalmi elemeit, az üzleti jó hírnév, a pénzügyi teljesítőképesség, a szakmai alkalmasság,
valamint a felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmasság igazolásának módját,
a működési engedély felfüggesztésének és visszavonásának, az ideiglenes engedély kiadásának részletes szabályait,
a működési engedélyhez nem kötött tevékenység esetén a bejelentés szabályait, a működési engedély kötelező
felülvizsgálatának eseteit, valamint a vasúti igazgatási szervnek a vasúti társaságok tevékenységével kapcsolatos
ellenőrzési tevékenységének részletes szabályait,
2. a vasúti tevékenység megkezdésének és folytatásának bejelentésére vonatkozó szabályokat,
3. a vasútbiztonsági tanúsítványra, a vasútbiztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a városi,
elővárosi és helyi vasúti szolgáltatások esetén a biztonságirányítási rendszerekre vonatkozó eltérő szabályokat,
a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat,
valamint a tevékenység megkezdésének bejelentésére vonatkozó szabályokat,
4. a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés keretében nyújtandó szolgáltatásokra, valamint az azok
igénybevételére vonatkozó részletes szabályokat,
5. a hálózat-hozzáférési díjképzési rendszerek kereteit, a díjak képzésének, alkalmazásának, a díjképzési elvek
alóli kivételek kezelésének, a biztosítható kedvezmények, valamint a kiegyenlítő juttatások nyújtásának alapvető
szabályait, a Díjképzési Módszertanra és a Díjszámítási Dokumentumra vonatkozó részletes szabályokat
az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben;
6. a Hálózati Üzletszabályzatának tartalmára vonatkozó részletes szabályokat,
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7. a vasúti pályahálózat kapacitásának elosztására vonatkozó részletes szabályokat,
8. a vasúti igazgatási szerv, valamint a közlekedési hatóság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak körét
és mértékét, valamint az azok megfizetésére, a közlekedési hatóság és az egyes eljárásokban közreműködők közötti
megosztására vonatkozó részletes szabályokat az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben,
9. a vasúti járművek üzembe helyezése engedélyezésének és időszakos vizsgálatának, hatósági nyilvántartásának,
valamint a különleges menet részletes szabályait,
10. a vasúti járművekre szerelt, vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények
10.1. üzembe helyezése engedélyezésének, időszakos vizsgálatának és ellenőrzésének előírásait,
10.2. gyártásának, javításának ellenőrzését, minősítését, valamint műszaki vizsgálatát végző személyekre
(kazánbiztosok) vonatkozó képzettségi, végzettségi követelményekre, képzésükre, vizsgáztatásukra, elismerésükre,
valamint nyilvántartásukra vonatkozó szabályokat,
10.3. gyártásának, javításának ellenőrzését, minősítését, valamint műszaki vizsgálatát végző szervezetek
engedélyezésének és nyilvántartásának szabályait,
11. a vasúti járművek nyilvántartásának vezetésére vonatkozó részletes szabályokra vonatkozó rendelkezéseket,
12. a vasúti pályák nyilvántartásának vezetésére vonatkozó részletes szabályokra vonatkozó rendelkezéseket,
13. a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésére és
vizsgáztatására, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésére, a képzési engedélyre, továbbá a vasúti
járművezetői gyakorlatra vonatkozó szabályokat,
14. a vasúti járművek
14.1. javítását, karbantartását végző szervezetek (karbantartó műhelyek) engedélyezésének és nyilvántartásának
szabályait, a tehervagonok kivételével a karbantartásért felelős szervezetekre vonatkozó szabályokat,
14.2. közül a tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsításának és nyilvántartásának szabályait,
14.3. időszakos műszaki vizsgálatát végző szervezetek engedélyezésének és nyilvántartásának szabályait,
15. a számviteli elkülönítésnek és az önálló belső mérlegkészítésnek a szabályait az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével kiadott,
16. a különleges vasutak működésének és hatósági engedélyezésének a feltételeit,
17. a teljesítményösztönző rendszerre vonatkozó részletes szabályokat,
18. a vasutak kölcsönös átjárhatóságának szabályait,
19. a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő műszaki előírásokat,
20. a vasúti forgalom lebonyolítására és a hálózati forgalmi szabályzatokra, valamint azok hatósági jóváhagyására
vonatkozó szabályokat,
21. a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módját és feltételeit,
22. a vasúti közlekedés biztonságára és a biztonsági szabályzatokra, valamint azok hatósági jóváhagyására
vonatkozó szabályokat,
23. a vasúti járművezetői engedély és tanúsítvány kiadására, megszerzésére, és alkalmazására vonatkozó részletes
szabályokat,
24. a vasúti pálya más nyomvonalas létesítmény által történő megközelítésének, keresztezésének részletes
szabályait az elektronikus hírközlésért felelős miniszterrel, az energiapolitikáért felelős miniszterrel,
a vízgazdálkodásért felelős miniszterrel, valamint az építésügyért felelős miniszterrel egyetértésben,
25. az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és
EK-hitelesítési eljárások moduljaira vonatkozó részletes szabályokat,
26. a vasútépítési projektek során keletkező állami vagyon átadásával és az átadott vagyon működtetésével
kapcsolatos egyes részletes szabályokat,
27. a vasúti pálya és tartozékai tervezésének, kivitelezésének, üzembe helyezésének és üzemeltetésének részletes
műszaki szabályait,
28. a hazai üzembehelyezési engedéllyel rendelkező vasúti vontatójárművekre szerelt sebességmérő és menetíró
berendezések hitelesítésére és kalibrálására vonatkozó részletes szabályokat,
29. a karbantartásért felelős szervezetekre és a karbantartási rendszerre vonatkozó részletes szabályokat,
30. a független pályahálózat-működtető függetlenségét biztosító jogi, szervezeti és döntéshozatali függetlenségi
feltételeket,
31. a kiszolgáló létesítményben nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében szükséges, a kiszolgáló
létesítmény üzemeltetője által nyújtott naprakész információk felsorolását,
32. a vasút-villamosra mint vasúti járműre vonatkozó műszaki előírásokat, a vasút-villamos üzemeltetésére, továbbá
a forgalmi szabályokra és azok hatósági jóváhagyására vonatkozó részletes szabályokat,
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33. a nagy sebességű vasútvonalak létesítésének, üzemeltetésének részletes szabályait,
34. az országos, a térségi és az elővárosi vasúti pályahálózatba tartozó vasúti pálya esetén a felszín alatti vasúti pálya
nyomvonala által érintett ingatlanok jegyzékét
rendeletben állapítsa meg.
(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az e törvény szerinti
szakértői tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat rendeletben
állapítsa meg
(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat, hogy a városi és helyi
vasúti pályahálózatba tartozó vasúti pálya esetén a felszín alatti vasúti pálya nyomvonala által érintett ingatlanok
jegyzékét rendeletben állapítsa meg.”
22. §		
A Vtv. 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„89. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a 88. § (2) bekezdés 1., 2., 8. és 12. pontjában adott felhatalmazások alapján kiadott rendeletekkel együtt;
a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv
és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról
és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv, az irányelv 1. cikk d) pontja, 3. cikk j)–o) pontja, valamint 19–25. cikke kivételével;
b) az Európai Vasúti Közösség (CER) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között
létrejött, a vasúti szektorban a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók
alkalmazási feltételeinek egyes szempontjairól szóló megállapodásról szóló, 2005. július 18-i 2005/47/EK tanácsi
irányelv;
c) a 88. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a 88. § (2) bekezdés 2. és 12. pontjában adott felhatalmazások
alapján kiadott rendeletekkel együtt; a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető
mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv;
d) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk b)–c) pontja, 21. cikk (8) bekezdése, 23. cikk (7) bekezdése és 25. cikk
(5) bekezdése;
e) a közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv (vasúti biztonsági irányelv) módosításáról szóló,
2008. december 16-i 2008/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 1. és 2. pontja, 5. pont b) pontja,
valamint 7. és 9. pontja;
f ) a 88. § (2) bekezdés 1–6. és 14. pontjában adott felhatalmazás alapján kiadott rendeletekkel együtt; az egységes
európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.
(2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:
a) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;
b) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i
1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;
c) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló, 2010. szeptember 22-i 913/2010/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet;
d) a tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszeréről és a 653/2007/EK rendelet
módosításáról szóló, 2011. május 10-i 445/2011/EU bizottsági rendelet;
e) az új vasúti személyszállítási szolgáltatásokról szóló, 2014. augusztus 11-i 869/2014/EU európai bizottsági
végrehajtási rendelet;
f ) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentum közzétételéről és kezeléséről szóló,
2011. március 9-i 2011/155/EU bizottsági határozat;
g) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a mozdonyvezetők képzésében részt
vevő képzési központok elismerésére, a mozdonyvezetők vizsgáztatóinak elismerésére és a vizsgák szervezésére
vonatkozó feltételekről szóló, 2011. november 22-i 2011/765/EU határozat.”
23. §		
A Vtv.
a)
30. § (6) bekezdésében a „pályahálózat [49. §] működtetője” szövegrész helyébe a „pályahálózat működtetője”
szöveg,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
lép.
24. §

31. § (2) bekezdés a) pontjában, a 32. § (1)–(3) bekezdésében és a 35. § (5a) bekezdés a) pontjában
a „pályavasúti társaság” szövegrész helyébe a „pályahálózat-működtető” szöveg,
35. § (8) bekezdés a) pontjában a „helyi vasúti” szövegrész helyébe a „helyi, városi vasúti” szöveg,
35. § (8) bekezdés a) pontjában a „helyi közforgalmú vasúti” szövegrész helyébe a „helyi, városi vasúti” szöveg,
36/G. §-át megelőző alcímcímében a „vasúti járművezetők minősítésére” szövegrész helyébe
a „mozdonyvezetők minősítésére” szöveg,
36/H. § (1) bekezdés b) pontjában a „pályahálózat [49. §] esetében a hozzáférésre jogosultak [53. §
(1) bekezdés] közötti ” szövegrész helyébe a „pályahálózat esetében a hozzáférésre jogosultak közötti” szöveg,
80. § (1) bekezdés d) pontjában a „vasúti pálya, vasúti üzemi létesítmények” szövegrész helyébe a „vasúti
pálya, a vasúti pálya tartozékai és a vasúti üzemi létesítmények” szöveg
80. § (5) bekezdésében a „pályavasúti társaságok” szövegrész helyébe a „pályahálózat működtető” szöveg

(1) A Vtv.
a)
1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c)
3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
lép.
(2) A Vtv. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

25. §		
Hatályát veszti a Vtv.
a)
1. § (1) bekezdés d) pontja,
b)
1. § (5) bekezdése,
c)
16–18. §-a,
d)
33. § (7) bekezdése,
e)
34. § (1) bekezdésében az „– a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –” szövegrész,
f)
34. § (3) bekezdése,
g)
37. §-a és az azt megelőző alcímcím,
h)
42. §-a,
i)
47–48.§-a,
j)
68/F. § (1) bekezdésében az „Az országos vasúti pályahálózathoz képest keskenyebb nyomtávú térségi vasúti
pályahálózaton vasúti személyszállítást végző vasúti jármű munkavégzésre vonatkozó egyéb jogviszony
keretében is vezethető.” szövegrész,
k)
83. §-a és az azt megelőző alcímcím,
l)
86. § (1) bekezdésében az „ – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel –”szövegrész,
m)
86. § (2)–(4) bekezdése.

2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
26. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1. § nyitó szövegrészében a „hatálya” szövegrész
helyébe a „hatálya – nemzetközi jogi vagy uniós jogi kötelezettség teljesítése érdekében törvény eltérő rendelkezése
hiányában –” szöveg lép.

3. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása
27. §		
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 52. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv;
b) a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/33/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (1) bekezdése.”
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4. Záró rendelkezések
28. §

(1) Ez a törvény − a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) A 6. § (3) bekezdése, a 13. § (2) bekezdése és 18. § (5) bekezdése az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép
hatályba.

29. §		
Ez a törvény az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2015. évi CIII. törvényhez
„1. melléklet a 2005. évi CLXXXIII. törvényhez

A VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT ELEMEI

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

A vasúti pályahálózat a következő elemekből áll:
A vasúti pályahálózat a következő elemekből áll – ha az a kötött pálya részét képezi –, beleértve a mellékvágányokat,
azonban a vasúti javítóműhelyekben, fűtőházakban vagy mozdonyszínekben található vágányok,
a magántulajdonú szárnyvonalak vagy mellékvágányok kivételével:
földterület,
pályatest és alépítmény, különösen a töltések, bevágások, vízlevezető csatornák és árkok, falazott árkok,
csőátereszek, bélésfalak, oldalrézsűk védelmére ültetett növényzet stb.; utasperonok és rakodók, ideértve
a személypályaudvarok és az áruterminál területén lévőket is; sínköz és járdák; kerítésfalak, sövény, kerítések;
tűzvédelmi sávok; váltófűtő berendezések; átjárók stb.; hófogó rácsok,
műtárgyak: hidak, csőátereszek és egyéb áthidaló szerkezetek, alagutak, fedett bevágások és egyéb aluljárók;
támfalak, valamint lavina, kőomlás stb. ellen védő műtárgyak,
útátjárók, beleértve a közúti forgalom biztonságát szolgáló berendezéseket,
felépítmény, különösen: sínek, vályús sínek, vezetősínek; hossz- és keresztaljak, kapcsolószerek, ágyazat, beleértve
annak anyagát (pl. zúzottkő és homok); kitérők, átszelések stb.; mozdonyfordító korongok és tolópadok (kivéve
a kizárólag mozdonyok számára fenntartott tolópadokat),
megközelítést biztosító utak az utasok és az áruszállítás számára, beleértve az érkező vagy induló utasok számára
kialakított gyalogos és a közúti megközelíthetőséget is,
biztosító-, forgalomirányító és távközlő berendezések a nyílt pályán, állomásokon és rendező-pályaudvarokon,
beleértve a jelző- és távközlő rendszerek működtetéséhez használt elektromos áram termeléséhez, átalakításához
és elosztásához szükséges létesítményeket; az ilyen létesítményekhez vagy üzemekhez szolgáló épületek;
vágányfékek,
forgalmi és biztonsági célú világítóberendezések,
vontatáshoz használt, elektromos áram átalakításához és továbbításához használatos üzem: alállomások,
az alállomások közötti tápkábelek és csatlakozó vezetékek, felsővezetéki hosszláncok és tartóoszlopok; áramvezető
sín tartóelemekkel,
a pályahálózat-működtető által használt épületek, ideértve a vasúti pályahálózat használati díjak beszedésére
szolgáló létesítményhányadot is.”
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2. melléklet a 2015. évi CIII. törvényhez
„2. melléklet a 2005. évi CLXXXIII. törvényhez

A HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULTAK SZÁMÁRA NYÚJTANDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
1. Alapszolgáltatások:
a)
a pályahálózat-kapacitásra vonatkozó kérelmek kezelése;
b)
a biztosított kapacitás használati joga;
c)
a vasúti pályahálózat, így többek között a kitérők és elágazások használata;
d)
a vonatközlekedés szabályozása, ideértve a jelző- és biztosítóberendezési rendszert, a szabályozást,
a közlekedésirányítást és a vonatmozgással kapcsolatos információk továbbítását és szolgáltatását;
e)
a felsővezetéki rendszer használata a vontatási villamos energia biztosítása céljából, ha rendelkezésre áll;
f)
olyan szolgáltatás igénybevételéhez vagy üzemeltetéséhez szükséges minden egyéb információ, amelyre
kapacitást ítéltek oda.
2. Hozzáférést – ezen belül vasúti összeköttetést – kell biztosítani a következő kiszolgáló létesítményekhez, és az ezen
létesítményekben nyújtott szolgáltatásokhoz:
a)
személypályaudvarok, épületeik és egyéb infrastruktúra, ideértve az utastájékoztató kijelzőket és a megfelelő
menetjegykiadó épületeket is;
b)
áruterminálok;
c)
rendező pályaudvarok és vonat-összeállító állomás, ideértve a rendező létesítményeket is;
d)
tároló vágánycsoport;
e)
karbantartó létesítmények, kivéve a nagy sebességű vonatok és a gördülőállomány egyes további, egyedi
létesítményeket kívánó típusai számára kialakított, jelentős karbantartási munkák elvégzésére alkalmas
létesítmények;
f)
egyéb műszaki berendezések, ideértve a tisztító- és mosóberendezéseket is;
g)
vasúti tevékenységekhez kapcsolódó belvízi kikötői berendezések;
h)
segélynyújtó berendezések;
i)
üzemanyagtöltő berendezések és az ezekben a létesítményekben vételezett üzemanyag, amelynek díja
a számlákon elkülönítve szerepel.
3. Kiegészítő szolgáltatások:
a)
vontatási villamos energia, amelynek díja a számlákon a felsővezetéki rendszer használatának díjától
elkülönítve szerepel, a 2009/72/EK irányelv alkalmazásának sérelme nélkül;
b)
személyszállító vonatok előfűtése;
c)
egyedi szerződések a következők biztosítására:
ca)
veszélyes anyagok szállításának felügyelete,
cb)
különleges szerelvények közlekedtetéséhez nyújtott segítség.
4. Mellékszolgáltatások:
a)
hozzáférés a távközlési hálózatokhoz;
b)
kiegészítő információk szolgáltatása;
c)
a gördülőállomány műszaki vizsgálata;
d)
a személypályaudvarokon működő menetjegykiadás;
e)
a nagy sebességű vonatok és a gördülőállomány egyes további, egyedi létesítményeket kívánó típusai
számára kialakított karbantartó létesítményekben végzett jelentős karbantartási munkák.”
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3. melléklet a 2015. évi CIII. törvényhez
„3. melléklet a 2005. évi CLXXXIII. törvényhez

A VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSÉRE KÖTÖTT SZERZŐDÉS KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI
A vasúti pályahálózat működtetésére kötött szerződésnek tartalmaznia kell:
a)
azokat az infrastruktúrákat és kiszolgáló létesítményeket, amelyekre a szerződés vonatkozik, a 2. mellékletnek
megfelelő szerkezetben;
b)
a 2. mellékletben felsorolt szolgáltatásokra, a karbantartásra, a felújításra vonatkozó feltételeket, illetve
a fennálló karbantartási és felújítási lemaradások kezelésére kiutalt kifizetések vagy pénzeszközök
szerkezetét;
c)
megtérítendő indokoltnak elismert költség meghatározásának módját;
d)
új infrastruktúra létrehozásának feltételeit adott esetben;
e)
felhasználó-központú teljesítménycélokat, a következő elemeket tartalmazó mutatók és minőségi
szempontok leírását:
ea)
a vonat teljesítménye például a vonalsebesség és a megbízhatóság szempontjából és
az ügyfél-elégedettség feltételeit;
eb)
hálózati kapacitás leírását;
ec)
vagyonkezelés feltételeit;
ed)
a tevékenységek mennyiségére vonatkozó adatokat;
ee)
biztonsági szinteket; valamint
ef )
környezetvédelemre vonatkozó feltételeket;
f)
az esetleges karbantartási lemaradások mértékére vonatkozó kritériumokat, azon feltételeket, amelyek
alapján eszközöket ki lehet vonni a működtetésből, illetve üzemeltetésből, ennek gazdasági hatásaira
vonatkozó feltételeket;
g)
a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikk (1) bekezdésében említett kedvezményekre
vonatkozó feltételeket, kivéve azokat, amelyek a 30. cikk (3) bekezdésével összhangban hozott szabályozó
intézkedésekkel kerülnek végrehajtásra;
h)
a pályahálózat-működtető minimális jelentéstételi kötelezettségeit, rendelkezést a jelentés tartalmára és
gyakoriságára vonatkozóan, ideértve az évente közzéteendő információkat is;
i)
a szerződés hatályára vonatkozó rendelkezéseket, amelynek adott esetben összhangban kell állnia
a pályahálózat-működtető koncessziójának vagy engedélyének időtartamával, valamint az állami díjképzési
rendszerrel és díjképzési szabályokkal;
j)
a nagyobb üzemszünetek és vészhelyzetek kezelésére vonatkozó szabályokat, ideértve a veszélyhelyzeti
terveket, a szerződés idő előtti felbontását és a felhasználók megfelelő időben történő tájékoztatását is;
k)
az abban az esetben meghozandó rendelkezéseket, ha bármely fél megszegi szerződéses kötelezettségeit;
l)
arra vonatkozó rendelkezéseket, ha rendkívüli körülmények befolyásolják a pályaműködtetés állami
finanszírozását;
m)
a szerződés módosítására, újratárgyalására, vitarendezésre és idő előtti felbontására vonatkozó feltételeket és
eljárásokat.”

4. melléklet a 2015. évi CIII. törvényhez
„4. melléklet a 2005. évi CLXXXIII. törvényhez

A NEM KIZÁRÓLAGOS ÁLLAMI TULJADONBA TARTOZÓ ORSZÁGOS TÖRZSHÁLÓZATI VASÚTI PÁLYÁK
8 Győr–Sopron – országhatár
9 Fertőszentmiklós – Fertőszentmiklós – országhatár”
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2015. évi CIV. törvény
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról*

1. §		
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E törvényben megállapított feltételek alapján hadigondozásra jogosult az a magyar állampolgár, aki
a) katonai szolgálat;
b) kötelező katonai előképzés;
c) légitámadás és hadművelet;
d) visszamaradt robbanóanyag felrobbanása
(a továbbiakban együtt: szolgálat) során vagy következtében (a továbbiakban: következtében) testi épségének
vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett (a továbbiakban: hadirokkant),
továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, hadigondozott családtagként, a 14/A. § szerinti volt
hadiárvaként, a 15/A. § szerinti volt hadigyámoltként vagy volt hadigondozott családtagként kell gondozásba venni.
(A továbbiakban együtt: hadigondozott.)”
2. §		
A Hdt. 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Hadiözvegy a szolgálat következtében meghalt személy – katonai szolgálat esetén a Magyarország területéről
katonai szolgálatra bevonult és a katonai szolgálat következtében meghalt személy – özvegye. Hadiözvegy továbbá
a hadirokkantként hadigondozásba vett személy özvegye is, ha a házasságot a hadieredetű sérülés bekövetkezte
előtt kötötték, vagy a házastárs halálakor már legalább 5 éve együtt éltek, vagy házasságukból gyermek született.”
3. §		
A Hdt. a 7. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„Volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag
7/A. § (1) Volt hadiárva, akit a szolgálat következtében meghalt szülője – katonai szolgálat esetén a Magyarország
területéről katonai szolgálatra bevonult és a katonai szolgálat következtében meghalt szülője – halála miatt
hadiárvaként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátás iránti igénye fennállt, ha
a 4. §-ban meghatározott feltételek már nem állnak fenn.
(2) Volt hadigyámolt, akit szülője hadirokkantsága miatt hadigyámoltként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal
bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt, ha a 4. §-ban meghatározott feltételek már nem
állnak fenn.
(3) Volt hadigondozott családtag, akit a szolgálat következtében meghalt unokája, gyermeke vagy testvére halála
miatt hadigondozott családtagként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátások
valamelyike iránti igénye fennállt.”
4. §		
A Hdt. 10. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ezen szakasz tekintetében volt hadiárva, akit szülője halála miatt, volt hadigyámolt, akit szülője hadirokkantsága
miatt, volt hadigondozott családtag, akit unokája, gyermeke vagy testvére halála miatt hadiárvaként,
hadigyámoltként, illetve hadigondozott családtagként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy
ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt.”
5. §		
A Hdt. a 14. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„Volt hadiárva járadéka
14/A. § Azon volt hadiárva, akit 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, de pénzellátását nagykorúvá
válása miatt, vagy politikai okból megszüntették vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai
okból elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette egyéb ellátásától függetlenül
havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el.
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6. §		
A Hdt. a 15. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„Volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt járadéka
15/A. § Azon volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt, akit 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba
vettek, de pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból megszüntették vagy szüneteltették, illetve
ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem
terjesztette egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 30%-a.”
7. §		
A Hdt. 26. § (2) bekezdés első mondta helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hadigondozotti ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye szerint
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal),
külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező
esetében Budapest Főváros Kormányhivatala.”
8. §		
A Hdt. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Felhatalmazás
28. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy e törvény alapján
a) a külföldön történő kérelem benyújtásának;
b) az egyösszegű térítés és a hadigondozotti járadék megállapításának és folyósításának;
c) a hadigondozotti ellátások és kedvezmények igénybevételére jogosító hadigondozotti igazolvány tartalmi és
formai kellékeinek, az igazolvány kiadásának, valamint a hadieredetű fogyatkozás megállapítása orvosszakmai
szempontjainak;
d) a hadirokkantak gyógyászati segédeszköz ellátásának;
részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”
9. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 39/2015. (VII. 3.) FM rendelete
a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 6. és 7. pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 14. § (4)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő
(9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Magyarországon nem honos, az 1. és 2. számú mellékletben fel nem sorolt károsítók jelenlétének vagy
megjelenésének gyanúját és a hatóság által megerősített előfordulását, valamint az elrendelt és tervezett
intézkedéseket a minisztérium írásban bejelenti a Bizottságnak és a többi tagállamnak. Az intézkedések a Bizottság
döntéséig foganatosíthatók.
(5) A minisztérium a (4) bekezdésben foglaltak esetében a gyanú megfogalmazását, valamint az előfordulás hatóság
általi megerősítését követő
a) nyolc munkanapon belül bejelentést tesz a Bizottság és a többi tagállam részére, mely tartalmazza legalább
a 28. számú melléklet 1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 5.6., 6.4. és 8. pontja szerinti információkat;
b) harminc napon belül bejelentést tesz a Bizottság és a többi tagállam részére az előfordulás egyéb körülményeire,
valamint a tervezett vagy elrendelt növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozóan, a 28. számú melléklet szerinti
adattartalommal.
(6) A Magyarországon nem honos, az 1. számú melléklet A. rész I. szakaszában és a 2. számú melléklet A. rész
I. szakaszában felsorolt károsítók előfordulását, valamint az 1. számú melléklet A. rész II. szakaszában vagy
B. részében, továbbá a 2. számú melléklet A. rész II. szakaszában vagy B. részében felsorolt károsítók Magyarország
területének olyan részén történő megjelenését, ahol azok korábban nem voltak jelen, valamint az elrendelt és
tervezett intézkedéseket a minisztérium bejelenti a Bizottságnak és a többi tagállamnak.
(7) A minisztérium a (6) bekezdésben foglaltak esetében az előfordulás hatóság általi megerősítését követő
a) nyolc munkanapon belül bejelentést tesz a Bizottság és a többi tagállam részére az előfordulásról, mely
tartalmazza legalább a 28. számú melléklet 1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 5.6., 6.4. és 8. pontja szerinti
információkat;
b) harminc napon belül bejelentést tesz a Bizottság és a többi tagállam részére az előfordulás egyéb körülményeire,
valamint a tervezett vagy elrendelt növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozóan, a 28. számú melléklet szerinti
adattartalommal.
(8) A minisztérium felkéri a Bizottságot, hogy értesítse az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi
Szervezetet, a 28. számú melléklet 10. pontjában meghatározottak szerint.
(9) A minisztérium aktualizálja az (5) és (7) bekezdésben említett bejelentéseket, amennyiben bármely új lényeges
információ kerül birtokába, és azt ellenőrizték, vagy amint új intézkedést hoztak.
(10) Az irányelv 15. cikk (1) bekezdése alapján engedélyezett eltérésekről a minisztérium értesíti a Bizottságot.
(11) Aki tudomást szerez az 1. és 2. számú mellékletben felsorolt vagy azokban fel nem sorolt, de Magyarországon
korábban elő nem fordult, nem-honos károsító jelenlétéről vagy arra utaló jelekről, köteles tíz napon belül írásban
értesíteni a fővárosi és megyei kormányhivatalt, és e hatóságnak kérésre átadni a birtokában lévő, a károsító
jelenlétére vonatkozó információt.”
2. §

(1) Az R. 33. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A növény- és talajvédelmi igazgatóságnak nyilvántartásba kell vennie és egyedi azonosító számmal kell ellátnia)
„e) a Kínából származó kő- és acéláru importőreit.”
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(2) Az R. 33. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Amennyiben a zárlati károsítók elterjedésének veszélye nem áll fenn,)
„a) mentesül az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettség alól az a termelő, aki a teljes növény,
növényi termék vagy egyéb anyagkészletét saját célra használja, valamint az a kistermelő, aki teljes növény,
növényi termék vagy egyéb anyagkészletét a helyi piacon végső felhasználás céljából értékesíti (helyi forgalmazás);
a mentesség azonban nem vonatkozik az áruburgonyából saját ültetésre szánt burgonyát termelőre, valamint
a 6. számú melléklet A. rész I. szakasz 1.1., 1.4., 1.5. és 2.1. pontjaiban felsorolt fásszárú szaporítóanyagok
kistermelőjére.”
3. §		
Az R. 51/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni
a) az 5. számú melléklet A. rész I. szakasz 2.3. pontja szerinti kivételek esetén,
b) a más tagállamból harmadik országon keresztül érkező szállítmányra,
c) a harmadik országból az Európai Unió valamely tagállamán, illetve tagállamain keresztül harmadik országba
szállítandó tranzit küldeményre.”
4. §

(1) Az R. 69. § (1) bekezdés o) pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen
belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 22-i 2000/29/EK tanácsi irányelve, valamint az azt
módosító,)
„1. 2001/33/EK, 2002/28/EK, 2002/36/EK, 2003/22/EK, 2003/47/EK, 2003/116/EK, 2004/31/EK, 2004/70/EK,
2004/102/EK, 2005/16/EK, 2005/77/EK, 2006/14/EK, 2006/35/EK, 2007/41/EK, 2008/64/EK, 2008/109/EK,
2009/7/EK, 2009/118/EK és 2010/1/EU bizottsági irányelv, 2014/19/EU, 2014/78/EU és 2014/83/EU bizottsági
végrehajtási irányelv, valamint 2002/89/EK, 2005/15/EK tanácsi irányelv,”
(2) Az R. 69. § (2) bekezdés 11–13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:)
„11. az Epitrix cucumeris (Harris), az Epitrix similaris (Gentner), az Epitrix subcrinita (Lec.) és az Epitrix tuberis
(Gentner) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi
intézkedésekről szóló, 2012. május 16-i 2012/270/EU bizottsági végrehajtási határozat, valamint az azt módosító
2014/679/EU bizottsági végrehajtási határozat,
12. a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonálféreg) Unión belüli elterjedésének
megelőzésére irányuló sürgősségi intézkedésekről szóló, 2012. szeptember 26-i 2012/535/EU bizottsági végrehajtási
határozat, valamint az azt módosító 2015/226/EU bizottsági végrehajtási határozat,
13. a Bizottság végrehajtási határozata (2014. április 24.) egyes Indiából származó gyümölcsök és zöldségek
tekintetében a károsítók Unióba történő behurcolása és Unión belüli elterjedése elleni intézkedésekről szóló,
2014. április 24-i 2014/237/EU bizottsági végrehajtási határozat, valamint az azt módosító 2015/237/EU bizottsági
végrehajtási határozat,”
(3) Az R. 69. § (2) bekezdés 22. és 23. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:)
„22. az Anoplophora chinensis (Forster) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli terjedésének megelőzését
célzó sürgősségi intézkedésekről szóló, 2012. március 1-jei 2012/138/EU bizottsági végrehajtási határozat, és az azt
módosító 2014/356/EU bizottsági végrehajtási határozat,
23. a Kínából származó, egyes áruk szállításához ténylegesen használt fa csomagolóanyagra vonatkozó felügyeletről,
növény-egészségügyi ellenőrzésekről és meghozandó intézkedésekről szóló, 2013. február 18-i 2013/92/EU
bizottsági végrehajtási határozat és az azt módosító 2015/474/EU bizottsági végrehajtási határozat,”
(4) Az R. 69. § (2) bekezdés 27. és 28. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő
29. és 30. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:)
„27. a Xylella fastidiosa (Well and Raju) Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről szóló,
2014. július 23-i 2014/497/EU bizottsági végrehajtási határozat,
28. a Dél-Afrikából származó bizonyos citrusfélék tekintetében a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról
szóló, 2014. július 2-ai 2014/422/EU bizottsági végrehajtási határozat,
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29. a károsítók jelenlétének, valamint a tagállamok által hozott vagy tervezett intézkedéseknek a bejelentése
tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
2014. december 15-ei 2014/917/EU bizottsági végrehajtási határozat,
30. a Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó kőris (Fraxinus L.) fájára és kérgére vonatkozóan
a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről szóló, 2014. december 16-ai 2014/924/EU
bizottsági végrehajtási határozat.”
(5) Az R. 69. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a rendelet a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek
elismeréséről szóló, 2008. július 4-i 690/2008/EK bizottsági rendelet, valamint az azt módosító, 2010. január 8-i
17/2010/EU, 2010. április 27-i 361/2010/EU bizottsági és 2011. május 5-i 436/2011/EU 2012. április 24-i 355/2012/EU
és 707/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(4) Ez a rendelet az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel
és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról,
a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-ei 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
5. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az R. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az R. 5. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az R. 6. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
Az R. 7. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
Az R. 9. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
Az R. 24. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
Az R. a 9. melléklet szerinti 28. számú melléklettel egészül ki.

6. §		
Az R.
a)
2. § (3) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága
(a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal)”,
b)
2. § (4) bekezdésében, 6. §-ában, 9. §-ában, 11. § (1) bekezdésében, 12. §-ában, 14. § (3) bekezdésében,
14/A. § (5) bekezdésében, 14/D. § (3) és (4) bekezdésében, 16. § (7) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében,
18. § (1), (2) és (5) bekezdésében, 19. § (1) és (3) bekezdésében, 20. § (1), (2) és (4) bekezdésében,
21. § (1) bekezdésében, 22. § (7) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, 29. §
(3) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3), (4), (5), (6) és (10) bekezdésében, 34. §-ában,
36. § (1) bekezdés e) és g) pontjában, 36. § (2) és (3) bekezdésében, 36/C. § (1) bekezdésében, 36/D. §
(3) bekezdésében, 36/E. § (4) bekezdés c) pontjában, 36/G. § (2), (9) és (10) bekezdésében, 41. § (3) és
(4) bekezdésében, 44/B. § (1) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, 50/A. § (1) és (3) bekezdésében,
51/A. § (4) bekezdésében, 55. § (1) bekezdés a) pontjában, 55. § (2) és (3) bekezdésében, 55/A. § (1) és
(2) bekezdésében, 55/B. § (1), (4), (5), (7), (11), (12) és (13) bekezdésében, 57. § (2) bekezdésében, 58. §
(1) és (5) bekezdésében, 64. § b), c) és d) pontjában, 65. § a) és b) pontjában, 67. § (7) és (8) bekezdésében,
68. § (3) bekezdésében, 7. számú melléklet 1.1.2.1., 1.1.2.4., 1.1.2.5., 1.1.2.5.1., 1.1.9.1.1.2., 1.1.9.2.,1.1.9.3.,
1.1.9.3.4.1., 1.1.9.4.1.4., 1.1.9.4.4. és 1.1.9.8. pontjában, 1.1.9.11. pont nyitó szövegrészében, 1.1.9.12.1. pont
nyitó szövegrészében, 1.1.9.13.1., 1.1.9.14., 1.1.9.15.1., 1.1.9.15.2. és 1.1.9.16. pontjában, 1.2.1.1. pont nyitó
szövegrészében, 1.2.1.2. pont nyitó szövegrészében és bg) alpontjában, 1.2.1.4. és 1.2.1.5. pontjában,
1.2.1.6. pont a) és c) alpontjában, 1.2.1.7. pont a) és b) alpontjában, 1.2.1.8. és 1.2.1.9. pontjában,
1.2.1.9.1. pont b) alpontjában, 1.2.1.9.2. pont nyitó szövegrészében, 1.2.2.1. pont nyitó szövegrészében,
1.2.2.2. pontjában, 1.2.2.2.1. pont cg) alpontjában, 1.2.2.2.2. pont nyitó szövegrészében, 1.2.2.2.3. pont nyitó
szövegrészében, 7. számú melléklet 1.2.2.5. pontjában, 1.2.2.6. pont nyitó szövegrészében, 1.2.2.8., 1.2.2.9. és
1.2.2.10. pontjában, 1.2.2.10.1. pont b) alpont nyitó szövegrészében, c) alpontjában és d) alpont 1. és
4. alpontjában, 1.2.2.10.2. pont a), b) és c) alpontjában, 1.2.3.4. pontjában, 1.2.3.7. pont nyitó szövegrészében,
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és 1.3.6. pontjában, 8. számú melléklet „I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK” pont 1. alpont b) és c) alpontjában, 3. és
5. alpontjában és 6. alpont nyitó szövegrészében, 9. számú melléklet 1., 2., 3., 4., 5., 6.1., 6.2., 7.1., 7.2. és
8.1., pontjában, 8.2. pont 8.2.7. alpontjában, 9.1., 9.2., 9.3., 10.1., 10.2., 11.1., 11.2., 12. és 13. pontjában,
23. számú melléklet III. rész b) pontjában és 25. számú melléklet 3.4. pont nyitó szövegrészében a „növényés talajvédelmi igazgatóság” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal”,
c)
5. § (3) bekezdésében, 5/B. § (7) bekezdésében, 18. § (4) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 28. §-ában,
36. § (1) bekezdés h) pontjában, 36/D. § (3) bekezdésében, 51. § (2) bekezdésében, 51. § (4) bekezdésében,
51/A. § (3) bekezdésében, 54. § (2) bekezdésében, 55/B. § (8) és (10) bekezdésében, 60.§ (1) bekezdésében,
61. § (3) bekezdésében és 8. számú melléklet „I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK” pont 4. alpontjában a „növény- és
talajvédelmi igazgatóságot” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalt”,
d)
10. § (1) bekezdésében, 14/D. § (3) bekezdésében, 18. § (5) és (6) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, 22. §
(2) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 33. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 44/B. § (3) bekezdésében,
51. § (2) bekezdésében, 55/A. § (1) bekezdésében, 56. § (1) és (2) bekezdésében, 57. § (1) bekezdésében,
59. § (1) bekezdésében, 7. számú melléklet 1.1.9.1.1.1., 1.1.9.9. és 1.1.9.10.1. pontjában, 7. számú melléklet
1.2.1.1. pont a) alpontjában, 1.2.1.7. pont bc) alpontjában, 1.2.2.1. pont a) alpontjában, 1.2.2.8. pont ac) és
bb) alpontjában, 9. számú melléklet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.1., 8.1., 9.1. és 10.1. pontjában, 15. számú melléklet
2. pont nyitó szövegrészében és 3. pontjában a „növény- és talajvédelmi igazgatóságnak” szövegrész helyébe
a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak”,
e)
14/A. § (3) bekezdés b) pontjában, 62. § a), b) és f ) pontjában, 15. számú melléklet 2. pont d) alpontjában
és 3.1. pont b) alpontjában és 25. számú melléklet 3.1. pont b) alpontjában a „növény- és talajvédelmi
igazgatóságok” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalok”,
f)
14/D. § (1) bekezdésében, 9. számú melléklet 11.1., 11.2., 12. és 13. pontjában a „növény- és talajvédelmi
igazgatóságnál” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnál”,
g)
21. § (4) bekezdésében, 55/B. § (2) bekezdésében és 59. § (1) bekezdésében a „növény- és talajvédelmi
igazgatósághoz” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalhoz”,
h)
31. § (2) bekezdésében és 36. § (1) bekezdés d) és f ) pontjában a „növény- és talajvédelmi igazgatósággal”
szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatallal”,
i)
33. § (1) bekezdés a) pontjában a „Lycopersicon lycopersicum” és a 36/B. § (7) bekezdésében a „Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” szövegrész helyébe a „Solanum lycopersicum L”,
j)
36/G. § (3) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 44/B. § (2) bekezdésében és 59. § (2) bekezdésében
a „növény- és talajvédelmi igazgatóságtól” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivataltól”,
k)
7. számú melléklet 1.1.2.6. pontjában a „növény- és talajvédelmi igazgatóságoknak” szövegrész helyébe
a „fővárosi és megyei kormányhivataloknak”,
l)
7. számú melléklet 1.1.12.6.2. pontjában az „az igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei
kormányhivatalnak”,
m)
7. számú melléklet 1.4.1.2.4. pont b) alpontjában, 1.4.1.2.7. pont a) alpontjában és 1.5.1. pontjában a „megyei
igazgatóságot” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalt”,
n)
7. számú melléklet 1.4.1.2.4. pont c) és d) alpontjában, 1.4.1.2.5. pont bc) alpontjában, 1.4.1.2.7. pont
b) és c) alpontjában, 1.4.1.2.10. pont bc) alpontjában, 1.4.1.2.11. pont b) alpontjában, 1.4.1.2.14. pont
bc) alpontjában, 1.4.1.2.17. pontjában, és 1.4.1.2.17.1. pont aa) és bb) alpontjában, a „megyei igazgatóság”
szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal”,
o)
7. számú melléklet 1.4.1.2.8.2. pontjában és 1.4.1.2.13. pont a) alpontjában a „megyei igazgatóságnak”
szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak”,
p)
10. számú mellékletében és 13. számú melléklet 1. és 2. ábrájában a „Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Megyei Kormányhivatal”
szöveg lép.
7. §		
Hatályát veszti az R.
a)
69. § (2) bekezdés 13. pontja,
b)
1. számú melléklet A. rész I. szakasz c) pont 9. alpontja,
c)
2. számú melléklet A. rész I. szakasz a) pont 1.1. alpontja,
d)
2. számú melléklet A. rész I. szakasz a) pont 8. alpontja,
e)
2. számú melléklet A. rész I. szakasz a) pont 10. alpontja,
f)
2. számú melléklet A. rész I. szakasz a) pont 31. alpontja,
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g)
h)
i)

2. számú melléklet A. rész II. szakasz d) pont 5. alpontja,
5. számú melléklet A. rész I. szakasz 1.4., 8., 15., 16. és 38.1. pontja, valamint
7. számú melléklet 1.1. pont 1.1.1. alpontja.

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

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet
a 39/2015.a(VII.
3.) FM rendelethez
1. melléklet
…/2015.
(…) FM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet A. rész I. szakasz a) pontja a következő 1.1-1.3. alponttal
egészül ki:
„1.1. Agrilus anxius Gory
1.2. Agrilus planipennis Fairmaire
1.3. Anthonomus eugenii Cano”
2. Az R. 1. számú melléklet A. rész I. szakasz a) pontja a következő 10.2. alponttal egészül
ki:
„10.2. Diaphorina citri Kuway”
3. Az R. 1. számú melléklet A. rész I. szakasz b) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„b) Baktériumok
1. Candidatus Liberibacter spp.,
2. Xylella fastidiosa (Well és Raju)”
ki:

4. Az R. 1. számú melléklet A. rész II. szakasz a) pontja a következő 0.1. alponttal egészül
„0.1. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner és Bührer) Nickle et al.”

ki:

5. Az R. 1. számú melléklet A. rész II. szakasz a) pontja a következő 3. alponttal egészül
„3. Trioza erytreae Del Guercio”

6. Az R. 1. számú melléklet B. rész a) pontjában foglalt táblázat 1. és 1.1. sora helyébe a
következő sorok lépnek, egyidejűleg a táblázat a következő 1.2. sorral egészül ki:
(Károsító)
[Védett zóna (zónák)]
„1. Bemisia tabaci Genn. (európai Írország, Portugália (Azori-szigetek, belső
populációk)
Beira, tengerparti Beira, Douro és Minho
köze, Ribatejo és Oeste (Alcobaça, Alenquer,
Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha,
Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche és Torres
Vedras települések) és Trás-os- Montes),
Egyesült Királyság, Svédország, Finnország
1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
Ciprus
1.2. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu Írország, Portugália, Egyesült Királyság”
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7. Az R. 1. számú melléklet B. rész a) pontjában foglalt táblázat a következő 5. sorral
egészül ki:
(Károsító)

[Védett zóna (zónák)]

„5. Thaumatopoea processionea L.

Írország, Egyesült Királyság (kivéve a
következő önkormányzatok területeit: Barnet;
Brent; Bromley; Camden; London Város;
Westminster Város; Croydon; Ealing;
Elmbridge District; Epsom és Ewell District;
Hackney;
Hammersmith
&
Fulham;
Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow;
Islington; Kensington & Chelsea; Kingston
upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton;
Reading;
Richmond
Upon
Thames;
Runnymede
District;
Slough;
South
Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District;
Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth és West
Berkshire)”

8. Az R. 1. számú melléklet A. rész II. szakasz b) pont 2. alpontjában a „Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith syn.: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al”
szövegrész helyébe a „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al” szöveg lép.
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2. melléklet
a 39/2015.a(VII.
3.) FM rendelethez
2. melléklet
…/2015.
(…) FM rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklet A. rész II. szakasz c) pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a
következő sor lép:
(Károsító)
(A fertőzés tárgya)
„1. Ceratocystis platani (J. M. Walter)
Ültetésre szánt Platanus L. növények, a
Engelbr. & T. C. Harr.
vetőmag kivételével, valamint a Platanus L.
faanyaga, a természetes kerek felülettel már
nem rendelkező faanyagot is beleértve”
2. Az R. 2. számú melléklet B. rész a) pontjában foglalt táblázat harmadik oszlop 6. a) sor
mezője helyébe a következő mező lép:
[Védett zóna (zónák)]
[6.a) Ips amitinus Eichhof]

„Görögország,
Királyság”

Írország,

Egyesült

3. Az R. 2. számú melléklet B. rész b) pontjában foglalt táblázat harmadik oszlop 2. sor
mezője helyébe a következő mező lép:
[Védett zóna (zónák)]
[2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et
„Spanyolország
(kivéve
Aragónia,
al.]
Kasztília-La Mancha, Kasztília és León,
Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja
autonóm közösségek, valamint Guipuzcoa
tartomány [Baszkföld], Alt Vinalopó és
Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány)
és Alborache és Turís település Valencia
tartományban [Comunidad Valenciana]),
Észtország, Franciaország (Korzika), Írország
(kivéve
Galway
városa),
Olaszország
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megye],
Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova
és Sondrio megye], Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Szardínia (Sardegna),
Szicília (Sicilia), Toszkána (Toscana),
Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve
Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara
Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige,
S. Urbano, Vescovana települések Padova
megyében és az A4 autópályától délre fekvő
terület Verona megyében]), Lettország,
Litvánia (kivéve Babtai és Kėdainiai település
[Kaunas megye]), Portugália, Szlovénia
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(kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és
Notranjska régiók, valamint Lendava/Lendva
és Renče-Vogrsko [a H4 autópályától délre],
Szlovákia
(kivéve
Blahová/Sárrét,
Čenkovce/Csenke, Horné Mýto/Felsővámos,
Okoč/Ekecs, Topoľníky/Nyárasd és Trhová
Hradská/ Vásárút települések [Dunajská
Streda
–
Dunaszerdahely
járás],
Hronovce/Lekér
és
Hronské
Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás],
[Nové
Dvory
nad
Žitavou/Udvard
Zámky/Érsekújvári
járás],
Málinec/Málnapatak
[Poltár
járás],
Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás]
Veľké
Ripňany/Nagyrépény
járás],
[Topoľčany/Nagytapolcsányi
Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý
és
Horeš/Kisgéres,
Svätuše/Szentes
Zatín/Zétény [Trebišov County/Tőketerebesi
járás]), Finnország, Egyesült Királyság
(Észak-Írország, Man-sziget és a Csatornaszigetek).”

4. Az R. 2. számú melléklet B. rész c) pontjában foglalt táblázat a következő 0.1. és 0.2. sorral
egészül ki:
(Károsító)

(A fertőzés tárgya)

[Védett zóna (zónák)]

„0.1. Ceratocystis platani A Platanus L. ültetésre szánt Egyesült Királyság
a
vetőmag
(J. M. Walter) Engelbr. & növényei,
kivételével,
valamint
a
T. C. Harr..
Platanus
L.
faanyaga,
beleértve az olyan fát is,
amely nem tartotta meg
természetes
hengeres
felületét.
0.2. Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr.

	
  

Faanyag,
kivéve
a Csehország,
kéregmentes fát, a hántolt Svédország,
fakéreg és a Castanea Mill Királyság”
ültetésére szánt növények.

Írország,
Egyesült
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5. Az R. 2. számú melléklet B. rész d) pontjában foglalt táblázat harmadik oszlop 1. sor
mezője helyébe a következő mező lép:
[1.
Citrus
izolátumok)]

tristeza

virus

(európai

[Védett zóna (zónák)]
„Görögország (kivéve Argolida és
Chania régiókat), Málta, Portugália (kivéve
Algarve és Madeira)”

6. Az R. 2. számú melléklet B. rész d) pontjában foglalt táblázat harmadik oszlop 2. sor
mezője helyébe a következő mező lép:
[Védett zóna (zónák)]
(2. Grapevine flavescence dorée MLO)

„Csehország, Franciaország (Elzász,

Champagne-Ardenne, Pikárdia (Aisne
megye), Île-de-France (Citry, Nanteuil-surMarne és Saâcy-sur-Marne települések) és
Lotaringia), Olaszország (Puglia, Basilicata
és Sardegna)”

7. Az R. 2. számú melléklet A. rész I. szakasz d) pontjában szereplő táblázat második oszlop
5.1. sorában, II. szakasz b) pontjában szereplő táblázat második oszlop 2. és 9. sorában, d)
pontjában szereplő táblázat második oszlop 15. és 16. sorában a „Lycopersicon lycopersicum
(L.) Karsten ex Farw.” szövegrész helyébe a „Solanum lycopersicum L” szöveg lép.
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3. melléklet
…/2015.
(…) FM rendelethez
3. melléklet
a 39/2015.a(VII.
3.) FM rendelethez
1. Az R. 4. számú melléklet B. részében foglalt táblázat második oszlop 1. sorának mezője
helyébe a következő mező lép:

[Védett zóna (zónák)]
[1. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában
felsorolt
növényekre
vonatkozó
rendelkezések egyidejű fenntartásával
– megfelelő esetben – az alábbi
nemzetségekhez tartozó növények és
az azok megporzására szolgáló élő
virágpor:
Amelanchier
Med.,
Chaenomeles Lindl., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill, Mespilus L., Pyracantha
Roem., Pyrus L. és Sorbus L., a termés
és a vetőmag kivételével, amelyek az
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et
al.-tól mentesnek elismert harmadik
országokon
kívüli
harmadik
országokból
származnak
(Svájc
kivételével), vagy amelyekben a
vonatkozó
Növény-egészségügyi
Intézkedések
Nemzetközi
Szabványának
megfelelően
károsítómentes területeket létesíteszik
az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al. károsítóval kapcsolatban és
azokat annak ismerik el.]

	
  

„Spanyolország(kivéve Aragónia, Kasztília-La
Mancha, Kasztília és León, Extremadura, Murcia,
Navarra és La Rioja autonóm közösségek,
valamint Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], Alt
Vinalopó és Vinalopó Mitjà járások (Alicante
tartomány) és Alborache és Turís település
Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]),
Írország
ÉsztországFranciaország(Korzika),
(kivéve Galway városa), Olaszország (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna
[Parma és Piacenza megye], Lazio, Liguria,
Lombardia [kivéve Mantova és Sondrio megye],
Marche, Molise, Piemonte, Puglia Szardínia
(Sardegna), Szicília (Sicilia), Toszkána (Toscana),
Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és
Velence megye, Barbona, Boara Pisani,
Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano,
Vescovana települések Padova megyében és az A4
autópályától délre fekvő terület Verona
megyében]), Lettország, Litvánia (kivéve Babtai
és Kėdainiai település [Kaunas megye]),
Portugália, Szlovénia (kivéve Gorenjska, Koroška,
Maribor és Notranjska régiók, valamint
Lendava/Lendva és Renče-Vogrsko [a H4
autópályától
délre],
Szlovákia
(kivéve
Blahová/Sárrét,
Čenkovce/Csenke,
Horné
Mýto/Felsővámos,
Okoč/Ekecs,
Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/ Vásárút
települések [Dunajská Streda – Dunaszerdahely
járás],
Hronovce/Lekér
és
Hronské
Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás],
Dvory
nad
Žitavou/Udvard
[Nové
Zámky/Érsekújvári járás], Málinec/Málnapatak
[Poltár
járás],
Hrhov/Tornagörgő
[Rožňava/Rozsnyó
járás]
Veľké
Ripňany/Nagyrépény Topoľčany/Nagytapolcsányi
járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý
Horeš/Kisgéres, Svätuše/Szentes és Zatín/Zétény
[Trebišov
County/Tőketerebesi
járás]),
Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország,
Man-sziget és a Csatorna-szigetek).”

17099

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

	
  

2. Az R. 4. számú melléklet B. részében foglalt táblázat második oszlop 2. sorának mezője
helyébe a következő mező lép:

[Védett zóna (zónák)]
[2. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában
felsorolt
növényekre
vonatkozó
rendelkezések egyidejű fenntartásával –
megfelelő esetben – az alábbi
nemzetségekhez tartozó növények és az
azok megporzására szolgáló élő
virágpor: Cotoneaster Ehrh. és
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. a
termés és a vetőmag kivételével, amely
növények az Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al.-tól mentesnek elismert
harmadik országokon kívüli harmadik
országokból
származnak,
vagy
amelyekben a vonatkozó Növényegészségügyi Intézkedések Nemzetközi
Szabványának
megfelelően
károsítómentes területeket létesíteszik
az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et
al. károsítóval kapcsolatban és azokat
annak ismerik el.]

	
  

„Spanyolország (kivéve Aragónia, Kasztília-La
Mancha, Kasztília és León, Extremadura, Murcia,
Navarra és La Rioja autonóm közösségek,
valamint Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], Alt
Vinalopó és Vinalopó Mitjà járások (Alicante
tartomány) és Alborache és Turís település
Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]),
Észtország, Franciaország (Korzika), Írország
(kivéve Galway városa), Olaszország (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna
[Parma és Piacenza megye], Lazio, Liguria,
Lombardia [kivéve Mantova és Sondrio megye],
Marche, Molise, Piemonte, Puglia Szardínia
(Sardegna), Szicília (Sicilia), Toszkána (Toscana),
Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és
Velence megye, Barbona, Boara Pisani,
Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano,
Vescovana települések Padova megyében és az A4
autópályától délre fekvő terület Verona
megyében]), Lettország, Litvánia (kivéve Babtai
és Kėdainiai település [Kaunas megye]),
Portugália, Szlovénia (kivéve Gorenjska, Koroška,
Maribor és Notranjska régiók, valamint
Lendava/Lendva és Renče-Vogrsko [a H4
autópályától
délre],
Szlovákia
(kivéve
Blahová/Sárrét,
Čenkovce/Csenke,
Horné
Mýto/Felsővámos,
Okoč/Ekecs,
Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/ Vásárút
települések [Dunajská Streda – Dunaszerdahely
járás],
Hronovce/Lekér
és
Hronské
Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás],
Dvory
nad
Žitavou/Udvard
[Nové
Zámky/Érsekújvári járás], Málinec/Málnapatak
[Poltár
járás],
Hrhov/Tornagörgő
[Rožňava/Rozsnyó
járás]
Veľké
Ripňany/Nagyrépény
járás],
[Topoľčany/Nagytapolcsányi
Kazimír/Kázmér,
Luhyňa/Legenye,
Malý
Horeš/Kisgéres, Svätuše/Szentes és Zatín/Zétény
[Trebišov
County/Tőketerebesi
járás]),
Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország,
Man-sziget és a Csatorna-szigetek).”
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4. melléklet
a 39/2015.a(VII.
3.) FM rendelethez
4. melléklet
…/2015.
(…) FM rendelethez

1. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 1.1.-1.3. sora helyébe a
következő sorok lépnek:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)
„1.1. Kanadából, Kínából, Japánból, a
Koreai
Köztársaságból,
Mexikóból,
Tajvanról és az Amerikai Egyesült
Államokból – ahol a Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.
előfordul
–
származó
tűlevelűek
(Coniferales) faanyaga a Thuja L. és a
Taxus L., kivételével, függetlenül attól,
hogy megfelelnek-e a 6. számú melléklet
B.
részében
felsorolt
tarifális
megnevezések valamelyikének, az alábbi
formában lévő faanyag kivételével
a) teljes egészében vagy részben e
tűlevelűekből származó faforgács, apró
darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más
törmelék
b) fából készült csomagolóanyag,
csomagolóládák,
dobozok,
rekeszek,
hordók és hasonló csomagolóeszközök,
szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és
egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa,
függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen
használják-e vagy sem a különféle tárgyak
szállításánál,
kivéve
a
faáru
alátámasztására szolgáló olyan alátéteket,
amelyek ugyanolyan típusú és minőségű
fából készültek, mint a szállítmányban lévő
fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós
növény-egészségügyi követelményeknek
felelnek meg, mint a szállítmányban lévő
fa,
c) A Libocedrus decurrens Torr.
faanyaga, amennyiben bizonyíték van rá,
hogy a fát ceruzakészítés céljából 7–8
napon át legalább 82 oC hőmérsékletet
elérő hőkezeléssel feldolgozták vagy
	
  

(Különleges előírások)
Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a) a faanyag egészében (a legbelsejében
is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő,
legalább 30 percen át tartó folyamatos
hőkezelésnek. A faanyagon vagy bármely, a
mindenkori
használattal
kapcsolatos
csomagolóanyagon, továbbá az 50/A. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumokon szerepelnie kell az ezt
igazoló „HT” jelzésnek; vagy
b) a faanyagot megfelelően jóváhagyott
előírás szerint gázosították; Az 50/A. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumokon fel kell tüntetni az aktív
hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a
g/m3-ben kifejezett arányszámot és az
expozíció időtartamát (h); vagy
c) a megfelelően jóváhagyott előírás
szerint jóváhagyott termékkel nyomás alatt
végzett kémiai impregnálásnak. Az 50/A. §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumokon fel kell tüntetni az aktív
hatóanyagot, a nyomást (psi vagy kPa) és a
koncentrációt (%); valamint
a faanyagot a kezelést követően a
nyilatkozatot kiadó országot való elhagyásig
a Monochamus vektor rajzási idején kívül
szállították, a várható rajzási idő elején és
végén egyaránt további négy hét biztonsági
ráhagyással számolva, vagy – a kéregmentes
fa esetében – olyan védőburkolat alatt, amely
biztosítja, hogy az áru ne fertőződhessen meg
a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Bührer) Nickle et al. vagy vektorai által.
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megmunkálták,
ideértve azonban azt a faanyagot is,
amely nem tartotta meg természetes
hengeres felszínét.
1.2. Kanadából, Kínából, Japánból, a
Koreai
Köztársaságból,
Mexikóból,
Tajvanról és az Amerikai Egyesült
Államokból – ahol a Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.
előfordul
–
származó
tűlevelűek
(Coniferales) faanyaga, függetlenül attól,
hogy megfelelnek-e a 6. számú melléklet
B.
részében
felsorolt
tarifális
megnevezések valamelyikének, az alábbi
formában:

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fát
megfelelően alávetették:
faanyag
egészében
(a
fa
a) a
legbelsejében
is)
legalább
56
°C
hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át
tartó folyamatos hőkezelésnek, amit az 50/A.
§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumokon jelezni kell, vagy

b) a faanyagot megfelelően jóváhagyott
előírás szerint gázosították. Az 50/A. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumokonfel kell tüntetni az aktív
a) teljes egészében vagy részben e hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a
tűlevelűekből származó faforgács, apró g/m3-ben kifejezett arányszámot és az
darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más expozíció időtartamát (h), valamint
törmelék
hatósági nyilatkozat arról, hogy a fát a
kezelést követően a nyilatkozatot kiadó
országot való elhagyásig a Monochamus
vektor rajzási idején kívül szállították, a
várható rajzási idő elején és végén egyaránt
további négy hét biztonsági ráhagyással
számolva, vagy – a kéregmentes fa esetében
– olyan védőburkolat alatt, amely biztosítja,
hogy az áru ne fertőződhessen meg a
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Bührer) Nickle et al. vagy vektorai által.

1.3. Kanadából, Kínából, Japánból, a
Koreai
Köztársaságból,
Mexikóból,
Tajvanról és az Amerikai Egyesült
Államokból – ahol a Bursaphelenchus
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et
al. előfordul – származó Thuja L. és a
Taxus L., faanyaga, függetlenül attól,
hogy megfelelnek-e a 6. számú melléklet
B.
részében
felsorolt
tarifális
megnevezések valamelyikének, az alábbi
	
  

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa:
a) kéregmentes, vagy
b) nedvességtartalmát
mesterséges
szárítással,
megfelelő
idő/hőmérsékletprogramot
alkalmazva,
szárazanyagszázalékban kifejezett 20 % alá vitték. A fán
vagy bármely, a mindenkori használattal
kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie
kell
az
ezt
igazoló
„Kiln-dried”
(mesterségesen szárított) vagy „KD.”,
illetőleg bármely más, nemzetközileg
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formában:
a) teljes egészében vagy részben e
tűlevelűekből származó faforgács, apró
darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más
törmelék
b) fából készült csomagolóanyag,
csomagolóládák, dobozok, rekeszek,
hordók és hasonló csomagolóeszközök,
szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok
és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa,
függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen
használják-e vagy sem a különféle
tárgyak szállításánál, kivéve a faáru
alátámasztására szolgáló olyan alátéteket,
amelyek ugyanolyan típusú és minőségű
fából készültek, mint a szállítmányban
lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az
uniós
növény-egészségügyi
követelményeknek felelnek meg, mint a
szállítmányban lévő fa,

elfogadott jelzésnek; vagy
c) a
faanyag
egészében
(a
fa
legbelsejében
is)
legalább
56
°C
hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át
tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen
ment keresztül. A fán vagy bármely, a
mindenkori
használattal
kapcsolatos
csomagolóanyagon, továbbá az 50/A. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumokon szerepelnie kell az ezt
igazoló „HT” jelzésnek; vagy
d) a faanyagot megfelelően jóváhagyott
előírás szerint gázosították. Az 50/A. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumokonfel kell tüntetni az aktív
hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a
g/m3-ben kifejezett arányszámot és az
expozíció időtartamát (h), vagy

e) a megfelelően jóváhagyott előírás
szerint jóváhagyott termékkel nyomás alatt
végzett
kémiai
impregnáláson
ment
keresztül. Az 50/A. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott dokumentumokon
fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a
ideértve azonban azt a faanyagot is, nyomást (psi vagy kPa) és a koncentrációt
amely nem tartotta meg természetes (%);”
hengeres felszínét.

2. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 1.5. és 1.6. sora helyébe a
következő sorok lépnek:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)

(Különleges előírások)

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa:
„1.5. Az Oroszországból, Kazahsztánból
és Törökországból származó tűlevelűek
a) olyan területről származik, amelyről
(Coniferales) faanyaga függetlenül attól,
hogy megfelel-e a 6. számú melléklet B. ismert, hogy mentes a következőktől:
részében felsorolt tarifális megnevezések
aa) a Monochamus spp. (nem-európai),
valamelyikének, az alábbi formában lévő
ab) a Pissodes spp. (nem-európai)
faanyag kivételével:
ac) a Scolytidae spp. (nem-európai).
a) teljes egészében vagy részben e
tűlevelűekből származó faforgács, apró
Az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában
darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más
meghatározott
dokumentumokon,
a
törmelék
„Származás helye” rovatban szerepelnie kell
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b)
fából
készült
csomagolóanyag,
csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók
és
hasonló
csomagolóeszközök,
szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és
egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa,
függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen
használják-e vagy sem a különféle tárgyak
szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására
szolgáló
olyan
alátéteket,
amelyek
ugyanolyan típusú és minőségű fából
készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és
amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek
meg, mint a szállítmányban lévő fa,

a térségnek; vagy
b) kéregmentes és a 3 milliméteresnél
nagyobb átmérőjű, a Monochamus spp.
(nem-európai) faj egyedei által rágott
járatoktól mentes; vagy

c) nedvességtartalmát
mesterséges
szárítással, megfelelő idő/hőmérsékletprogramot
alkalmazva,
szárazanyagszázalékban kifejezett 20 % alá vitték. A fán
vagy bármely, a mindenkori használattal
kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie
kell
az
ezt
igazoló
„Kiln-dried”
(mesterségesen szárított) vagy „KD.”,
illetőleg bármely más, nemzetközileg
ideértve azonban azt a faanyagot is, amely
elfogadott jelzésnek; vagy
nem tartotta meg természetes hengeres
felszínét.
d) a
faanyag
egészében
(a
fa
legbelsejében
is)
legalább
56
°C
hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át
tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen
ment keresztül. A fán vagy bármely, a
mindenkori
használattal
kapcsolatos
csomagolóanyagon, továbbá az 50/A. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumokon szerepelnie kell az ezt
igazoló „HT” jelzésnek; vagy
e) a faanyagot megfelelően jóváhagyott
előírás szerint gázosították. Az 50/A. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumokon fel kell tüntetni az aktív
hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a
g/m3-ben kifejezett arányszámot és az
expozíció időtartamát (h), vagy
f) a megfelelően jóváhagyott előírás
szerint jóváhagyott termékkel nyomás alatt
végzett
kémiai
impregnáláson
ment
keresztül. Az 50/A. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott dokumentumokon
fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a
nyomást (psi vagy kPa) és a koncentrációt
(%).
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Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa:
1.6. A következő országokon kívüli
harmadik országokból származó tűlevelűek
a) kéregmentes és a 3 milliméteresnél
(Coniferales) faanyaga, függetlenül attól,
nagyobb átmérőjű, a Monochamus spp.
hogy
megfelel-e
a (nem-európai) faj egyedei által rágott
6. számú melléklet B. részében felsorolt járatoktól mentes; vagy
tarifális megnevezések valamelyikének:
mesterséges
b) nedvességtartalmát
szárítással,
megfelelő
idő/hőmérsékletés
a)
Oroszország,
Kazahsztán
programot
alkalmazva,
szárazanyagTörökország,
százalékban kifejezett 20 % alá vitték. A fán
vagy bármely, a mindenkori használattal
b) európai országok,
kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie
az
ezt
igazoló
„Kiln-dried”
c) Kanada, Kína, Japán, a Koreai kell
Köztársaság, Mexikó, Tajvan és az Amerikai (mesterségesen szárított) vagy „KD.”,
illetőleg bármely más, nemzetközileg
Egyesült Államok – ahol a Bursaphelenchus
elfogadott jelzésnek; vagy
xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.
c) a faanyagot megfelelően jóváhagyott
előfordul, az alábbi formában lévő faanyag
előírás szerint gázosították. Az 50/A. § (1)
kivételével:
bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumokonfel
kell tüntetni az aktív
1. teljes egészében vagy részben e
hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét, a
tűlevelűekből származó faforgács, apró g/m3-ben kifejezett arányszámot és az
darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más expozíció időtartamát (h), vagy
törmelék,
d) a megfelelően jóváhagyott előírás
szerint
jóváhagyott termékkel nyomás alatt
2.
fából
készült
csomagolóanyag,
végzett
kémiai
impregnáláson
ment
csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók
keresztül. Az 50/A. § (1) bekezdés d)
és
hasonló
csomagolóeszközök, pontjában meghatározott dokumentumokon
szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és fel kell tüntetni az aktív hatóanyagot, a
egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, nyomást (psi vagy kPa) és a koncentrációt
függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen (%), vagy
használják-e vagy sem a különféle tárgyak
faanyag
egészében
(a
fa
e) a
szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására legbelsejében
is)
legalább
56
°C
szolgáló olyan alátétek, amelyek ugyanolyan hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át
típusú és minőségű fából készültek, mint a tartó folyamatos, megfelelő hőkezelésen
szállítmányban lévő fa, és amelyek ment keresztül. A fán vagy bármely, a
mindenkori
használattal
kapcsolatos
ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi
csomagolóanyagon, továbbá az 50/A. § (1)
követelményeknek felelnek meg, mint a bekezdés d) pontjában meghatározott
szállítmányban lévő fa,
dokumentumokon szerepelnie kell az ezt
igazoló „HT” jelzésnek.”
ideértve azonban azt a faanyagot is, amely
nem tartotta meg természetes hengeres
felszínét:
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3. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat második oszlop 1.7.
sorának mezőjében szereplő e) pont helyébe a következő pont lép:
(1.7. A következő országokból származó
tűlevelűek
(Coniferales) faanyaga, a teljes egészében
vagy részben e tűlevelűekből származó
faforgács,
apró
darabok,
fűrészpor,
fahulladék vagy más törmelék, függetlenül
attól, hogy megfelel-e a 6. számú melléklet B.
részében felsorolt tarifális megnevezések
valamelyikének:

(Különleges előírások)
„e) a faanyag egészében (a legbelsejében is)
legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább
30 percen át tartó folyamatos hőkezelésen
ment keresztül, amit az 50/A. § (1) bekezdés
pontjában
meghatározott
d)
dokumentumokon jelezni kell.”

a) Oroszország, Kazahsztán és Törökország,
b) Európán kívüli országok, Kanada, Kína,
Japán, Korea, Mexikó, Tajvan és az
Amerikai
Egyesült
Államok
(ahol
aBursaphelenchus xylophilus [Steiner et
Bührer] Nickle et al. előfordul) kivételével.)
4. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglat táblázat 2. sora helyébe a
következő sor lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)
„2. Harmadik
országokból
(Svájc
kivételével)
származó,
fából
készült
csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok,
rekeszek,
hordók
és
hasonló
csomagolóeszközök,
szállítódeszkák,
szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok,
raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy
azokat ténylegesen használják-e vagy sem a
különféle tárgyak szállításánál, kivéve a 6 mm
vagy annál kisebb vastagságú nyersfát, a
ragasztóval, hővel és nyomással vagy ezek
kombinációjával előállított feldolgozott fát,
valamint a faáru alátámasztására szolgáló
olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és
fából
készültek,
mint
a
minőségű
szállítmányban
lévő
fa,
és
amelyek
ugyanazoknak
az
uniós
növényegészségügyikövetelményeknek felelnek meg,
mint a szállítmányban lévő fa.
	
  

(Különleges előírások)
A fa csomagolóanyag:
a) „a nemzetközi kereskedelemben
használt
fa
csomagolóanyag
szabályozására
vonatkozó
iránymutatások” című, a FAO növényegészségügyi intézkedésekre (ISPM)
vonatkozó 15. számú nemzetközi
szabványa
I.
mellékletében
meghatározott jóváhagyott kezelések
egyikében részesült, és
b) a szóban forgó nemzetközi
szabvány II. mellékletében meghatározott
olyan jelzést tartalmaz, amely arra utal,
hogy a fa csomagolóanyagot a szabvány
szerint jóváhagyott növény-egészségügyi
kezelésnek vetették alá.”
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5. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat első oszlop 2.1. sorának
mezője helyébe a következő mező lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)
„2.1. Az Amerikai Egyesült Államokból
vagy Kanadából származó Acer saccharum
Marsh. faanyaga, beleértve azt a faanyagot,
amely nem tartja meg a természetes hengeres
felszínét, az alábbi formában lévő faanyag
kivételével:
a) furnérlemez gyártására szánt fa,
b) faforgács, apró darabok, fűrészpor,
fahulladék vagy más törmelék,
készült
csomagolóanyag,
c)
fából
csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók
és
hasonló
csomagolóeszközök,
szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és
egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa,
függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen
használják-e vagy sem a különféle tárgyak
szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására
szolgáló
olyan
alátéteket,
amelyek
ugyanolyan típusú és minőségű fából
készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és
amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek
meg, mint a szállítmányban lévő fa.”
6. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 2.3-2.5. sora helyébe a
következő sorok lépnek:
(Növények, növényi termékek és egyéb (Különleges előírások)
anyagok)
„2.3. Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
Demokratikus
Köztársaságból,
Japánból, Mongóliából, a Koreai a) a fa olyan területről származik, amelyet
a megfelelően jóváhagyott előírás
Köztársaságból,
Oroszországból,
Agrilus
planipennis
szerint
az
Tajvanból, és az Amerikai Egyesült
Fairmaire előfordulásától mentesnek
Államokból származó Fraxinus L.,
ismertek el. A terület nevét meg kell
adni az 50/A. § (1) bekezdés d)
Juglans mandshurica Maxim, Ulmus
pontjában
meghatározott
davidiana Planch, Ulmus parvifolia
dokumentumokon,
Jacq. és Pterocarya rhoifolia Siebold
vagy
& Zucc. fája – függetlenül attól, hogy
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szerepel-e a 6. számú melléklet B. b) a kéreg és a szijácsból legalább a külső
2,5 cm eltávolításra került egy olyan
részében található KN-kódok között az
létesítményben, amelyet a nemzeti
alábbi formában lévő faanyag
növényvédelmi
szolgálat
kivételével:
nyilvántartásba vett és felügyel,
a) teljes egészében vagy részben e
vagy
tűlevelűekből származó faforgács, c) a fát ionizáló besugárzásnak vetették
apró darabok, fűrészpor, fahulladék
alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1
vagy más törmelék
kGy erősségű dózist nyeljen el.
b) fából készült csomagolóanyag,
csomagolóládák, dobozok, rekeszek,
hordók
és
hasonló
csomagolóeszközök,
szállítódeszkák,
szekrényes
rakodólapok és egyéb raklapok,
raklapkeretek, alátétfa, függetlenül
attól, hogy azokat ténylegesen
használják-e vagy sem a különféle
tárgyak szállításánál, kivéve a faáru
alátámasztására szolgáló olyan
alátéteket, amelyek ugyanolyan
típusú és minőségű fából készültek,
mint a szállítmányban lévő fa, és
amelyek ugyanazoknak az uniós
növény-egészségügyi
követelményeknek felelnek meg,
mint a szállítmányban lévő fa,
de ideértve azt a faanyagot is, amely
nem tartotta meg természetes hengeres
felszínét, valamint a kezeletlen fából
készült bútorokat és egyéb tárgyakat.
2.4. Kanadából, Kínából, a Koreai Népi
Demokratikus
Köztársaságból,
Japánból, Mongóliából, a Koreai
Köztársaságból,
Oroszországból,
Tajvanból és az Amerikai Egyesült
Államokból származó Fraxinus L.,
Juglans mandshurica Maxim, Ulmus
davidiana Planch, Ulmus parvifolia
Jacq. és Pterocarya rhoifolia Siebold
& Zucc. fája – függetlenül attól, hogy
szerepel-e a 6. számú melléklet B.
	
  

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa
olyan területről származik, amelyet a
megfelelően
jóváhagyott
előírás
szerint Agrilus planipennis Fairmaire
előfordulásától mentesnek ismertek el. A
terület nevét meg kell adni az 50/A. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumokon.
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részében található KN-kódok között,
az alábbi formában:
a) teljes egészében vagy részben e
tűlevelűekből származó faforgács,
apró darabok, fűrészpor, fahulladék
vagy más törmelék.
2.5. Kanadából, Kínából, a Koreai Népi
Demokratikus
Köztársaságból,
Japánból, Mongóliából, a Koreai
Köztársaságból,
Oroszországból,
Tajvanból és az Amerikai Egyesült
Államokból származó, részben vagy
egészben a Fraxinus L., Juglans
ailantifolia
Carr.,
a
Juglans
mandshurica Maxim., az Ulmus
davidiana Planch. és a Pterocarya
rhoifolia Siebold & Zucc. fájából
előállított,
hántolt
fakéreg
és
fakéregből
készült
tárgyak,
függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6.
számú melléklet B. részében található
KN-kódok között.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fakéreg
olyan területről származik, amelyet
megfelelően jóváhagyott előírás szerint
Agrilus
planipennis
Fairmaire
előfordulásától mentesnek ismertek el. A
terület nevét meg kell adni az 50/A. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumokon.”

7. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat első oszlop 3. sorának
mezője helyébe a következő mező lép:

(Növények,
anyagok)

növényi

termékek

és

egyéb

„3. Az Amerikai Egyesült Államokból
származó Quercus L., faanyaga, az
alábbi
formában
lévő
faanyag
kivételével:
a) faforgács, apró darabok, fűrészpor,
fahulladék,
b) hordó, kád, dézsa, teknő és fából
készült más kádáripari termék és azok
elemei, beleértve a dongákat is,
amennyiben bizonyíték van rá, hogy a
fát legalább 20 percen át minimum 176
°C hőmérsékletet elérő hőkezeléssel
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állították elő vagy dolgozták fel,
c) fából
készült
csomagolóanyag,
csomagolóládák, dobozok, rekeszek,
hordók és hasonló csomagolóeszközök,
szállítódeszkák,
szekrényes
rakodólapok és egyéb raklapok,
raklapkeretek, alátétfa, függetlenül
attól,
hogy
azokat
ténylegesen
használják-e vagy sem a különféle
tárgyak szállításánál, kivéve a faáru
alátámasztására
szolgáló
olyan
alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú
és minőségű fából készültek, mint a
szállítmányban lévő fa, és amelyek
ugyanazoknak az uniós növénykövetelményeknek
egészségügyi
felelnek meg, mint a szállítmányban
lévő fa,
ideértve azonban azt a faanyagot is, amely
nem tartotta meg természetes hengeres
felszínét.”

8. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat a következő 4.1-4.3.
sorokkal egészül ki:
„4.1. Kanadából és az Amerikai Egyesült Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
Államokból – ahol az Agrilus anxius
Gory előfordul – származó Betula L., a) a kéreg és a szijácsból legalább a külső 2,5
cm eltávolításra került egy olyan
fája, függetlenül attól, hogy szerepellétesítményben,
amelyet
a
nemzeti
e a 6. számú melléklet B. részében
növényvédelmi szolgálat nyilvántartásba
található KN-kódok között, a
vett és felügyel,
következőktől eltérő formában:
vagy
- teljes egészében vagy részben e b) a fát ionizáló besugárzásnak vetették alá
úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy
fákból származó faforgács, apró
erősségű dózist nyeljen el.
darabok, fűrészpor, fahulladék
vagy más törmelék,
- fából készült csomagolóanyag,
csomagolóládák,
dobozok,
rekeszek, hordók és hasonló
csomagolóeszközök,
szállítódeszkák,
szekrényes
rakodólapok és egyéb raklapok,
raklapkeretek, alátétfa, függetlenül
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attól, hogy azokat ténylegesen
használják-e vagy sem a különféle
tárgyak szállításánál, kivéve a
faáru alátámasztására szolgáló
olyan
alátéteket,
amelyek
ugyanolyan típusú és minőségű
fából
készültek,
mint
a
szállítmányban lévő fa, és amelyek
ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek
felelnek
meg,
mint
a
szállítmányban lévő fa,
ideértve azonban azt a faanyagot is,
amely nem tartotta meg természetes
hengeres felszínét
4.2. Teljes egészében vagy részben Hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa olyan
Betula
L.
fájából
származó területről származik, amelyről ismert, hogy az
faforgács, apró darabok, fűrészpor, Agrilus anxius Gory előfordulásától mentes.
fahulladék vagy más törmelék,
Függetlenül attól, hogy szerepel-e a
6. számú melléklet B. részében
található KN-kódok között.
4.3. Kanadából és az Amerikai Egyesült Hatósági nyilatkozat arról, hogy a kérget a fától
Államokból – ahol az Agrilus anxius elválasztották.”
Gory előfordul – származó Betula
L., fakéreg és Betukla fakéregből
készült tárgyak, függetlenül attól,
hogy szerepelnek-e a 6. számú
melléklet B. részében található KNkódok között.
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9. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 5. sora helyébe a
következő sor lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb anyagok)

(Különleges előírások)

„5. Örményországból, Svájcból vagy az Amerikai
Egyesült Államokból származó Platanus L.
faanyaga, kivéve faforgács, apró darabok,
fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék
formájában, ideértve azt a faanyagot is, amely
nem tartotta meg természetes hengeres felszínét.

Hivatalos igazolás arról, hogy a fa
nedvességtartalmát mesterséges szárítással,
megfelelő
idő/hőmérséklet-programot
alkalmazva,
szárazanyag-százalékban
kifejezett 20 % alá csökkentették. A fán
vagy bármely, a mindenkori használattal
kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie
kell
az
ezt
igazoló
»Kiln-dried«
(mesterségesen szárított) vagy »KD.«,
illetve
bármely
más,
nemzetközileg
elfogadott jelzésnek”

10.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 6. sor első oszlop
mezője helyébe a következő mező lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)
„6. Az amerikai földrész országaiból származó
Populus L. faanyaga, a következőktől eltérő
formában:
a) faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék
vagy más törmelék,
b) fából
készült
csomagolóanyag,
csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és
hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák,
szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok,
raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy
azokat ténylegesen használják-e vagy sem a
különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru
alátámasztására szolgáló olyan alátéteket,
amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából
készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és
amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg,
mint a szállítmányban lévő fa,
ideértve azonban azt a faanyagot is, amely
nem tartotta meg természetes hengeres
felszínét.”
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11.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 7.1. sorának helyébe a
következő 7.1.1. és 7.1.2. sor lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb anyagok)

(Különleges előírások)

7. 1.1. Faforgács, apró darabok, fűrészpor,
fahulladék vagy más törmelék, függetlenül
attól, hogy megfelel-e a 6. számú melléklet B.
részében felsorolt tarifális megnevezések
valamelyikének, amelyet részben vagy
egészben
- az Amerikai Egyesült Államokból és
Kanadából származó Acer saccharum Marsh.,

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a
faanyag
a) kérgezett hengeres fából készült;
vagy

nedvességtartalmát
mesterséges
b)
szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet- az amerikai földrészről származó Populus L. programot alkalmazva, szárazanyagfajokból nyertek.
százalékban kifejezett 20% alá vitték;
vagy
c) megfelelően jóváhagyott előírás
szerinti
gázosítással
történő
fertőtlenítésen ment keresztül; az 50/A. §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumokon szerepelnie kell a
hatóanyagot,
a
fa
minimális
hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett
arányszámot és az expozíció időtartamát
(h) feltüntető, a gázosítással történt
fertőtlenítés
igazolásának;
vagy
d) legalább 56 oC hőmérsékletet elérő,
legalább
30 percen át tartó hőkezelésen ment
keresztül, az utóbbinak az 50/A. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumokon szerepelnie kell.

7. 1.2. Faforgács, apró darabok, fűrészpor,
fahulladék vagy más törmelék, függetlenül
attól, hogy megfelel-e a 6. számú melléklet B.
részében felsorolt tarifális megnevezések
valamelyikének, amelyet részben vagy
egészben
- Örményországból, Svájcból vagy az
Amerikai Egyesült Államokból származó
Platanus L. Marsh
	
  

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a
faanyag
a)
nedvességtartalmát
mesterséges
szárítással, megfelelő idő/hőmérsékletprogramot alkalmazva, szárazanyagszázalékban
kifejezett
20%
alá
csökkentették;
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vagy
b) megfelelően jóváhagyott előírás
szerinti
gázosítással
történő
fertőtlenítésen ment keresztül; az 50/A. §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumokon szerepelnie kell a
hatóanyagot,
a
fa
minimális
hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett
arányszámot és az expozíció időtartamát
(h) feltüntető, a gázosítással történt
fertőtlenítés
igazolásának;
vagy
c) a fát átmérője teljes hosszában (ideérve
a középpontját is) legalább 56 °C
hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül
minimum 30 percen át tartó megfelelő
hőkezelésnek vetették alá; az utóbbit fel
kell tüntetni a 13. cikk (1) bekezdésének
ii. pontjában említett bizonyítványokon.
12.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 7.3. sor második
oszlop mezője helyébe a következő mező lép:
(Különleges előírások)
„Hatósági nyilatkozat arról, hogy a hántolt
fakéreg:
a)

a faanyagot megfelelően jóváhagyott
előírás szerint gázosították. Az 50/A. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumokonfel kell tüntetni az aktív
hatóanyagot, a fa minimális hőmérsékletét,
a g/m3-ben kifejezett arányszámot és az
expozíció időtartamát (h),
vagy

b)

a faanyag egészében (a legbelsejében is)
legalább 56 °C hőmérsékletet elérő,
legalább 30 percen át tartó folyamatos
hőkezelésen ment keresztül, amit az 50/A.
§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumokon jelezni kell,
valamint
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hatósági nyilatkozat arról, hogy a fakérget a
kezelést követően a nyilatkozatot kiadó
országot való elhagyásig a Monochamus vektor
rajzási idején kívül szállították, a várható
rajzási idő elején és végén egyaránt további
négy hét biztonsági ráhagyással számolva, vagy
olyan védőburkolat alatt, amely biztosítja, hogy
az
áru
ne
fertőződhessen
meg
a
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer)
Nickle et al. vagy vektorai által.”
13.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 11.5. sora helyébe a
következő sor lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)
„11.5. A Kanadából, Kínából, a Koreai Népi
Demokratikus
Köztársaságból,
Japánból, Mongóliából, a Koreai
Köztársaságból,
Oroszországból,
Tajvanból és az Amerikai Egyesült
Államokból származó Fraxinus L., a
Juglans ailantifolia Carr., a Juglans
mandshurica Maxim., az Ulmus
davidiana Planch. és a Pterocarya
rhoifolia Siebold & Zucc. növényei, a
termés és a vetőmag kivételével, de
beleértve a leveles vagy levél nélküli,
levágott ágakat

(Különleges előírások)

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a
növények olyan területről származnak,
amelyet a megfelelően jóváhagyott
előírás szerint az Agrilus planipennis
Fairmaire előfordulásától mentesnek
ismertek el. A terület nevét meg kell adni
az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott dokumentumokon.”

14.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat a következő 11.6.
sorral egészül ki:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)
„11.6. A Betula L. növényei, a termés és a
vetőmag kivételével, de beleértve a
Betula leveles vagy levél nélküli,
levágott ágait

	
  

(Különleges előírások)

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növény
olyan országból származik, amelyről
ismert, hogy az Agrilus anxius Gory
előfordulásától mentes.”
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15.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 12. sora helyébe a
következő sor lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)
„12. Örményországból, Svájcból vagy az
Amerikai Egyesült Államokból származó
Platanus L. ültetésre szánt növényei, a
vetőmag kivételével.

(Különleges előírások)
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a
Ceratocystis platani (J. M. Walter)
Engelbr. & T. C. Harr károsítóra utaló
tüneteket nem észlelték a termőhelyen
vagy annak közvetlen környezetében a
legutolsó teljes vegetációs időszak
kezdete óta.”

16.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat a következő 16.7.
sorral egészül ki:
(Növények, növényi termékek és egyéb (Különleges előírások)
anyagok)

„16.7. A Dél-Afrikából származó Citrus L.,
Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és
hibridjeik, kivéve a Citrus aurantium
L. és a Citrus latifolia Tanaka
gyümölcse

A 16.1., 16.2., 16.3. és 16.5. pontban
felsorolt növényfajok és hibridjeik
termésére vonatkozó rendelkezések
egyidejű fenntartásával, valamint a
16.4. pont c) és d) alpontjától eltérve,
hatósági nyilatkozat arról, hogy azok
megfelelnek a 2014/422/EU határozat
mellékletében
szereplő
követelményeknek .”

17.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat a következő 18.118.3. sorokkal egészül ki:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)
„18.1. Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle,
Afraegle
Engl,
Atalantia
Corrêa,
Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle,
Calodendrum Thunb., Choisya Kunth,
Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus
Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus
Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr.,
Triphasia Lour. és Vepris Comm. növényei, a
	
  

(Különleges előírások)

A 18.2. és 18.3. pontban felsorolt
növényekre vonatkozó rendelkezések
egyidejű fenntartásával a megfelelően
jóváhagyott előírás szerint hatósági
nyilatkozat arról, hogy a növények olyan
országból származnak, amelyről ismert,
hogy mentes a Candidatus Liberibacter
spp-től.
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termés kivételével (de beleértve a magokat);
valamint a Citrus L., Fortunella Swingle és
Poncirus Raf. és azok hibridjeinek magjai
18.2. Casimiroa La Llave, Clausena A 18.1. és 18.3. pontban felsorolt
Burm. f., Vepris Comm, Zanthoxylum L. növényekre vonatkozó rendelkezések
növények, a termés és a vetőmag kivételével
fenntartásával
hatósági
egyidejű
nyilatkozat arról, hogy:
a)
a növények olyan országból
származnak, amelyről ismert, hogy a
Trioza erytreae Del Guercio ott nem
fordul elő,
vagy
a
növények
a
nemzeti
b)
növényvédelmi szolgálat által kijelölt
olyan területről származnak, amely a
intézkedések
növény-egészségügyi
nemzetközi szabványaival összhangban
mentes a Trioza erytreae Del Guerciotól, és ez szerepel az 50/A. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumok „Kiegészítő nyilatkozat”
rovatában.
18.3. Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle,
Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia
Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth,
Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena
Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia
Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L.,
Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle,
Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans.,
Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea
Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss.,
Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum
L. növényei, a termés és a vetőmag
kivételével

	
  

A 18.1. és 18.2. pontban felsorolt
növényekre vonatkozó rendelkezések
fenntartásával
hatósági
egyidejű
nyilatkozat arról, hogy:
a)
a növények olyan országból
származnak, amelyről ismert, hogy a
Diaphorina citri Kuway ott nem fordul
elő,
vagy
a
növények
a
nemzeti
b)
növényvédelmi szolgálat által kijelölt
olyan területről származnak, amely a
intézkedések
növény-egészségügyi
nemzetközi szabványaival összhangban
mentes a Diaphorina citri Kuwaytól, és
ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott dokumentumok
„Kiegészítő nyilatkozat” rovatában.”
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18.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 25.7. sora helyébe a
következő sor lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb (Különleges előírások)
anyagok)

„25.7. Ültetésre szánt Capsicum annuum
L., Solanum lycopersicum L., a
Musa L., a Nicotiana L. és a
Solanum melongena L növények, a
vetőmagok kivételével, amelyek
olyan országokból származnak,
amelyekről ismert, hogy ott a
Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al. előfordul

A 4. számú melléklet A. rész 11., 13., 25.5.
és 25.6. sorában felsorolt növényekre
vonatkozó
rendelkezések
egyidejű
fenntartásával, ahol indokolt, hatósági
nyilatkozat arról, hogy
a) a növények a Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.-től mentesnek
talált területekről származnak,
vagy
b) a termőhelyen a legutóbbi teljes
vegetációs időszak kezdete óta nem
észlelték a növényeken a Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
okozta tüneteket.”

19.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 27.1. sora helyébe a
következő sor lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb (Különleges előírások)
anyagok)

„27.1. Ültetésre
szánt Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
Dendranthema (DC.) Des Moul.,
a) a növények olyan területről származnak,
Dianthus L. és Pelargonium l'Hérit. ex
amelyet a nemzeti növényvédelmi
Ait.
növények,
a
vetőmagok
szolgálat
a
megfelelő
növénykivételével
egészségügyi intézkedések nemzetközi
szabványaival összhangban Helicoverpa
armigera (Hübner) és a Spodoptera
littoralis (Boisd.) előfordulásától mentes
területnek nyilvánított,
vagy
b) a termőhelyen a legutóbbi teljes
vegetációs időszak kezdete óta nem
észlelték a Helicoverpa armigera
(Hübner), vagy a Spodoptera littoralis
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(Boisd.) előfordulására utaló jeleket,
vagy
c) a növényeket megfelelő kezelésnek
vetették alá a nevezett károsító
szervezetektől
való
megvédésük
érdekében.”
20.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 27.2. sora helyébe a
következő sor lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)

(Különleges előírások)

„27.2.
Dendranthema (DC.) Des
Moul., Dianthus L. és Pelargonium
l'Hérit. ex Ait. növények, a vetőmagok
kivételével

A 27.1. pontjában felsorolt növényekre
vonatkozó
rendelkezések
egyidejű
fenntartásával hatósági nyilatkozat arról,
hogy:
a) a növények olyan területről származnak,
amelyet a nemzeti növényvédelmi
szolgálat
a
megfelelő
növényegészségügyi intézkedések nemzetközi
szabványaival összhangban a Spodoptera
eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda
Smith és a Spodoptera litura (Fabricius)
mentes
területnek
előfordulásától
nyilvánított,
vagy
b) a termőhelyen a legutóbbi teljes
vegetációs időszak kezdete óta nem
észleltek a Spodoptera eridania (Cramer),
a Spodoptera frugiperda Smith, vagy a
Spodoptera
litura
(Fabricius)
előfordulására utaló jeleket;
vagy
c) a növényeket megfelelő kezelésnek
vetették alá az említett károsítók ellen.”
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21.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 32.1. sorában a
második oszlop a következő d) ponttal egészül ki:
	
  

(Különleges előírások)
„vagy
d) olyan
növényanyagból
(explantátumból) származnak, amely
Liriomyza sativae (Blanchard) és az
Amauromyza
maculosa
(Malloch)
előfordulásától mentes; a növényeket in
vitro,
steril
környezetben,
steril
körülmények között termesztették, amely
kizárja a Liriomyza sativae (Blanchard)
és az Amauromyza maculosa (Malloch)
fajjal való fertőződés lehetőségét; és
szállításuk átlátszó tartályokban, steril
körülmények között történt.”

22.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 32.3. sor második
oszlopa a következő d) ponttal egészül ki:
(Különleges előírások)
„vagy
d)
a növények olyan növényanyagból
(explantátumból) származik, amely a
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a
Liriomyza trifolii (Burgess) előfordulásától
mentes; a növényeket in vitro, steril
környezetben, steril körülmények között
termesztették, amely kizárja a Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza
trifolii (Burgess) fajjal való fertőződés
lehetőségét;
és
szállításuk
átlátszó
tartályokban, steril körülmények között
történt.”
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23.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 33. sorának helyébe a
következő sor lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb (Különleges előírások)
anyagok)
„33.
Elültetett vagy ültetésre szánt, Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
szabadban termesztett gyökeres növények
a) ismert, hogy a termelés helye mentes
a Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus
(Spieckermann
és
Kotthoff) Davis et al.-tól és a
Synchytrium
endobioticum
(Schilbersky) Percivaltól.
valamint
b) a növények a Globodera pallida
(Stone) Behrens-től és a Globodera
rostochiensis
(Wollenweber)
mentes
tábláról
Behrenstől
származnak.”
24.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 36.1. sor második
oszlopa a következő d) ponttal egészül ki:
(Különleges előírások)

„vagy
d)
a növények olyan növényanyagból
(explantátumból) származnak, amely Thrips
palmi Karny-tól mentes; a növényeket in
vitro,
steril
környezetben,
steril
körülmények között termesztették, amely
kizárja a Thrips palmi Karny fajjal való
fertőződés lehetőségét; és szállításuk
átlátszó tartályokban, steril körülmények
között történt.”
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25.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat a következő 36.3.1.
sorral egészül ki:
(Növények, növényi termékek és egyéb (Különleges előírások)
anyagok)
„36.3.1.A Capsicum L. Belize, Costa Rica, a Hatósági nyilatkozat arról, hogy a
Dominikai Köztársaság, El Salvador, termés:
Guatemala,
Honduras,
Jamaica,
nemzeti
növényvédelmi
a) a
Mexikó, Nicaragua, Panama, Puerto
szolgálat által kijelölt olyan területről
Rico, az Amerikai Egyesült Államok és
származnak, amely a növényFrancia Polinézia területéről, azaz olyan
egészségügyi
intézkedések
származó
termései,
területekről
nemzetközi
szabványaival
összhangban mentes az Anthonomus
amelyekről ismert, hogy ott az
eugenii Cano-tól, és ez szerepel az
Anthonomus eugenii Cano előfordul
50/A. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott
dokumentumok
„Kiegészítő nyilatkozat” rovatában
vagy
exportáló
ország
b) az
növényvédelmi szolgálata által az
adott országban kijelölt olyan
termőhelyről származnak, amely a
növény-egészségügyi
intézkedések
nemzetközi
szabványaival
összhangban mentes az Anthonomus
eugenii Cano-tól, és ez szerepel az
50/A. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott
dokumentumok
„Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, és
a termelés helyén vagy annak
közvetlen közelében a kivitel előtti két
hónapban legalább havonta végzett
hatósági ellenőrzések alapján is az
Anthonomus
eugenii
Cano-tól
mentesnek nyilvánítottak.”
26.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 45.1. sor második
oszlopa a következő d) ponttal egészül ki:
(Különleges előírások)

„vagy
d) a növények olyan növényanyagból
(explantátumból) származnak, amely Bemisia
tabaci Genn.-től mentes. (nem európai
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populációk); a növényeket in vitro, steril
környezetben, steril körülmények között
termesztették, amely kizárja a Bemisia tabaci
Genn. fajjal való fertőződés lehetőségét. (nem
európai populációk); és szállításuk átlátszó
tartályokban, steril körülmények között
történt.”
27.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 46. sorának második
oszlopa a következő d) ponttal egészül ki:
(Különleges előírások)

„vagy
d) a növények olyan növényanyagból
(explantátumból) származnak, amely Bemisia
tabaci Genn.-től mentes (nem európai
populációk) és a növényeken nem észleltek a
releváns
károsító
szervezetek
okozta
tüneteket, a növényeket in vitro, steril
környezetben, steril körülmények között
termesztették, amely kizárja a Bemisia tabaci
Genn. fajjal való fertőződés lehetőségét (nem
európai populációk); és szállításuk átlátszó
tartályokban, steril körülmények között
történt.”
28.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 49.1. sor második
oszlopa a következő c) ponttal egészül ki:
(Különleges előírások)
„vagy
c) a vetőmagot Ditylenchus dipsaci (Kühn)
Filipjev elleni megfelelő kezelésnek vetették
alá, és azokat reprezentatív mintán végzett
laboratóriumi vizsgálatok az említett károsító
szervezettől mentesnek találták.”
29. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 55.1. sor második oszlop
1. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
(Különleges előírások)
„1. A 4. számú melléklet A. rész 9., 16., 18. és
20. sorában, valamint az 5. számú melléklet A.
rész I. szakasz 14., 17., 18., 19.2., 20., 22.1.,
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22.2., 23.1., 23.2., 32.1., 32.3., 33., 34., 36.1.,
39., 40., 43., 44. és 46. sorában meghatározott
rendelkezések figyelembe vétele mellett
hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a
"fogékony
növények"
megfelelnek
a
2012/138/EU bizottsági határozatban foglalt
követelményeknek, és”
30. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 55.2. sor második oszlop
1. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
(Különleges előírások)
„1. A 4. számú melléklet A. rész 9., 16., 18. és
20. sorában, valamint az 5. számú melléklet A.
rész I. szakasz 14., 17., 18., 19.2., 20., 22.1.,
22.2., 23.1., 23.2., 32.1., 32.3., 33., 34., 36.1.,
39., 40., 43., 44. és 46. sorában meghatározott
rendelkezések figyelembe vétele mellett
hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a
"fogékony
növények"
megfelelnek
a
2012/138/EU bizottsági határozatban foglalt
követelményeknek, és”	
  
31. Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat a következő 57. sorral
egészül ki:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)

(Különleges előírások)

„57. Ültetésre szánt Catharanthus G. Don, 1. A 4. számú melléklet A. rész 2. 9., 18.
sorában, valamint az 5. számú
Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L.,
melléklet A. rész I. szakasz, 19.2.,
Malva L., Portulaca L., Quercus L. és
Sorghum növények, a vetőmagok kivételével,
23.1., 23.2., 32.1., 32.3., 33., 34., 36.1.,
amelyek olyan országokból származnak,
39., 40.,42 , 43. sorában meghatározott
amelyekről ismert, hogy ott a Xylella
rendelkezések figyelembevétele mellett
fastidiosa (Well and Raju) előfordul
hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a
„fogékony növények” megfelelnek a
2014/497/EU bizottsági határozatban
foglalt követelményeknek, és hogy a
növényeket egész életciklusuk alatt a
származási
ország
nemzeti
növényvédelmi szervezete által – a
vonatkozó
növény-egészségügyi
intézkedésekre vonatkozó nemzetközi
szabványokkal
összhangban
–
nyilvántartásba vett és felügyelt,
valamint Xylella fastidiosa (Well and
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Raju)-tól
mentesnek
nyilvánított
területen
lévő
termőhelyen
termesztették. A károsítómentes terület
nevét a „származási hely” rovatban kell
feltüntetni,
A kiegészítő nyilatkozat rovatnak az
összes alábbi információt kell
tartalmazniuk:
a) a növényeket teljes életciklusuk alatt
olyan területen termesztették, amely
megfelel
a
következő
követelményeknek:
aa)
a
növény-egészségügyi
intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabvány értemében a
Xylella fastidiosa (Well and Raju)tól és vektoraitól mentesnek
nyilvánították
ab) a származási ország nemzeti
növényvédelmi
szervezete
nyilvántartásba vette és felügyelte,
ac) a vektorok általi terjesztés
megakadályozása érdekében teljes
fizikai védelemben részesítették
ad) megfelelő megelőző kezeléseket
alkalmaztak a károsítót terjesztő
vektorok ellen
ae) évente kétszer, megfelelő
időpontban
elvégzett
hatósági
vizsgálatnak vetettek alá a Xylella
fastidiosa
(Well
and
Raju)
utaló
jelek
előfordulására
kimutatására.
A
korábbi
ellenőrzések során a károsító
tüneteit vagy vektorait nem fedezték
fel, és amennyiben gyanús tüneteket
észleltek, az elvégzett vizsgálatok
megerősítették a károsító hiányának
tényét.
továbbá
b)
a termőterület közvetlen közelében
a Xylella fastidiosa (Well and Raju)
vektorai
elleni
növényegészségügyi kezeléseket végeztek.
c)
a meghatározott növény tételeit
éves vizsgálatnak vetették alá,
amely során a mintavétel alapján a
Xylella fastidiosa (Well and Raju)
tünetmentes jelenlétét kizárták, és
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d)

a meghatározott növényeket a
Xylella fastidiosa (Well and Raju)
ismert vektorainak rajzási idején
kívül vagy zárt tartályokban vagy
csomagolásban szállították, kizárva
ezáltal, hogy a károsító vagy ismert
vektora
megfertőzze
a
meghatározott növényt.
e) közvetlenül az exportot megelőzően a
meghatározott
növény
tételeit
alaposan megvizsgálták, beleértve a
mintavételt,
olyan
mintavételi
rendszert alkalmazva, amely 99 %-os
tudja
megbízhatósággal
meg
erősíteni, hogy a Xylella fastidiosa
(Well and Raju) jelenlétének mértéke
ezekben a növényekben 0,1 % alatt
van,
továbbá
a
vizsgálatokat
kifejezetten a Xylella fastidiosa (Well
and Raju) feltételezett tüneteit mutató
növényeken végezték.
2.
A
2014/497/EU
bizottsági
határozatban foglalt követelményeknek
megfelelően a növényeket alaposan
meg kell vizsgálni a belépési hely
növény-egészségügyi határállomásán
vagy az engedélyezett ellenőrzési
helyen. Gyanú esetén minden egyes
tételéből mintát kell venni és el kell
végezni aok laboratóriumi vizsgálatát.
A mintavételnek lehetővé kell tennie
legalább a fertőzöttségi szint 0,1%ának
kimutatását,
99%-os
”
megbízhatósággal.
32. Az R. 5. számú melléklet A. rész II. szakaszában foglalt táblázat 2. sora helyébe a
következő sor lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)
„2.

(Különleges előírások)

A Platanus L. faanyaga, beleértve az olyan Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
fát, amely nem tartotta meg természetes
a) a fa a Ceratocystis platani (J. M.
hengeres felületét
Walter) Engelbr. & T. C. Harr.
károsítótól ismerten mentes területekről
származik,
vagy
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b) a fán vagy annak csomagolásán a
jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak
elhelyezett
megfelelően
»mesterségesen kiszárított« (»kilndried«),
»KD«
vagy
más
nemzetközileg elfogadott jelzés révén
bizonyítani kell, hogy a fa a gyártás
során a szárazanyag- tartalom
százalékában kifejezve 20 %-nál
alacsonyabb
nedvességtartalomig
történő mesterséges szárításon esett át,
amelyet megfelelő idő/hőmérsékletprogrammal értek el.”
33. Az R. 5. számú melléklet A. rész II. szakaszában foglalt táblázat 8. sora helyébe a
következő sor lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)
„8. A Platanus L. növényfajok ültetésre
szánt
növényei,
a
vetőmag
kivételével

(Különleges előírások)
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növények a Ceratocystis platani (J. M.
Walter) Engelbr. & T. C. Harr. -től mentes
területről
származnak,
vagy
b) a termőhelyen vagy annak közvetlen
közelében a legutóbbi teljes vegetációs
időszak kezdete óta nem észlelték a
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr.
& T. C. Harr. okozta tüneteket.”

34. Az R. 5. számú melléklete A. rész II. szakaszában foglalt táblázat 10. sora helyébe a
következő sor lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb (Különleges előírások)
anyagok)
„10. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
és hibridjeik növényei, a termés és a vetőmag
a) a növények a Spiroplasma citri Saglio et
kivételével
al.,
Phoma
tracheiphila
(Petri),
Kanchaveli és Gikashvili és Citrus
tristeza virustól (európai törzsek) mentes
területekről származnak;
vagy
b) a
	
  

növények

egy

olyan

minősítési
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rendszerből származnak, amely előírja,
hogy
közvetlen
leszármazási
kapcsolatban álljanak egy megfelelő
körülmények
között
fenntartott
anyaggal, amelyet legalább a Citrus
tristeza virusra (európai törzsek) nézve
megfelelő
vizsgálatok,
vagy
a
nemzetközi előírásoknak megfelelő
módszerek alkalmazásával hatóságilag
egyedileg megvizsgáltak, és azokat
olyan
folyamatosan
rovarhálós
üvegházban vagy kinevelő ketrecben
nevelték, amelyekben nem észlelték a
Spiroplasma citri Saglio et al., a Phoma
tracheiphila (Petri) Kanchaveli és
Gikashvili és a Citrus tristeza virus
(európai törzsek) okozta tüneteket;
vagy
c) a növények:
ca) egy olyan minősítési rendszerből
származnak, amely előírja, hogy
közvetlen leszármazási kapcsolatban
álljanak egy megfelelő körülmények
között fenntartott anyaggal, amelyet
legalább a Citrus tristeza virusra
(európai törzsek) nézve megfelelő
vizsgálatok, vagy a nemzetközi
előírásoknak megfelelő módszerek
alkalmazásával hatóságilag egyedileg
megvizsgáltak,
és
azokat
e
vizsgálatokban Citrus tristeza virustól
(európai törzsek) mentesnek találták,
és az e francia bekezdésben említett
módszerek szerint elvégzett egyedi
hatósági vizsgálatok során legalább a
Citrus tristeza virustól (európai
törzsek) mentesnek minősítették,
valamint
cb) a növényeket megszemlélték, és
azokon a legutóbbi teljes vegetációs
időszak kezdete óta nem észlelték
Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma
tracheiphila (Petri) Kanchaveli et
Gikashvili, és a Citrus tristeza vírus
(európai törzsek) okozta tüneteket.”
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35. Az R. 5. számú melléklete A. rész II. szakaszában foglalt táblázat a következő 10.1. sorral
egészül ki:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)
„10.1.

A Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf., és hibridjeik és Casimiroa
La Llave, Clausena Burm f., Vepris
Comm., Zanthoxylum L. növényei, a
termés és a vetőmag kivételével.

(Különleges előírások)
Hatósági nyilatkozat arról, hogy a növények
olyan területről származnak, amelyet a
nemzeti
növényvédelmi
szolgálat
a
megfelelő
növény-egészségügyi
intézkedések nemzetközi szabványaival
összhangban a Trioza erytreae Del Guercio
előfordulásától
mentes
területnek
nyilvánított.”

36. Az R. 5. számú melléklet A. rész II. szakaszában foglalt táblázat 18.1. sora helyébe a
következő sor lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)

(Különleges előírások)

„18.1. A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
gumói
a) a
Synchytrium
endobioticum
(Schilbersky)
Percival
elleni
védekezéssel
kapcsolatos
uniós
rendelkezéseket betartották;
valamint
b) a gumók vagy olyan területről
származnak, amelyről ismert, hogy a
Clavibacter
michiganensis
ssp.
sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff)
Davis et al.-tól mentes, vagy a
Clavibacter
michiganensis
ssp.
sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff)
Davis et al. elleni védekezéssel
kapcsolatos
uniós
rendelkezéseket
betartották; ha a gumók Lengyelországból származnak, azokat a lengyel felelős
hatóság által kiállított CMS-igazolásnak
kell kísérnie, mely megállapítja, hogy a
gumókat alávetették a Clavibacter
michiganensis
ssp.
sepedonicus
(Spieckermann and Kotthoff) Davis et
al. kimutatására alkalmas laboratóriumi
vizsgálatnak és annak során mentesnek
találták e károsítótól;
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valamint
c)
ca) a

gumók vagy olyan területekről
származnak, amelyekről ismert,
hogy ott a Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. nem fordul
elő; vagy

területek
esetében,
cb) olyan
amelyekről ismert, hogy ott a
Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al. előfordul, a gumók
olyan termőhelyről származnak,
amelyet mentesnek találtak a
Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.-tól, vagy amelyet e
károsító szervezettől mentesnek
tekintenek olyan megfelelő eljárás
eredményeképpen, amelynek célja
a Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al. elpusztítása;
valamint
d) a gumók vagy olyan területekről
származnak, amelyekről ismert, hogy ott
a Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
(összes populáció) és a Meloidogyne
fallax Karssen nem fordul elő, vagy
olyan területek esetében, amelyekről
ismert, hogy ott a Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. (összes
populáció) és a Meloidogyne fallax
Karssen előfordul:
da) a gumók vagy olyan termőhelyről
származnak,
amelyet
mentesnek
találtak a Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. összes populációjától és
a Meloidogyne fallax Karssentől a
gazdanövények évenkénti felderítése
során, amely a gazdanövények
megfelelő
időpontokban
történő
vizuális
vizsgálatából
és
a
termőhelyen termesztett burgonya
külső
megszemléléséből
és
a
betakarítást követően a felvágott
gumók vizsgálatából áll, vagy
db) a betakarítást követően a gumókból
szúrópróbaszerűen mintát vettek, és
azt vagy megvizsgálták tünetek
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jelenlétére egy, a tünetek előidézésére
megfelelő
módszerrel,
vagy
laboratóriumi vizsgálatát elvégezték,
valamint a külső és a vágott
gumófelületet vizuális vizsgálatának
vetették alá megfelelő időpontokban,
de minden esetben a csomagok vagy
tartályok zárásakor, a piaci értékesítést
megelőzően, a 66/403/EGK tanácsi
irányelvben
a
zárásról
szóló
rendelkezéseknek megfelelően, és nem
észlelték a Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. összes populációja és a
Meloidogyne fallax Karssen okozta
tüneteket.”

37. Az R. 5. számú melléklet A. rész II. szakaszában foglalt táblázat a következő 18.1.1.
sorral egészül ki:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)
„18.1.1. A Solanum tuberosum L. ültetésre szánt
gumói, a 2007/33/EK tanácsi irányelv 4.
cikke (4) bekezdés b) pontjával
összhangban ültetésre szánt gumók
kivételével

(Különleges előírások)
A Solanum tuberosum L. esetében
alkalmazandó, a 18.1. pontban szereplő
követelmények egyidejű fenntartásával
hatósági nyilatkozat arról, hogy a Globodera
pallida (Stone) Behrens és Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens elleni
védekezéssel
kapcsolatos
uniós
rendelkezéseket betartották.”

38.
Az R. 5. számú melléklet A. rész II. szakaszában foglalt táblázat 18.5. sora helyébe a
következő sor lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb (Különleges előírások)
anyagok)
„18.5.

	
  

A Solanum tuberosum L. gumói, a 18.1., A csomagoláson vagy – ömlesztve szállított
18.1.1., 18.2., 18.3. vagy 18.4. pontban burgonya esetében – a burgonyát szállító
említettek kivételével
járművön elhelyezett nyilvántartási számmal
kell bizonyítani, hogy a burgonyát
hatóságilag nyilvántartásba vett termelő
állította elő, vagy az a termelési területen
található, hatósági nyilvántartásba vett közös
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gyűjtő és szállítási központokból származik,
jelezve, hogy a gumók mentesek a Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.-tól,
és hogy
Synchytrium
endobioticum
a) a
(Schilbersky)
Percival
elleni
védekezéssel
kapcsolatos
uniós
rendelkezéseket,
valamint
b) adott
esetben
a
Clavibacter
michiganensis
ssp.
sepedonicus
(Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.
elleni védekezéssel kapcsolatos uniós
rendelkezéseket,
valamint
c) a Globodera pallida (Stone) Behrens és
Globodera rostochiensis (Wollenweber)
Behrens elleni védekezéssel kapcsolatos
uniós rendelkezéseket betartják,
valamint
d)

ha a gumók Lengyelországból
származnak, azokat a lengyel felelős
hatóság által kiállított CMS-igazolásnak
kell kísérnie, mely megállapítja, hogy a
gumókat alávetették a Clavibacter
michiganensis
ssp.
sepedonicus
(Spieckermann and Kotthoff) Davis et
al. kimutatására alkalmas laboratóriumi
vizsgálatnak és annak során mentesnek
találták e károsítótól.”

39.
Az R. 5. számú melléklet A. rész II. szakaszában foglalt táblázat a következő 18.6.1.
sorral egészül ki:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)
„18.6.1. A Capsicum spp., Solanum lycopersicum
L. és Solanum melongena L. ültetésre
szánt gyökeres növényei, a 2007/33/EK
tanácsi irányelv 4. cikke (4) bekezdés a)
pontjával összhangban ültetésre szántak
kivételével

	
  

(Különleges előírások)
A 18.6. pontjában szereplő követelmények
egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat
arról, hogy a Globodera pallida (Stone)
Behrens és a Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens elleni védekezéssel
kapcsolatos
uniós
rendelkezéseket
betartották.”
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40.
Az R. 5. számú melléklet A. rész II. szakaszában foglalt táblázat 18.7. sora helyébe a
következő sor lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)
„18.7.

A Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L.,
és a Solanum melongena L., ültetésre
szánt növényei, a vetőmagok kivételével

(Különleges előírások)

A 18.6. pontjában felsorolt növényekre
vonatkozó
rendelkezések
egyidejű
fenntartásával adott esetben, hatósági
nyilatkozat arról, hogy:
a) a növények a Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.-tól mentesnek
talált területekről származnak,
vagy
b) a termőhelyen a legutóbbi teljes
vegetációs időszak kezdete óta nem
észlelték a növényeken a Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
okozta tüneteket.”

41.
Az R. 5. számú melléklet A. rész II. szakaszában foglalt táblázat 20. sora helyébe a
következő sor lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)
„20.

(Különleges előírások)

Dendranthema (DC.) Des Moul., Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
Dianthus L. és Pelargonium l'Hérit. ex
a) a gumók olyan területről származnak,
Ait. növények, a vetőmagok kivételével
amelyet a nemzeti növényvédelmi
szolgálat
a
megfelelő
növényegészségügyi intézkedések nemzetközi
szabványaival összhangban Helicoverpa
armigera (Hübner) és a Spodoptera
littoralis (Boisd.) előfordulásától mentes
területnek nyilvánított,
vagy
b) a termőhelyen a legutóbbi teljes
vegetációs időszak kezdete óta nem
észlelték a Helicoverpa armigera
(Hübner), vagy a Spodoptera littoralis
(Boisd.) előfordulására utaló jeleket,
vagy
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c) a növényeket megfelelő kezelésnek
vetették alá a nevezett károsító
szervezetektől
való
megvédésük
érdekében.”
42.
Az R. 5. számú melléklet A. rész II. szakaszában foglalt táblázat 23. sorában a
második oszlop a következő d) ponttal egészül ki:
(Különleges előírások)

d)

„vagy
a növények olyan növényanyagból
(explantátumból) származnak, amely a
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a
Liriomyza trifolii (Burgess) előfordulásától
mentes; a növényeket in vitro, steril
környezetben, steril körülmények között
termesztették, amely kizárja a Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza
trifolii (Burgess) fajjal való fertőződés
lehetőségét;
és
szállításuk
átlátszó
tartályokban, steril körülmények között
történt.”

43.
Az R. 5. számú melléklet A. rész II. szakaszában foglalt táblázat 24. sora helyébe a
következő sor lép:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)
„24.

(Különleges előírások)

Ültetett vagy ültetésre szánt, szabadban Bizonyíték van arra, hogy a termelés
termesztett gyökeres növények
helyéről ismert, hogy a Clavibacter
michiganensis
ssp.
sepedonicus
(Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.-tól
Synchytrium
endobioticum
és
a
(Schilbersky) Percivaltól mentes.”

44.
Az R. 5. számú melléklet A. rész II. szakaszában foglalt táblázat a következő 24.1.
sorral egészül ki:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)

	
  

(Különleges előírások)
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„24.1.

Az Allium porrum L., az Asparagus
officinalis L., a Beta vulgaris L., a
Brassica spp. és a Fragaria L. ültetésre
szánt, szabadban termesztett gyökeres
növényei
valamint
az Allium ascalonicum L., az Allium cepa
L., a Dahlia spp., a Gladiolus Tourn. ex
L., Hyacinthus spp., az Iris spp., a Lilium
spp., a Narcissus L. és a Tulipa L.
szabadban termesztett hagymái, gumói és
gyöktörzsei, a 2007/33/EK tanácsi
irányelv 4. cikke (4) bekezdésének a)
vagy c) pontjával összhangban ültetésre
szánt hagymák, gumók, hagymagumók és
gyöktörzsek kivételével

A 24. pontban szereplő követelmények
egyidejű fenntartásával bizonyítéknak
kell lennie arra, hogy a Globodera
pallida (Stone) Behrens és a Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens
elleni védekezéssel kapcsolatos uniós
rendelkezéseket betartották.”

45.
Az R. 5. számú melléklet A. rész II. szakaszában foglalt táblázat 28.1. sor második
oszlopa a következő c) ponttal egészül ki:
(Különleges előírások)
„vagy
c) a vetőmagokat Ditylenchus dipsaci (Kühn)
Filipjev elleni megfelelő kezelésnek
vetették alá, és azokat reprezentatív mintán
végzett laboratóriumi vizsgálatokban az
említett károsító szervezettől mentesnek
találták.”
46. Az R. 5. számú melléklet A. rész II. szakaszában foglalt táblázat a következő 31. sorral
egészül ki:
(Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok)

(Különleges előírások)

„31. Az időről időre, hatósági felderítések alapján a) Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a
meghatározott, körülhatárolt területekről –
„fogékony növények” megfelelnek a
amelyek a Xylella fastidiosa (Well and Raju) által
2014/497/EU bizottsági határozatban
fertőzött területekből és az e területek körül
foglalt követelményeknek, és hogy a
pufferzónaként szolgáló területekből állnak –
növényeket a körülhatárolt területen töltött
származó, ültetésre szánt „fogékony növények ”
teljes időszak alatt olyan termőhelyen
úgymint a Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea
termesztették, amely megfelel az alábbi
L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L.,
követelményeknek:
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Quercus L. és Sorghum nemzetségek ültetésre
szánt növényei

17135

aa) mentes a Xylella fastidiosa (Well and
Raju)-tól és vektoraitól
ab) nemzeti növényvédelmi szervezete
nyilvántartásba vette és felügyelte,
ac) a vektorok általi terjesztés
megakadályozása érdekében teljes
fizikai védelemben részesítették
ad) megfelelő megelőző kezeléseket
alkalmaztak a károsítót terjesztő
vektorok ellen
ae) évente kétszer, megfelelő időpontban
elvégzett hatósági vizsgálatnak vetettek
alá a Xylella fastidiosa (Well and Raju)
előfordulására utaló jelek kimutatására.
A korábbi ellenőrzések során a károsító
tüneteit vagy vektorait nem fedezték
fel, és amennyiben gyanús tüneteket
észleltek, az elvégzett vizsgálatok
megerősítették a károsító hiányának
tényét
továbbá
b) a meghatározott növény tételeit éves
vizsgálatnak vetették alá, amely során a
mintavétel alapján a Xylella fastidiosa
(Well and Raju) tünetmentes jelenlétét
kizárták
c) a termőterület közvetlen közelében a
Xylella fastidiosa (Well and Raju)
vektorai
elleni
növény-egészségügyi
kezeléseket végeztek
a meghatározott növényeket a Xylella
fastidiosa (Well and Raju) ismert
vektorainak rajzási idején kívül vagy zárt
tartályokban
vagy
csomagolásban
szállították, kizárva ezáltal, hogy a
károsító, vagy ismert vektora megfertőzze
a meghatározott növényt.”
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47.
Az R. 5. számú melléklet B. részében foglalt táblázat a következő 6.3. sorral egészül
ki:
(Növények, növényi termékek és
más anyagok)
„6.3. Az Unióból, illetve
Örményországból,
Svájcból
vagy az USA-ból származó
Platanus L. faanyaga, beleértve
az olyan fát, amely nem tartotta
meg
természetes
hengeres
felületét

(Különleges előírások)

Ha indololt, az 5. számú melléklet A Egyesült Királyság
rész I. szakaszának 5. és 7.1.2
sorában valamint az 5. számú
melléklet A rész II. szakaszának 1. és
7.1.2 sorában szereplő növényekre
alkalmazandó rendelkezések egyidejű
fenntartásával hatósági igazolás a
következőkről:
a)
A
növény-egészségügyi
intézkedésekre vonatkozó releváns
nemzetközi
szabványoknak
megfelelően megállapítást nyert, hogy
a fa olyan területről származik, amely
mentes a Ceratocystis platani (J. M.
Walter) Engelbr. & T. C. Harr.
károsítótól, vagy
b) a fán vagy annak csomagolásán a
jelenlegi kereskedelmi alkalmazásnak
megfelelően
elhelyezett
»mesterségesen kiszárított« (»kilndried«),
»KD«
vagy
más
nemzetközileg elfogadott jelzés révén
bizonyítani kell, hogy a fa a gyártás
során
a
szárazanyag-tartalom
százalékában kifejezve 20 %-nál
alacsonyabb
nedvességtartalomig
történő mesterséges szárításon esett
át,
amelyet
megfelelő
idő/
hőmérséklet-programot alkalmazva
értek el, vagy
c) a fa a jobb oldali oszlopban
felsorolt védett övezetek egyikéből
származik.”

	
  

[Védett zóna
(zónák)]

17137

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

	
  

48.
Az R. 5. számú melléklet B. részében foglalt táblázat a következő 12.1. sorral egészül
ki:
(Növények, növényi termékek
és más anyagok)
„12.1. Az Unióból, illetve
Örményországból,
Svájcból
vagy az USA-ból származó
Platanus L. faanyaga, beleértve
az olyan fát, amely nem tartotta
meg
természetes
hengeres
felületét

(Különleges előírások)

[Védett
(zónák)]

zóna

Ha indololt, az 5. számú melléklet A Egyesült Királyság ”
rész I. szakaszának 12. sorában
valamint az 5. számú melléklet A rész
II. szakaszának 8 sorában szereplő
növényekre
alkalmazandó
rendelkezések egyidejű fenntartásával
hatósági igazolás a következőkről:
a)
A
növény-egészségügyi
intézkedésekre vonatkozó releváns
nemzetközi
szabványoknak
megfelelően megállapítást nyert, hogy
a növényeket teljes életciklusuk alatt
olyan területen termesztették, amely
mentes a Ceratocystis platani (J. M.
Walter) Engelbr. & T. C. Harr.
károsítótól, vagy
b) a növényeket teljes életciklusuk
alatt a jobb oldali oszlopban felsorolt
védett övezetek egyikének területén
termesztették.”

49.
Az R. 5. számú melléklet B. részében foglalt táblázat a következő 19.1. sorral egészül
ki:
(Növények, növényi termékek
és más anyagok)
„19.1.

Ültetésre
Castanea
növények

(Különleges előírások)

szánt A 4. számú melléklet A. részének 2.
Mill. pontjában és az 5. számú melléklet
A. része I. szakaszának 11.1. és 11.2.
sorában
felsorolt
növényekre
vonatkozó rendelkezések egyidejű
fenntartásával hatósági nyilatkozat
arról, hogy:
a) a növényeket egész életciklusuk
alatt
olyan
területen
termesztették, amelyről ismert,
hogy a Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr ott nem fordul elő;

	
  

[Védett
(zónák)]
Csehország,
Írország,
Svédország,
Egyesült
Királyság”

zóna
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vagy
b) a növényeket egész életciklusuk
alatt
olyan
területen
termesztették, amelyet a nemzeti
növényvédelmi
szolgálat
a
megfelelő növény-egészségügyi
intézkedések
nemzetközi
szabványaival összhangban a
Cryphonectria
parasitica
mentes
(Murrill)
Barrtól
területnek nyilvánított;
vagy
c) a növényeket egész életciklusuk
alatt a jobb oldali oszlopban
felsorolt,
védett
övezetek
egyikében termesztették
50.
Az R. 5. számú melléklet B. részében foglalt táblázat 20.3. sora helyébe a következő
sor lép:
(Növények, növényi termékek
és más anyagok)
„20.3.

(Különleges előírások)

Ültetett
vagy Bizonyítéknak kell lennie arra, hogy
ültetésre
szánt, a
növények
olyan
tábláról
szabadban
származnak, amelyről ismert, hogy a
termesztett gyökeres Globodera
pallida
(Stone)
növények
Behrenstől mentes.

[Védett
zóna
(zónák)]
Finnország,
Lettország,
Szlovénia,
Szlovákia”

51 . Az R. 5. számú melléklet B. részében foglalt táblázat 21. sor harmadik oszlop mezője
helyébe a következő mező lép:
[Védett zóna (zónák)]
(21.)

	
  

„Spanyolország
(kivéve
Aragónia,
Kasztília-La Mancha, Kasztília és León,
Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja
autonóm közösségek, valamint Guipuzcoa
tartomány [Baszkföld], Alt Vinalopó és
Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány)
és Alborache és Turís település Valencia
tartományban [Comunidad Valenciana]),
Észtország, Franciaország (Korzika), Írország
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(kivéve
Galway
városa),
Olaszország
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megye],
Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova
és Sondrio megye], Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Szardínia (Sardegna),
Szicília (Sicilia), Toszkána (Toscana),
Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve
Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara
Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige,
S. Urbano, Vescovana települések Padova
megyében és az A4 autópályától délre fekvő
terület Verona megyében]), Lettország,
Litvánia (kivéve Babtai és Kėdainiai település
[Kaunas megye]), Portugália, Szlovénia,
(kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és
Notranjska régiók, valamint Lendava/ Lendva
és Renče-Vogrsko [a H4 autópályától délre],
Szlovákia
(kivéve
Blahová/Sárrét,
Čenkovce/Csenke, Horné Mýto/ Felsővámos,
Okoč/Ekecs, Topoľníky/Nyárasd és Trhová
Hradská/Vásárút települések [Dunajská Streda
– Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és
Hronské
Kľačany/Garamkelecsény
[Levice/Léva
járás],
Dvory
nad
Žitavou/Udvard [Nové Zámky/Érsekújvári
járás], Málinec/Málnapatak [Poltár járás],
Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás]
Veľké
Ripňany/Nagyrépény
[Topoľčany/Nagytapolcsányi
járás],
Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý
és
Horeš/Kisgéres,
Svätuše/Szentes
Zatín/Zétény [Trebišov County/Tőketerebesi
járás]), Finnország, Egyesült Királyság
(Észak-Írország, Man-sziget és a Csatornaszigetek)”
52. Az R. 5. számú melléklet B. részében foglalt táblázat 21.3. sor harmadik oszlop mezője
helyébe a következő mező lép:
[Védett zóna (zónák)]
(21.3.)

	
  

„Spanyolország
(kivéve
Aragónia,
Kasztília-La Mancha, Kasztília és León,
Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja
autonóm közösségek, valamint Guipuzcoa
tartomány [Baszkföld], Alt Vinalopó és
Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány)
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és Alborache és Turís település Valencia
tartományban [Comunidad Valenciana]),
ÉsztországFranciaország(Korzika), Írország
(kivéve
Galway
városa),
Olaszország
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megye],
Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova
és Sondrio megye], Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Szardínia (Sardegna),
Szicília (Sicilia), Toszkána (Toscana),
Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve
Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara
Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige,
S. Urbano, Vescovana települések Padova
megyében és az A4 autópályától délre fekvő
terület Verona megyében]), Lettország,
Litvánia (kivéve Babtai és Kėdainiai település
[Kaunas megye]), Portugália, Szlovénia
(kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és
Notranjska régiók, valamint Lendava/ Lendva
és Renče-Vogrsko [a H4 autópályától délre],
Szlovákia
(kivéve
Blahová/Sárrét,
Čenkovce/Csenke, Horné Mýto/ Felsővámos,
Okoč/Ekecs, Topoľníky/Nyárasd és Trhová
Hradská/Vásárút települések [Dunajská Streda
– Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és
Hronské
Kľačany/Garamkelecsény
[Levice/Léva
járás],
Dvory
nad
Žitavou/Udvard [Nové Zámky/Érsekújvári
járás], Málinec/Málnapatak [Poltár járás],
Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás]
Veľké
Ripňany/Nagyrépény
[Topoľčany/Nagytapolcsányi
járás],
Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý
és
Horeš/Kisgéres,
Svätuše/Szentes
Zatín/Zétény [Trebišov County/Tőketerebesi
járás]), Finnország, Egyesült Királyság
(Észak-Írország, Man-sziget és a Csatornaszigetek”
53. Az R. 5. számú melléklet B. részében foglalt táblázat 24.1. sor harmadik oszlop mezője
helyébe a következő mező lép:
[Védett zóna (zónák)]
(24.1.)

	
  

„Írország, Portugália (Azori-szigetek,
belső Beira, tengerparti Beira, Douro és
Minho köze, Ribatejo és Oeste (Alcobaça,
Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da
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Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche és
Torres Vedras települések) és Trás-osMontes), Finnország, Svédország, Egyesült
Királyság.”
54. Az R. 5. számú melléklet B. részében foglalt táblázat 24.2. sor harmadik oszlop mezője
helyébe a következő mező lép:
[Védett zóna (zónák)]
(24.2.)

„Írország, Portugália (Azori-szigetek,
belső Beira, tengerparti Beira, Douro és
Minho köze, Ribatejo és Oeste (Alcobaça,
Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da
Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche és
Torres Vedras települések) és Trás-osMontes), Finnország, Svédország, Egyesült
Királyság.”

55. Az R. 5. számú melléklet B. részében foglalt táblázat 24.3. sor harmadik oszlop mezője
helyébe a következő mező lép:
[Védett zóna (zónák)]
(24.3.)

	
  

„Írország, Portugália (Azori-szigetek, belső
Beira, tengerparti Beira, Douro és
Minho köze, Ribatejo és Oeste
(Alcobaça,
Alenquer,
Bombarral,
Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã,
Nazaré, Obidos, Peniche és Torres
Vedras települések) és Trás-os-Montes),
Finnország,
Svédország,
Egyesült
Királyság.”
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56.
Az R. 5. számú melléklet B. részében foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő sor
lép:
(Növények, növényi termékek és
más anyagok)

„31.

A
Bulgáriából,
Horvátországból,
Szlovéniából,
Görögországból
(Argolida és Chania),
Portugáliából (Algarve és
Madeira),
Spanyolországból,
Franciaországból,
Ciprusról
és
Olaszországból származó
Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf.,
és hibridjeik termései

(Különleges előírások)

[Védett zóna
(zónák)]

Az 5. számú melléklet A. része II.
szakaszának
30.1.
pontjában
meghatározott azon követelmény
egyidejű
fenntartásával,
amely
szerint a csomagoláson származási
jelzést kell feltüntetni:

Görögország
(kivéve Argolida
és
Chania
regionális
egységeket),
Málta, Portugália
(kivéve Algarve
a) a terméseknek kocsány- és és Madeira)”
levélmentesnek kell lenniük;
vagy

b) a levelekkel és kocsánnyal
rendelkező termések
esetén
hatósági nyilatkozat arról, hogy a
terméseket
hatóságilag
lepecsételt
zárt
tartályokba
csomagolták, és lepecsételve kell
maradniuk az e termések
tekintetében védett övezetként
elismert
övezeten
keresztül
történő szállítás során, továbbá a
növényútlevélen is feltüntetendő
megkülönböztető jelzést kell
rajtuk szerepeltetni.

57.
Az R. 5. számú melléklet B. részében foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő sor
lép:
(Növények, növényi termékek és
más anyagok)
„32.

	
  

(Különleges előírások)

A Vitis L. fajhoz tartozó A 4. számú melléklet A. részének 15.
növények, a termés és sorában, az 5. számú melléklet A.
része II. szakaszának 17. sorában és
vetőmagok kivételével
a B. rész 21.1. sorában felsorolt
növényekre
alkalmazandó
rendelkezések
egyidejű

[Védett zóna
(zónák)]
Csehország,
Franciaország
(Elzász,
ChampagneArdenne, Pikárdia
(Aisne megye),
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fenntartásával hatósági nyilatkozat Île-de-France
arról, hogy:
(Citry, Nanteuilés
sur-Marne
a) a növények olyan termőhelyről Saâcy-sur-Marne
származnak,
illetve
olyan települések)
és
termőhelyen termesztették őket,
Lotaringia),
amelyről ismert, hogy ott a
Olaszország
Grapevine flavescence dorée (Puglia, Basilicata
MLO nem fordul elő; vagy
és Szardínia)”
növények
a
nemzeti
b) a
növényvédelmi szervezet által a
nemzetközi
szabványokkal
összhangban
Grapevine
flavescence
dorée
MLO-tól
mentes területnek nyilvánított
területről származnak, illetve
olyan termőhelyen termesztették
őket; vagy
növények
a
Cseh
c) a
Köztársaságból,
Franciaországból
(Elzász,
Champagne-Ardenne, Pikárdia
(Aisne megye), Île-de-France
(Citry, Nanteuil-sur-Marne és
Saâcy-sur-Marne települések) és
Lotaringia) vagy Olaszországból
(Puglia, Basilicata és Szardínia)
származnak vagy azok területén
termesztették őket; vagy
ca) a növények Svájcból (Ticino
kanton és a Misox-völgy
kivételével) származnak vagy
azok területén termesztették őket;
vagy
d) a növények olyan termőhelyről
származnak,
illetve
olyan
termőhelyen termesztették őket,
ahol:
da) a Grapevine flavescence
dorée
MLO
semmilyen
tünetét nem figyelték meg az
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anyanövényeken
a
két
legutóbbi teljes növekedési
időszak során; valamint
db) vagy
a
i. a
termőhelyen
Grapevine
flavescence
dorée MLO semmilyen
tünetét nem figyelték meg
a növényeken; vagy
ii. a növényeket 45 perces
forró vizes (legalább 50
°C-os)
hőkezelésnek
vetették alá a Grapevine
flavescence dorée MLO
elpusztítása végett.
58.
Az R. 5. számú melléklet B. részében foglalt táblázat a következő 33. sorral egészül
ki:
(Növények, növényi termékek és
más anyagok)
„33.

A
Castanea
Mill.
növényei,
a
szövettenyészetben levő
növények, a termés és a
vetőmag kivételével

(Különleges előírások)

A 4. számú melléklet A. részének 2.
sorában és 5. számú melléklet A.
rész I. szakasz 11.1. és 11.2. sorában
felsorolt növényekre vonatkozó
rendelkezések
egyidejű
fenntartásával hatósági nyilatkozat
arról, hogy:
a) a növényeket egész életciklusuk
alatt
olyan
területen
termesztették, amelyről ismert,
hogy a Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsu ott nem fordul elő;
vagy
b) a növényeket egész életciklusuk
alatt
olyan
területen
termesztették, amelyet a nemzeti
növényvédelmi
szolgálat
a

	
  

[Védett zóna
(zónák)]

Írország,
Portugália,
Egyesült
Királyság”
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megfelelő növény-egészségügyi
intézkedések
nemzetközi
szabványaival összhangban a
Dryocosmus
kuriphilus
Yasumatsutól mentes területnek
nyilvánított;
vagy
c) a növényeket egész életciklusuk
alatt a jobb oldali oszlopban
felsorolt,
védett
övezetek
egyikében termesztették.
59.

Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakasz táblázata 7.2. sor második oszlop c)
pontjában a „legalább 56 oC hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó hőkezelésen
ment keresztül, az utóbbinak az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumokon szerepelnie kell” szövrész helyébe az „a faanyag egészében (a
legbelsejében is) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó
folyamatos hőkezelésen ment keresztül, amit az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott dokumentumokon jelezni kell” szöveg lép.

60.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat második oszlop 25.4.
sor a) és b) pontjában a „Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” szövegrész helyébe a
„Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.” szöveg lép.
61.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 25.4.1. sor második
oszlopában a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” szövegrész helyébe a „Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.” szöveg lép.
62.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 25.6. sor első
oszlopában a „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” szövegrész helyébe a
„Solanum lycopersicum L.” szöveg lép.
63.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 28.1. sor első
oszlopában a „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” szövegrész helyébe a
„Solanum lycopersicum L.” szöveg lép.
64.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakasz táblázata 45.3. sor első oszlopában a
„Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” szövegrész helyébe a „Solanum
lycopersicum L.” szöveg lép.
65.
Az R. 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 48. sorának első
oszlopában a „Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” szövegrész helyébe a
„Solanum lycopersicum L.” szöveg lép.
66.
Az R. 5. számú melléklet A. rész II. szakaszában foglalt táblázat 18.3. sor bal oldali
oszlopában Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” szövegrész helyébe a „Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.” szöveg lép.
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67.
Az R. 5. számú melléklet A. rész II. szakaszában foglalt táblázat 26.1. sorának és 27.
sorának első oszlopában a Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” szövegrész
helyébe a „Solanum lycopersicum L.” szöveg lép.
68.
Az R. 5. számú melléklet B. részében foglalt táblázat 4., 10. és 14.2. sor harmadik
oszlopában
a
„Görögország,
Franciaország
(Korzika)
Írország,
Egyesült
Királyság”szövegrész helyébe a „Görögország, Írország, Egyesült Királyság”szöveg lép.
69.
Az R. 5. számú melléklet B. részében foglalt táblázat 6.2. és 14.7. sor harmadik
oszlopában a „Csehország, Írország, Svédország, Egyesült Királyság (Man-sziget
kivételével) szövegrész helyébe a „Csehország, Írország, Svédország, Egyesült Királyság”
szöveg lép.

	
  

	
  
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

5. melléklet
a 39/2015.a(VII.
3.) FM rendelethez
5. melléklet
…/2015.
(…) FM rendelethez

1. Az R. 6. számú melléklet A. rész I. szakasz 1. pont 1.4. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1.4. A Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. és hibridjeik, a Casimiroa La Llave, Clausena
Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. és Vitis L. növényei, a termés és a vetőmag
kivételével.”
2. Az R. 6. számú melléklet A. rész I. szakasz 1. pont 1.8. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1.8. A körülhatárolt területekről származó
– Abies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr.
és Tsuga Carr. növények (a termések és a magok kivételével),
– tűlevelűek (Coniferales) faanyaga a Thuja L. és Taxus kivételével;
– tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérge”.
3. Az R. 6. számú melléklet A. rész I. szakasz 2. pont 2.1. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2.1. A következő fajokba tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével: Abies
Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp.,
Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és
hibridjei, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., az Impatiens L. új-guineai
hibridek összes fajtája, Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium
l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L.,
Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L.,
Tsuga Carr. , Verbena L., és az ültetésre szánt fűfélék más növényei a Gramineae család
növényeinek kivételével, továbbá a hagymák, hagymagumók, rizómák, vetőmagok és gumók
kivételével”.
4. Az R. 6. számú melléklet A. rész I. szakasz 3. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„3.
Az alábbi növények ültetésre szánt hagymái, hagymagumói gumói és rhizómái,
amelyeket növénytermesztéssel hivatásszerűen foglalkozó személyeknek történő
előállításra és értékesítésre felhatalmazott termelő termesztett, és amelyek esetében a
tagállamok felelős hatóságai biztosítják, hogy a nevezett növények, növényi termékek és
egyéb anyagok előállítása más termékektől egyértelműen elkülönítve történik: Camassia
Lindl., a Chionodoxa Boiss., a Crocus flavus Weston ‘Golden Yellow’, a Dahlia spp., a
Galanthus L., a Galtonia candicans (Baker) Decne., a Gladiolus Tourn. ex L.
mikroszaporítású változatai és hibridjei, úgy mint Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus
colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. és Gladiolus tubergenii
hort., a Hyacinthus L., az Iris L., az Ismene Herbert, a Lilium spp., a Muscari Miller, a
Narcissus L., az Ornithogalum L., a Puschkinia Adams, a Scilla L. , a Tigridia Juss. és a
Tulipa L. A növényútlevél-kiállítás kötelezettsége nem vonatkozik a végső felhasználónak
való értékesítésre termesztett és előkészített növényekre, növényi termékekre és egyéb
anyagokra.”
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5. Az R. 6. számú melléklet A. rész I. szakasza a következő 6. ponttal egészül ki:
„6. Az 1., 2. és 4. pontban szereplő rendelkezések betartása mellett, a következő
nemzetségekbe tartozó, ültetésre szánt növények – ide nem értve a vetőmagot –, amelyek
olyan harmadik országból származnak, ahol az Xylella fastidiosa (Well and Raju) előfordul,
vagy egy tagállam olyan területéről, amelyet az Xylella fastidiosa (Well and Raju)
fertőzésének felszámolására és előfordulásának ellenőrzésére körülhatároltak, vagy nem
körülhatárolt területekről származnak, de ilyen területeken található termőhelyre behozták
őket: Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L.,
Quercus L. és Sorghum L.”
6. Az R. 6. számú melléklet A. rész II. szakasz 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„1.2. A Platanus L., a Populus L. és a Beta vulgaris L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag
kivételével”.
7. Az R. 6. számú melléklet A. rész II. szakasz 1.10. pontjának a) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(E rendelet 1. §-ának 5. pontja szerinti faanyag, ha az)
„a) azt teljes egészében vagy részben
tűlevelűekből (Coniferales) nyerték, kivéve a kérgezett fát;
Castanea Mill.,-ből, kivéve a kéregmentes fát,
Platanus L.,-ből, beleértve az olyan fát, amely nem tartotta meg természetes hengeres
felületét; valamint”
8. Az R. 6. számú melléklet B. rész I. szakasz 1. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„1. Valamennyi ültetésre szánt növény a vetőmag kivételével, de beleértve
1.1. az Argentínából, Ausztráliából, Bolíviából, Chiléből, Új-Zélandról és Uruguayból
származó Cruciferae, Gramineae és Trifolium spp. vetőmagokat;
1.2. az Afganisztánból, Indiából, Irakból, Iránból, Mexikóból, Nepálból, Pakisztánból, DélAfrikából és az Egyesült Államokból származó Triticum, Secale és X Triticosecale
vetőmagokat;
1.3. a Citrus L., Fortunella Swingle és Poncirus Raf., és hibridjeik, a Capsicum spp.,
Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L.,., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus
L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L.,
Allium schoenoprasum L., Phaseolus L., Brugmansia Pers. spp. és a Solanum jasminoides
Paxton vetőmagokat;
1.4. a Pinus L. és a Pseudotsuga menziesii vetőmagokat, valamint szaporítási célú
tobozokat.
1.5. Actinidia sp. élő virágporát.”
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9.

Az R. 6. számú melléklet B. rész I. szakasz 2. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

„2. Az alábbi növények részei a termések és a vetőmag kivételével:

10.

–

Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L.,
Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L.
és az Orchidaceae vágott virágai,

–

tűlevelűek (Coniferales),

–

az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó Acer saccharum
Marsh.,

–

a nem európai országokból származó Prunus L.,

–

a nem európai országokból származó Aster spp., Eryngium L., Hypericum L.,
Lisianthus L., Rosa L. és Trachelium L. vágott virágai,

–

az Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. és Eryngium L. leveles
zöldségei,

–

a Manihot esculenta Crantz levelei,

–

a Betula L. leveles vagy levél nélküli, levágott ágai,

–

a Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus
davidiana Planch. és Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. Kanadából,
Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából,
a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az Amerikai Egyesült
Államokból származó, leveles vagy levél nélküli, levágott ágai,

–

Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman,
Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle,
Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. és Zanthoxylum L.”

Az R. 6. számú melléklet B. rész I. szakasz a következő 2.1. ponttal egészül ki:

„2.1. Az Aegle Corrêa, az Aeglopsis Swingle, az Afraegle Engl., az Atalantia Corrêa, a
Balsamocitrus Stapf, a Burkillanthus Swingle, a Calodendrum Thunb., a Choisya Kunth, a
Clausena Burm. f., a Limonia L., a Microcitrus Swingle, a Murraya J. Koenig ex L., a
Pamburus Swingle, a Severinia Ten., a Swinglea Merr., a Triphasia Lour és a Vepris Comm.
növényi részei, a termés kivételével, de beleértve a vetőmagot.”
11.
Az R. 6. számú melléklet B. rész I. szakasz 3. pontja a következő francia bekezdéssel
egészül ki:
„-

Capsicum L.”

12. Az R. 6. számú melléklet B. rész I. szakasz 5. és 6. pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„5.

Az alábbiak hántolt fakérge:
–

	
  

Európán kívüli országokból származó tűlevelűek (Coniferales)
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6.

–

az Acer saccharum Marsh, a Populus L., és a Quercus L., a Quercus suber L.
kivételével,

–

Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból,
Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az
Amerikai Egyesült Államokból származó Fraxinus L., Juglans ailantifolia
Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. és Pterocarya
rhoifolia Siebold & Zucc.,

–

Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó Betula L.,

E rendelet 1. § 5. pontja szerinti faanyag, ha
a)

azt teljes egészében vagy részben az alábbiakban leírt rendek, nemzetségek
vagy fajok valamelyikéből nyerték, kivéve 5. számú melléklet A. része I.
szakaszának 2. pontjában meghatározott fa-csomagolóanyagot:
–

az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., ideértve azt a
fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét, kivéve azt
a fát, amely a b) pontban található 4416 00 00 kód leírásainak megfelel,
amennyiben dokumentált bizonyíték van rá, hogy a fát 20 percen át
legalább 176 oC hőmérsékletet elérő hőkezeléssel feldolgozták vagy
megmunkálták,

–

Örményországból, Svájcból vagy az Amerikai Egyesült Államokból
zármazó Platanus L., ideértve az olyan fát, amely nem tartotta meg
természetes hengeres felszínét is,

–

az amerikai kontinens országaiból származó Populus L, ideértve a
természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is,

–

az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó Acer
saccharum Marsh., beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem
tartott fát is,

–

az Európán kívüli országokból, valamint Oroszországból, Kazahsztánból
és Törökországból származó Tűlevelűek (Coniferales), ideértve a
természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is;

–

Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból,
Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból,
Tajvanból és az Amerikai Egyesült Államokból származó Fraxinus L.,
Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus
davidiana Planch. és Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., ideértve az
olyan fát, amely nem tartotta meg természetes kerek felszínét,

–

a Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból származó Betula L.,
ideértve az olyan fát, amely nem tartotta meg természetes kerek felszínét;

valamint
b)

	
  

megfelel a következő tarifális megnevezések valamelyikének:
KN-kód

Tarifális megnevezés

4401 10 00

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló
formában
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4401 21 00

Faforgács és hasonló részek tűlevelű fából

4401 22 00

Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából

ex 4401 30 40

Fűrészpor,
amely
nincs
rönkökbe,
brikettbe,
labdacsokba (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve

ex 4401 30 80

Más fahulladék és -maradék, nem hasáb, brikett, labdacs
(pellet) vagy hasonló alakra tömörítve

4403 10 00

Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más
tartósítószerrel kezelve, kérgezetten vagy négy oldalán
durván faragva is

4403 20

Gömbfa tűlevelű fából, festékkel, páccal, kreozottal
vagy más tartósítószerrel nem kezelve, kérgezetten vagy
négy oldalán durván faragva is

4403 91

Megmunkálatlan tölgyfa (Quercus spp.), a festékkel,
páccal, kreozottal vagy más konzerválószerrel kezelt fa
kivételével, függetlenül attól, hogy kéreg- vagy
illetve
durván
négyszögletesre
szijácsmentes-e,
alakított-e

ex 4403 99

Megmunkálatlan fa nem tűlevelű fából (a 44. árucsoport
1. alszámos megjegyzésében meghatározott trópusi fa
vagy más trópusi fa, tölgyfa (Quercus spp.), bükkfa
(Fagus spp.), illetve nyírfa (Betula L.) kivételével),
kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva,
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel
nem kezelve

4403 99 51

Nyírfa (Betula L.), fűrészrönk formában, függetlenül
attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes-e, vagy durván
négyszögletesre alakított-e

4403 99 59

Nyírfa (Betula L.), függetlenül attól, hogy kéreg- vagy
szijácsmentes-e, vagy durván négyszögletesre alakítotte, de a fűrészrönk kivételével

ex 4404

Hasított oszlopok; fából készült póznák, karók és
cölöpök kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve

4406

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa

4407 10

Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott
vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól,
hogy gyalulva, csiszolva van, vagy fogazott illesztéssel
össze van állítva
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4407 91

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt
6 mm-nél vastagabb tölgyfa, gyalulva, csiszolva vagy
végillesztéssel összeállítva is (Quercus spp.)

ex 4407 93

Acer saccharum Marsh, hosszában fűrészelt vagy
szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fája,
függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van-e, vagy
fogazott illesztéssel össze van-e állítva

4407 95

Kőrisfa (Fraxinus spp.), hosszában fűrészelt vagy
szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb,
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

ex 4407 99

Nem tűlevelű fa (a 44. fejezet 1. alszámos
megjegyzésében meghatározott trópusi fától vagy egyéb
trópusi fától eltérő fa, tölgy [Quercus spp.], vagy bükk
[Fagus spp.], juhar [Acer spp.], [Prunus spp.], vagy
kőris [Fraxinus spp.]), hosszában fűrészelt, vagy
szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa,
függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van-e, vagy
fogazott illesztéssel össze van-e állítva

4408 10

Furnérlap tűlevelű fából (beleértve a rétegelt fa
szeletelésével készítettet is) rétegelt lemez vagy más
hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűrészelt,
vágott vagy hántolt más falemez gyalulva, csiszolva,
részekből (lapolással), vagy végillesztéssel összeállítva
is, legfeljebb 6 mm vastagságban

4416 00 00

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari
termék és azok elemei, beleértve a dongát is

9406 00 20

Előre gyártott faépületek

”
13. Az R. 6. számú melléklet A. rész I. szakaszban foglalt táblázat 2.4. sor első oszlopában a
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” szövegrész helyébe a „Solanum
lycopersicum L.” szöveg lép.
14. Az R. 6. számú melléklet A. rész II. szakasz 1.3. pontjában az „Amelanchier Med.”
szövegrész helyébe az „Amelanchier Med., Castanea Mill.” szöveg lép.
15. Az R. 6. számú melléklet A. rész II. szakasz 1.8. pontjában a „Beta vulgaris L.”
szövegrész helyébe a „Beta vulgaris L. Castanea Mill.” szöveg lép.
16. Az R. 6. számú melléklet B. rész II. szakasz 5. pontjában a „Dolichos Jacq.” szövegrész
helyébe a „Dolichos Jacq. Castanea Mill.,” szöveg lép.
	
  

	
  
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

6. melléklet a 39/2015. (VII. 3.) FM rendelethez

6. melléklet a …/2015. (…) FM rendelethez
1. Az R. 7. számú melléklet 1.1.9.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1.9.1.1. Az 5. számú melléklet A. rész II. szakasz 1. pont a) alpontjában meghatározott
fogékony növényfajok fertőzött területét, tárolóhelyét, növényállományát és növényanyagát
zárlat alá kell helyezni.”
2. Az R. 7. számú melléklet 1.1.14. alpontja a következő 1.1.14.8. – 1.1.14.11. alponttal
egészül ki:
„1.1.14.8. A körülhatárolt területekről származó burgonyagumók kivételes esetben
kiszállíthatók az adott körülhatárolt területről az 1.1.14.11. pontban leírt
követelményeket kielégítő legközelebbi csomagolóüzembe, ha a 1.1.14.9. pontban
meghatározott feltételek teljesülnek. Abban az üzemben tárolhatók is a burgonyagumók.
Ebben az esetben a fővárosi és megyei kormányhivatal a következő intézkedéseket hozza:
a)
intenzív felderítést kell végezni az Epitrix fajok jelenlétének kiderítésére, melynek
része a burgonyagumók és ahol indokolt, más gazdanövények vizuális vizsgálata,
ideértve a csomagolóüzem 100 méteres körzetében található burgonyatáblákat;
b)
kampányokkal kell felhívni a figyelmet az Epitrix fajok jelentette kártételre és azokra
a intézkedésekre, amelyeket a hatóság elrendelt a csomagolóüzem környékére a
károsítók terjedésének megakadályozására.
1.1.14.9. A burgonyagumóknak csomagolóüzembe az 1.1.14.8. pont szerint történő
szállításánál, az 5. számú melléklet A rész II. szakasz 18.5.1. pont a) alpontjában
meghatározottakon kívül a következő feltételeket kell teljesíteni:
a) a burgonyagumókat olyan táblán termesztették, amelyen a tenyészidő során megfelelő
időpontokban elvégezték az Epitrix fajok elleni rovarölő szeres kezelést;
b) a megfelelő időpontokban elvégzett, betakarítás előtti hatósági szemlék során nem
észlelték az Epitrix fajok jelenlétét;
c) a termelő előzetesen értesítette az e pont szerinti szállítási szándékáról és a szállítás
tervezett időpontjáról a fővárosi és megyei kormányhivatalt; és

	
  

d) a burgonyagumók szállítása a csomagolóüzembe zárt járművekben, vagy zárt és tiszta
csomagolóanyagban történik, biztosítva, hogy a károsító ne szabadulhasson ki és ne
terjedhessen szét a környezteben.

1.1.14.10.
A körülhatárolt területekről származó burgonyagumók szállítására felhasznált
bármely járművet és csomagolóanyagot fertőtleníteni és tisztítani kell:
a)
mielőtt elhagyja a körülhatárolt területet; és
b)
a csomagolóüzembe az 1.1.14.8. pont szerint történő szállításnál, mielőtt
elhagyja azt az üzemet.

A körülhatárolt területekről származó burgonyagumóknak az 1.1.14.8. pontban meghatározott
csomagolóüzemben történő kezelés során használt minden gépet minden használat után
fertőtleníteni és tisztítani kell. A kezelésből származó talajt úgy kell elhelyezni, hogy ne álljon
fenn a károsító megtelepedésének vagy terjedésének veszélye a körülhatárolt területen kívül.
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1.1.14.11. A körülhatárolt területekről származó burgonyagumókat kezelő, a körülhatárolt
terülten kívül működő csomagolóüzemeknek az alábbi követelményeknek kell
megfelelniük:
a) rendelkeznek a fővárosi és megyei kormányhivatal általi felhatalmazással a körülhatárolt
területekről származó burgonyagumók csomagolására; és
b) a körülhatárolt területekről származó burgonyagumók kezelésére vonatkozó adatokat, azok
üzembe történő beérkezésétől számított egy évig megőrzik nyilvántartásukban.”
3.

Az R. 7. számú melléklet 1.2. pontja a következő 1.2.7. alponttal egészül ki:

„1.2. 7. Xylella fastidiosa
1.2.7.1.
1.2.7.1.1. Az 5. számú melléklet A része II. szakaszának 31. pontjában meghatározott
fogékony növényfajok Xylella fastidiosa károsítóval való fertőzésének észlelése esetén öt
napon belül írásban kell értesíteni a Bizottságot és a többi tagállamot a károsító jelenlétéről,
ahol az korábban nem volt ismeretes, vagy annak fertőzését felszámoltnak tekintették, illetve
a fertőzöttséget olyan növényfajon mutatták ki, amelyről korábban nem volt ismeretes, hogy
gazdanövény lehet.
1.2.7.1.2. A területet, a tárolóhelyet, a növényállományt és a növényanyagot zárlat alá kell
helyezni és a területet körül kell határolni.
1.2.7.2. A körülhatárolt terület magában foglalja:
a) a fertőzött területet – amelyben megerősítették a károsító jelenlétét. A fertőzött
területnek magában kell foglalnia a károsítóval ismerten megfertőzött növényeket, a
károsító általi lehetséges fertőzés tüneteit mutató növényeket, valamint azokat a
növényeket, amelyek a fertőzött növények közvetlen közelében találhatók, azokkal
megegyező termesztési forrásból – ha az ismeretes – vagy fertőzött növényekből
származnak, ezért lehetséges, hogy a károsítótel fertőzöttek – valamint,
b) a pufferzónát – amely a fertőzött területet veszi körül, és amelynek szélessége a fertőzött
terület határától mért legalább két km.
1.2.7.3. A körülhatárolt terület kialakításának megalapozott tudományos elveken, a károsító és
vektorai biológiai jellemzőin, a fertőzöttség mértékén, a vektorok jelenlétén és a
gazdanövényeknek az érintett területen való konkrét megoszlásán kell alapulniuk. A
pufferzóna szélessége 1 km-re csökkenthető, ha teljesülnek az alábbi feltételek:
a) eltávolították a fertőzött növényeket, a károsítótól való lehetséges fertőződés tüneteit
mutató növényeket, és azokat a növényeket, amelyeknél fennáll a fertőződés lehetősége. A
növényeket belőlük származó növényi maradvány nélkül kell eltávolítani.
b) felderítést végeztek, melynek során olyan mintavételi rendszert alkalmaztak, amely 99
%-os megbízhatósággal meg tudja erősíteni, hogy a károsító jelenlétének mértéke a fertőzött
területtől számított 2 km-es sávon belül található növényekben 0,1 % alatt van.
1.2.7.4. Amennyiben megerősítik a károsító jelenlétét a fertőzött területen kívül, ennek
megfelelően kell újból kijelölni a fertőzött területet.
1.2.7.5. Akkor oldható fel a zárlat és szüntethető meg a körülhatárolás, ha az éves
felderítések alapján legalább öt évig nem mutatják ki a károsító jelenlétét a fertőzött területen.
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1.2.7.6
1.2.7.6.1. Nem kell körülhatárolt területeket létrehozni, ha az alábbi feltételek teljesülnek.
a)
a károsító bizonyítottan a gazdanövény közelmúltban történt behozatala révén került a
területre;
b)
arra utaló jel van, hogy ezek a növények már a területre érkezésük előtt
megfertőződtek;
c)
az említett növények környezetében nem mutattak ki a károsító terjesztésére képes
vektort, ami azt bizonyítja, hogy a meghatározott szervezet nem terjed tovább.
1.2.7.6.2. Ha nem indokolt a körülhatárolt terület létrehozása,
a) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak felderítést kell végezni annak meghatározására,
hogy más növények is megfertőződtek-e azokon a növényeken kívül, amelyeken
elsőként találták meg a károsítót. E felderítés alapján kell meghatározni, hogy szükség
van-e a körülhatárolt terület kialakítására.
b) tájékoztatni kell a Bizottságot és a többi tagállamot a felderítések következtetéséiről,
valamint annak indokáról, hogy miért nem alakítottak ki körülhatárolt területet.
1.2.7.7. A körülhatárolt területen az alábbi hatósági intézkedéseket kell elrendelni a károsító
felszámolására:
a) a károsítótól fertőzött növények, a károsítóval való lehetséges megfertőződés tüneteit
mutató növények és azon növények mielőbbi eltávolítása, amelyeknél fennáll a fertőzés
lehetősége. A növényeket belőlük származó növényi maradvány nélkül kell eltávolítani és
meg kell tenni minden szükséges óvintézkedést a károsítónak a művelet során történő
terjedésének megakadályozása érdekében.
b) mintavétel és a növények vizsgálata a fogékonyként meghatározott növényekből, a
fertőzött növény nemzetségébe tartozó növényekből és a fertőzött növény 200 m-es
sugarában a károsítótól való megfertőződés tüneteit mutató növényekből olyan mintavételi
rendszer alkalmazásával, amely 99 %-os megbízhatósággal meg tudja erősíteni, hogy a
károsító jelenlétének mértéke ezekben a növényekben 0,1 % alatt van.
c) helyben vagy a körülhatárolt területen belül található, e célra kijelölt közeli helyszínen az
egész növénynek, illetve a növény, vagy fa azon részeinek megsemmisítése, amelyek a
károsító terjedéséhez hozzájárulhatnak. A műveletet oly módon kell elvégezni, hogy a
károsító ne terjedhessen tovább.
d) a fogékony növények és a fertőzött növények nemzetségébe tartozó növények metszéséből
származó növényanyag helyben, vagy egy közeli helyszínen történő megsemmisítése. A
műveletet oly módon kell elvégezni, hogy a károsító ne terjedhessen tovább a vektora
révén.
e) megfelelő növény-egészségügyi kezelések végrehajtása a fogékony növényeken és a
károsító vektorainak lehetséges gazdanövényein, annak megelőzése érdekében, hogy a
károsító az említett vektorok révén elterjedjen.
f) a fertőzés eredetének meghatározása és azon fogékony növények nyomon követése,
amelyek az adott fertőzéssel kapcsolatba hozhatók, és amelyeket esetleg még a körülhatárolt
terület kijelölése előtt elszállítottak. A szóban forgó növények rendeltetési helye szerinti
illetékes hatóság értesítése a növények szállításának adatairól a növények vizsgálata és
indokolt esetben a megfelelő intézkedések meghozatala érdekében.
	
  

g) a fogékony növények és a fertőzött növény nemzetségébe tartozó növények ültetési tilalma
a vektoroktól nem védett területeken.
h) évente legalább egy ellenőrzés végzése, a megfelelő időszakban, a károsító jelenlétének
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intenzív nyomon követése érdekében, külön figyelmet fordítva a pufferzónára, a fogékony
növényekre és a fertőzött növény nemzetségébe tartozó növényekre, beleértve a mövények,
különösen a tüneteket mutatók laboratóriumi vizsgálatát. A minták számát fel kell tüntetni a
Bizottságnak a fertőzési értesítést követő 30 napon belül küldendő jelenésben.
i) olyan tevékenységek végrehajtása, amelyek növelik a Xylella fastidiosa jelentette
veszéllyel, valamint a károsítónak az Unióba történő behurcolásának és az Unión belüli
elterjedésének megakadályozására elfogadott intézkedésekkel kapcsolatos tájékozottságot,
beleértve a fogékony növényeknek a 1.2.7.1.2. pont alapján kialakított körülhatárolt
területekről történő elszállítására vonatkozó feltételeket;
j) szükség esetén különleges intézkedések meghozatala bármely olyan sajátosság vagy
nehézség kezelésére, amelyről ésszerűen feltételezhető, hogy megakadályozza, gátolja vagy
késlelteti a felszámolást, különös tekintettel az összes fertőzött vagy fertőzésgyanús növény
elérésére és megfelelő felszámolására vonatkozó intézkedésekre, függetlenül a növények
előfordulási helyétől, attól, hogy köz- vagy magántulajdonban lévő területen találhatók-e,
illetve az értük felelős személytől vagy szervtől;
k) bármely egyéb intézkedés megfozatala, amely hozzájárulhat a Xylella fastidiosa
felszámolásához, figyelemmel az ISPM 9. számú szabványra és az ISPM 14. számú
szabványban foglalt elveknek megfelelő integrált megközelítést alkalmazva.
1.2.7.7. Minden év december 31-ig kell elküldeni azt a jelentést a Bizottságnak és a többi
tagállamnak, amely tartalmazza a körülhatárolt területeken elrendelt és elrendelni szándékolt
intézkedésekre vonatkozó aktuális információkat.”
4. Az R. 7. számú melléklet 1.4.1.2.8.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.4.1.2.8.2. A fővárosi és megyei kormányhivatalnak szemlét kell végeznie a nagy
növényegészségügyi kockázatot jelentő elhanyagolt ültetvényben, elrendelve a művelést,
gondozást, kötelező védekezést, ha a termelő vagy tulajdonos ennek nem tesz eleget,
elhanyagolt ültetvényét, mint a környező szőlőterületekre jelentős növényegészségügyi
kockázatot hordozó növényeket gyökérzettel együtt ki kell vágnia.”
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7. melléklet a …/2015. (…) FM rendelethez

7. melléklet a 39/2015. (VII. 3.) FM rendelethez

1. Az R. 9. számú melléklet 6. pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A forgalmazó az eladásra szánt vetőburgonya mennyiségét, fajtáját termelőnkénti
megosztásban, a termelő a szuperelit, elit vetőburgonya-előállító területeit fajtánkénti
megosztásban a termelést megelőző év szeptember 30-ig, a nemesítői, honosítói és
fajtakísérleti munkát végző intézet, személy a külföldről behozandó szaporítóanyag
mennyiségét, felhasználásának helyét a kísérlet évében március 31-ig köteles bejelenteni a
fővárosi és megyei kormányhivatalnak. Az étkezési, ipari burgonyát nem helyi piacra előállító
termelő, valamint az áruburgonyából saját ültetésre szánt burgonyát termelő a termesztési év
február 28-ig köteles bejelenteni a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a termesztés helyét,
területének nagyságát.”
2. Az R. 9. számú melléklet 8.1. pontja a következő bekezdéssel egészül ki:
„A 8.2.6. pont alatti forgalmazó minden év február 28-ig köteles a fővárosi és megyei
kormányhivatalnak bejelenteni a rendelet 6. számú mellékletének A. részében meghatározott
növények forgalmazását.”
3.
Az R. 9. számú mellékletének 5. pontjában a „Lycopersicon lycopersicum” szövegrész
helyébe a „Solanum lycopersicum” szöveg lép.
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8. melléklet a …/2015. (…) FM rendelethez

8. melléklet a 39/2015. (VII. 3.) FM rendelethez

„24.melléklet
számú amelléklet
a 7/2001.
(I. 17.) FVM
„24. számú
7/2001. (I. 17.)
FVM rendelethez

rendelethez

A növényútlevélen feltüntetendő védett zóna kódok

Kód
A1

A2

A3

A3.1
A4

A4.1

A5

Károsító
Ország
Anthonomus grandis Spanyolország
Görögország
Bemisia tabaci
Finnország
(európai populációk) Egyesült Királyság
Írország
Portugália

Svédország
Cephalcia lariciphila Egyesült Királyság

Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch)
(Viteus vitifolii)
Dendroctonus
micans

Dryocosmus
kuriphilus
Gilphinia hercyniae

Azori-szigetek, belső Beira,
tengerparti Beira, Douro e Minho
köze Madeira, Ribatejo e Oeste
(Albobaça, Alenquer, Bombarral,
Cadaval, Caldas da Rainha,
~
Lourinh a, Nazaré, Obidos,
Peniche és Torres Vedras
települések) és Trás-os-Montes
Észak-Írország, Man-sziget és
Jersey

Írország
Ciprus
Egyesült Királyság
Görögország
Írország
Írország
Portugália
Egyesült Királyság
Egyesült Királyság
Görögország
Írország

	
  

Országrész leírás
Andalúzia, Katalónia,
Extremadura, Murcia, Valencia

Észak-Írország, Man-sziget,
Jersey-sziget
2016. április 30-ig
2016. április 30-ig
2016. április 30-ig
2016. április 30-ig
Észak-Írország, Man-sziget és
Jersey
2016. április 30-ig
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A6

Globodera paliida

A7

Gonipterus
scutellatus

A9

Ips cembrae

A10

Ips duplicatus

A11

Ips sexdentatus

A12

Ips typographus

A13

Leptinotarsa
decemlineata

Finnország
Lettország
Szlovénia
Szlovákia
Görögország
Portugália
Görögország
Írország
Egyesült Királyság
Görögország
Írország
Egyesült Királyság
Görögország
Írország
Ciprus
Egyesült Királyság
Írország
Egyesült Királyság
Írország
Spanyolország
Ciprus
Málta
Finnország
Egyesült Királyság
Írország
Portugália
Svédország

	
  

2016. április 30-ig
Azori-szigetek
2016. április 30-ig
Észak-Írország, Man-sziget
2016. április 30-ig

2016. április 30-ig

Észak-Írország, Man-sziget

Menorca, Ibiza

Åland területei, Häme, Kymi,
Pirkanmaa, Satakunta, Turku és
Uusimaa

Azori-szigetek és Madeira
Blekinge, Gotland, Halland,
Kalmar és Skåne megyék
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A16

Thaumetopoea
processionea

Írország
Egyesült Királyság

A14

Liriomyza bryoniae

A15

Sternochetus
(Cyptorhynchus)
mangiferae
Curtobacterium
flaccumfaciens pv.
flac.

Egyesült Királyság
Írország
Spanyolország
Portugália

B1

B2

Erwinia amylovora

Spanyolország
Görögország
Portugália
Spanyolország

Észtország
Franciaország
Finnország
Egyesült Királyság
Írország
	
  

2016. április 30-ig
2016. április 30-ig: Egyesült
Királyság
(kivéve a következő helyi
közigazgatási területeket: Barnet;
Brent; Bromley; Camden; London;
Westminster City; Croydon;
Ealing; Elmbridge District; Epsom
és Ewell körzet; Hackney;
Hammersmith & Fulham;
Haringey; Harrow; Hillingdon;
Hounslow; Islington; Kensington
& Chelsea; Kingston upon
Thames; Lambeth; Lewisham;
Merton; Reading; Richmond Upon
Thames; Runnymede District;
Slough; South Oxfordshire;
Southwark; Spelthorne District;
Sutton; Tower Hamlets;
Wandsworth és NyugatBerkshire)
Észak-Írország
Granada és Malaga
Alentejo, Algarve és Madeira

Spanyolország
(kivéve a következő autonóm
tartományokat: Aragón, Castilla la
Mancha, Castilla y León,
Extremadura, Murcia, Navarra és
La Rioja, Guipuzcoa (Baszkföld),
de L’Alt Vinalopó és El Vinalopó
Mitjà körzete Alicante megyében
és Alborache és Turís városok
Valencia megyében (Valencia
tartomány)
Korzika
Észak-Írország, Man-sziget és a
Csatorna-szigetek
2016. április 30-ig Írország
Galway város kivételével
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Lettország
Litvánia
Olaszország

2016. április 30-ig Litvánia
(kivéve Babtai és Kėdainiai
városát (Kaunas régió))
Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Liguria,
Marche, Molise, Piemont
(Piemonte), Szardínia (Sardegna),
Szicília (Sicilia), Toszkána
(Toscana, Umbria, Valle d’Aosta),
– és 2016. április 30-ig Puglia,
Emilia-Romagna [Parma és
Piacenza megye], Lombardia
(kivéve Mantova és Sondrio
megye), Veneto (kivéve Rovigo és
Velence megyék, Barbona, Boara
Pisani, Castelbaldo, Masi,
Piacenza d’Adige, S. Urbano és
Vescovana települések Padova
megyében, valamint Verona
megyében az A4-es autópályától
délre fekvő terület)”

Portugália
Szlovénia

	
  

2016. április 30-ig Szlovénia
(kivéve Gorenjska, Koroška,
Maribor és Notranjska, valamint
Lendva és Renče-Vogrsko (a H4
autópályától délre))
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C01
C02

C1
C2
C3
D1

	
  

Ceratocystis platani
Cryphonectria
parasitica

Szlovákia

2016. április 30-ig Szlovákia
(kivéve a következő településeket:
Sárrét [Blahová], Csenke
[Čenkovce], Felsővámos [Horné
Mýto], Ekecs [Okoč], Nyárasd
[Topoľníky] és Vásárút [Trhová
Hradská] [Dunaszerdahelyi járás –
Dunajská Streda],
Lekér [Hronovce] és
Garamkelecsény [Hronské
Kľačany] [Lévai járás – Levice],
Udvard [Dvory nad Žitavou]
Érsekújvári járás (Nové Zámky
County),
Málnapatak [Málinec] [Poltár járás
– Poltár],
Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói
járás – Rožňava],
Hrhov (Rožňava County),
Nagyrépény [Veľké Ripňany]
[Nagytapolcsányi járás –
Topoľčany] Veľké Ripňany
(Topoľčany County),
Kázmér [Kazimír], Legenye
[Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeš],
Szentes [Svätuše] és Zétény
[Zatín] [Tőketerebesi járás –
Trebišov])

Egyesült Királyság
Csehország
Írország
Svédország
Egyesült Királyság

2016. április 30-ig

Glomerella gossypii Görögország
Gremmeniella
Egyesült Királyság
abietina
Írország
Hypoxylon
Egyesült Királyság
mammatum
Írország
Beet necrotic yellow Finnország
vein furovirus
Franciaország
Egyesült Királyság
Írország
Portugália

Man-sziget esetében 2016. április

30-ig

Észak-Írország
Észak-Írország

Bretagne
Észak-Írország
Azori-szigetek
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D2
D3

Tomato spotted wilt Finnország
tospovirus
Svédország
Citrus tristeza virus Málta
(európai
izolátumok)
Görögország
Portugália

D4

Grapevine
flavescence dorée
MLO izolátumok)

Csehország
Franciaország

Olaszország

Görögország (kivéve Argolida és
Chania térsége)
Portugália (kivéve Algarve és
Madeira)
Elzász, Champagne-Ardenne,
Pikárdia (l'Aisne megye), Ile de
France (Citry, Nanteuil-sur-Marne
et Saâcy-sur-Marne települések) és
Lotaringia
2016. április 30-ig: Puglia,
Szardínia (Sardegna), ,
határidő nélkül: Basilicata
”
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9. melléklet a …/2015. (…) FM rendelethez

9. melléklet a 39/2015. (VII. 3.) FM rendelethez

„28. számú
7/2001. (I. 17.)
FVM rendelethez
„28.melléklet
számú amelléklet
a 7/2001.
(I. 17.) FVM

rendelethez

A károsítók jelenlétének, valamint az elrendelt vagy tervezett intézkedések 14. § szerinti
bejelentésére vonatkozó részletes szabályok
1. A bejelentésre vonatkozó általános információk
1.1 Cím. Az érintett károsító tudományos nevének, előfordulása helyének és annak az
. információnak a feltüntetése, hogy első előfordulásról van-e szó. A tudományos név az
alábbiak valamelyike:
a) A károsító tudományos neve az 1., 2. és 5. számú mellékletben említetteknek
megfelelően, ideértve adott esetben a patotípust; vagy
b) amennyiben az a) pont nem alkalmazandó, egy nemzetközi szervezet által jóváhagyott
tudományos név, ideértve a patotípust, valamint a szervezetnek a neve; vagy
c) amennyiben sem az a), sem a b) pont nem alkalmazandó, a tudományos név feltüntetése
a legmegbízhatóbb információforrásból, a forrásra való hivatkozással.
Esetleges magyarázó megjegyzések.
1.2. Összefoglaló. A 3–7. pontban szereplő információk összegzése.
1.3. Az alábbi elemek valamelyikének feltüntetése: 1. részleges bejelentés a 14. § (5)
bekezdés a) pontja vagy (7) bekezdés a) pontja szerint; 2. bejelentés a 14. § (5)
bekezdés b) pontja vagy (7) bekezdés b) pontja szerint; 3. a bejelentés aktualizálása a
14. § (9) bekezdése szerint; 4. záró bejegyzés, amely feltünteti a meghozott
intézkedések befejezését és a befejezés indokait.
2. Információk a Bizottságnak felelős hatóság és a felelős személyek vonatkozásában
2.1.A Bizottságnak történő bejelentésért felelős hatóság neve (a továbbiakban: bejelentő
hatóság). Az alábbi szavak feltüntetése: „Bejelentés a következőtől”, majd a bejelentő
hatóság neve, valamint Magyarország megnevezése.
2.2. A bejelentő hatóság hivatalos elérhetősége. Az érintett bejelentés tekintetében a
bejelentő hatóság által hivatalos elérhetőségként megadott személy neve, telefonszáma
és e-mail címe. Amennyiben egynél több személyt tüntettek fel, ennek indokolása.
3. A károsító előfordulása helyének meghatározása.
3.1.A károsító előfordulása helyének a lehető legpontosabb meghatározása, adott esetben
feltüntetve legalább egy közigazgatási régiót (pl. település, város, megye).
3.2. A 3.1. pontot kiegészítve az érintett területre vonatkozó térkép(ek). Észrevételek
formájában lehetséges információk benyújtása a határokról, hivatkozva a statisztikai
célú területi egységek Eurostat által kidolgozott nómenklatúrájára (NUTS) vagy
földrajzi kódokra, légi felvételekre vagy GPS-koordinátákra.

4. A bejelentés indokával, valamint az érintett terület és tagállam károsítóval kapcsolatos
helyzetével összefüggő információk.
4.1. Az alábbi lehetőségek valamelyikének feltüntetése: 1. az országban a károsító első
megerősített vagy gyanított jelenléte; 2. a károsító megerősített vagy gyanított
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megjelenése az ország területének olyan részén, ahol korábban nem fordult elő. A 2.
opció esetén és adott esetben annak feltüntetése, hogy a károsító az ország területének
olyan részén jelent meg, ahol e károsító korábban jelen volt, de jelenlétét felszámolták.
4.2. Annak a területnek a károsítóval kapcsolatos helyzete a hivatalos megerősítést
követően, ahol a károsító jelenlétét megállapították. Az alábbi opciók közül egy vagy
több feltüntetése, magyarázattal kiegészítve: 1. Jelenlét: az érintett terület minden
részén; 2. Jelenlét: az érintett terület meghatározott részein; 3. Jelenlét: a terület
meghatározott részein, ahol nem termesztenek gazdanövényeket; 4: Jelenlét:
felszámolás alatt; 5. Jelenlét: visszaszorítás alatt; 6. Jelenlét: alacsony előfordulási
szinten; 7. Nincs jelen: A károsító előfordult, de jelenlétét felszámolták; 8. Nincs
jelen: A károsító előfordult, de előfordulása a felszámolástól eltérő okokból megszűnt;
9. Átmeneti (a károsító jelenléte várhatóan nem lesz tartós): nincs szükség
intézkedésre; 10. Átmeneti: intézkedés szükséges, ellenőrzés alatt; 11. Átmeneti:
intézkedés szükséges, felszámolás alatt; 12. Egyéb.
4.3. Az ország károsítóval kapcsolatos helyzete a károsító jelenlétének hivatalos
megerősítését vagy gyanított jelenlétét megelőzően. Az alábbi opciók közül egy vagy
több feltüntetése, magyarázattal kiegészítve: 1. Jelenlét: az ország minden részén; 2.
Jelenlét: az ország egyes részein; 3. Jelenlét: az ország meghatározott részein, ahol
nem termesztenek gazdanövényeket; 4. Jelenlét: időszakosan; 5: Jelenlét: felszámolás
alatt; 6. Jelenlét: visszaszorítás alatt, amennyiben a felszámolás nem lehetséges 7.
Jelenlét: alacsony előfordulási szinten; 8. Nincs jelen: nincs a károsítóra vonatkozó
közlés; 9. Nincs jelen: A károsítót felszámolták; 10. Nincs jelen: A károsító a
felszámolástól eltérő okokból már nincs jelen; 11. Nincs jelen: A károsítóra vonatkozó
közlés érvénytelen; 12. Nincs jelen: A károsítóra vonatkozó közlés nem megbízható;
13. Nincs jelen: csak feltartóztatták; 14. Átmeneti: nincs szükség intézkedésre; 15.
Átmeneti: intézkedés szükséges, ellenőrzés alatt; 16. Átmeneti: intézkedés szükséges,
felszámolás alatt; 17. Egyéb.
4.4. Az ország károsítóval kapcsolatos helyzete a károsító jelenlétének hivatalos
megerősítését követően. Az alábbi opciók közül egy vagy több feltüntetése,
magyarázattal kiegészítve: 1. Jelenlét: az ország minden részén; 2. Jelenlét: az ország
egyes részein; 3. Jelenlét: az ország meghatározott részein, ahol nem termesztenek
gazdanövény(ek)et; 4. Jelenlét: időszakosan; 5: Jelenlét: felszámolás alatt; 6. Jelenlét:
visszaszorítás alatt, amennyiben felszámolás nem lehetséges 7. Jelenlét: alacsony
előfordulási szinten; 8. Nincs jelen: A károsítót felszámolták; 9. Nincs jelen: A
károsító a felszámolástól eltérő okokból már nincs jelen; 10. Nincs jelen: A károsítóra
vonatkozó közlés érvénytelen; 11. Nincs jelen: A károsítóra vonatkozó közlés nem
megbízható; 12. Nincs jelen: csak feltartóztatták; 13. Átmeneti: nincs szükség
intézkedésre; 14. Átmeneti: intézkedés szükséges, ellenőrzés alatt; 15. Átmeneti:
intézkedés szükséges, felszámolás alatt; 16. Egyéb.

5. A károsító észlelésére, a mintavételre, a laboratóriumi vizsgálatra és a megerősítésre
vonatkozó információk.
5.1. A károsító jelenléte vagy megjelenése észlelésének módja. Az alábbi lehetőségek
valamelyikének feltüntetése: 1. a károsító-specifikus felderítés; 2. a károsító jelenlegi
vagy felszámolt fertőzésével kapcsolatos felderítés; 3. bármely típusú növényegészségügyi ellenőrzés; 4. az érintett károsító konkrét jelenlétével kapcsolatos visszaés előrekövetési ellenőrzés; 5. nem növény-egészségügyi célú hatósági ellenőrzés; 6.
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gazdasági vállalkozók, laboratóriumok vagy egyéb személyek által benyújtott
információk; 7. tudományos információk; 8. egyéb. További észrevételek szabad
szöveg vagy csatolt dokumentumok formájában tehetők. A 8. opció esetében pontos
meghatározás szükséges. Ahol indokolt, fel kell tüntetni az ellenőrzés(ek) időpontját,
az ellenőrzési módszer leírását (ideértve adott esetben a vizális vizsgálatot vagy más
ellenőrzéseket), valamint az ellenőrzés helyszínének rövid leírását, az ellenőrzés
megállapításait és a kép(ek)et. A 3. és 4. opció esetében fel kell tüntetni az
ellenőrzés(ek) időpontját, valamint vizsgálati módszer leírását (ideértve adott esetben a
vizális vizsgálatot vagy más ellenőrzéseket). Lehetőleg be kell nyújtani az ellenőrzés
helyszínének rövid leírását, az ellenőrzés megállapításait és a kép(ek)et.
5.2. Az észlelés időpontja: Annak a dátumnak a feltüntetése, amikor a felelős hatóság
észlelte a károsító jelenlétét vagy megjelenését, vagy megkapta az észleléssel
kapcsolatos első információkat. Ha a károsítót nem a felelős hatóság mutatta ki, hanem
egy másik személy, annak a dátumnak a feltüntetése, amikor e személy a károsítót
észlelte, valamint azé a dátumé, amikor e személy értesítette a felelős hatóságot.
5.3. Mintavétel laboratóriumi vizsgálat céljára. Ahol indokolt, a laboratóriumi vizsgálatra
irányuló mintavételi eljárásra vonatkozó információk benyújtása, ideértve a dátumot, a
módszert és a mintaméretet. Képek csatolása lehetséges.
5.4. Laboratórium. Ahol indokolt, az érintett károsító azonosításában részt vevő
laboratórium(ok) neve és címe.
5.5. Diagnosztikai módszerek. Az alábbi lehetőségek valamelyikének feltüntetése: 1.
Szakértő által értékelt vizsgálati módszer szerint; 2. Egyéb, az alkalmazott módszer
megadásával. Az 1. opció esetében egyértelműen hivatkozni kell a vonatkozó
vizsgálati módszerre és ha indokolt, az attól való bármely eltérésre.
5.6. A károsító azonosítása hivatalos megerősítésének dátuma.
6. A fertőzött területre, valamint e területen a fertőzés súlyosságára és forrására vonatkozó
információk.
6.1.A fertőzött terület mérete és körülhatárolása. Az alábbi lehetőségek közül egy vagy
több feltüntetése: 1. fertőzött terület (m2, ha, km2); 2. a fertőzött növények száma
(darab); 3. a fertőzött növényi termékek mennyisége (tonna, m3); 4. a körülhatárolt
terület GPS-koordinátái vagy bármely más konkrét leírása. Hozzávetőleges adatok
benyújtása lehetséges, ugyanakkor magyarázatban kell indokolni a pontos számadatok
hiányát.
6.2 A fertőzött terület és környéke jellemzői. Az alábbi lehetőségek közül egy vagy több
. feltüntetése:
(1) Szabadföld – termelési terület
(1.1)
szántóföld/ legelő;
(1.2)
gyümölcsös/szőlőültetvény;
(1.3)
szaporítóanyag termő terület;
(1.4)
erdő.
(2) Szabadföld – egyéb
magánkert;
) (2.1)
(2.2)
közterület;
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(2.3)
természetmegőrzési terület;
(2.4)
vadon élő növények természetmegőrzési területen kívüli területeken;
(2.5)
egyéb, a konkrét eset meghatározásával.
(3) Fizikailag zárt helyszín
(3.1)
növényház;
(3.2)
magánterület, amely nem növényház;
(3.3)
közterület, amely nem növényház;
(3.4)
egyéb, a konkrét eset meghatározásával.
Minden egyes opciónál fel kell tüntetni, hogy az adott fertőzés érint-e az alábbi elemek
közül egyet vagy többet: ültetésre szánt növények, egyéb növények, növényi termékek.
6.3. Gazdanövények a fertőzött területen és környékén. A területen található
gazdanövények tudományos nevének feltüntetése, a 6.4. pont szerint. További
információ nyújtható be a területen található gazdanövények sűrűségéről, hivatkozva a
növénytermesztési gyakorlatokra, az élőhely konkrét jellemzőire vagy a területen
előállított, fertőzésre fogékony növényi termékekre.
6.4. Fertőzött növény(ek), növényi termék(ek) és egyéb anyag(ok). A fertőzött
gazdanövény(ek) tudományos neve.
Benyújthatók a fajtára vagy növényi termékek esetében az árutípusra vonatkozó
információk is.
6.5. A területen jelen lévő vektorok. Az alábbi lehetőségek valamelyikének feltüntetése,
ha indokolt:
a) a vektorok tudományos neve legalább nemzetség szintjén az 1., 2. és 5. számú
mellékletben említettnek megfelelően, vagy
b) amennyiben az a) pont nem alkalmazandó, egy nemzetközi szervezet által
jóváhagyott tudományos név, valamint annak a szervezetnek a neve, vagy
c) amennyiben sem az a), sem a b) pont nem alkalmazandó, a tudományos név
feltüntetése a legmegbízhatóbb információforrásból, a forrásra való hivatkozással.
További információ nyújtható be a vektorok populációsűrűsége vagy a vektorok
vonatkozásában jelentős növények jellemzőiről.
6.6. A fertőzés súlyossága. A fertőzés jelenlegi mértékének leírása, a tünetek és az okozott
kár leírása és adott esetben előrejelzések csatolása, amint ilyen információ elérhető.
6.7. A fertőzés forrása. Ha lehetséges, a károsító területre való bekerülésének megerősített
útvonala vagy – amennyiben még nem történt megerősítés – feltételezett útvonala.
Csatolható a károsító megerősített vagy lehetséges eredetére vonatkozó információ.
7. Hatósági növény-egészségügyi intézkedések.
7.1. A hatósági növény-egészségügyi intézkedések alkalmazása. Az alábbi lehetőségek
valamelyikének feltüntetése, magyarázó feljegyzéssel: 1. Kémiai, biológiai vagy
fizikai kezelés formájában hatósági növény-egészségügyi intézkedésekre került sor; 2.
A kémiai, biológiai vagy fizikai kezeléstől eltérő formában sor került hatósági növényegészségügyi intézkedésekre; 3. Hatósági növény-egészségügyi intézkedésekre fog sor
kerülni; 4. Még nem született döntés arról, hogy sor kerül-e hatósági növényegészségügyi intézkedésekre; 5. Nem kerül sor hatósági növény-egészségügyi
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intézkedésekre. Amennyiben körülhatárolt terület kijelölésére kerül sor, az 1., 2. és 3.
opció esetében annak feltüntetése, hogy ezekre az intézkedésekre az ilyen területen
vagy azon kívül kerül-e sor. Az 5. opció esetében a hatósági növény-egészségügyi
intézkedések elmaradásának indoklása.
7.2. A hatósági növény-egészségügyi intézkedések elfogadásának dátuma. Ideiglenes
intézkedések esetén a várható időtartam feltüntetése.
7.3. A hatósági növény-egészségügyi intézkedések hatálya alá tartozó terület azonosítása.
A hatósági növény-egészségügyi intézkedések által érintett területek
meghatározásához használt módszer feltüntetése. Amennyiben felderítésre került sor, e
felderítések eredményei.
7.4. A hatósági növény-egészségügyi intézkedések céljai. Az alábbi lehetőségek
valamelyikének feltüntetése: 1. felszámolás; 2. ha a felszámolás nem lehetséges,
visszaszorítás.
7.5. Az áruk forgalmazását érintő intézkedések. Az alábbi lehetőségek valamelyikének
feltüntetése: 1. az intézkedések érintik az áruk Unióba történő behozatalát vagy Unión
belüli forgalmazását; 2. az intézkedések nem érintik az áruk Unióba történő
behozatalát vagy Unión belüli forgalmazását. Az 1. opció esetén az intézkedések
leírása.
7.6. Célzott felderítések. Amennyiben a hatósági növény-egészségügyi intézkedések
részeként felderítésre kerül sor, a felderítések módszertanának, időtartamának és
hatókörének feltüntetése.
8. A károsítóra vonatkozó veszélyesség elemzés/veszélyesség értékelés az alábbi
lehetőségek feltüntetése: 1. Nincs szükség károsítóra vonatkozó veszélyesség elemzésre (a
károsító szerepel a 1., 2. vagy 5. mellékletében); 2. A károsítóra vonatkozó veszélyesség
elemzés vagy előzetes veszélyesség elemzés kidolgozás alatt van. 3. Készült a károsítóra
vonatkozó előzetes veszélyesség elemzés; 4. Készült a károsítóra vonatkozó veszélyesség
elemzés. A 3. és 4. opció esetében a főbb megállapítások bemutatása, valamint az érintett,
a károsítóra vonatkozó veszélyesség elemzés csatolása vagy annak a forrásnak a
feltüntetése, ahol az elemzés található.
9. Elérési útvonalak lényeges weboldalakhoz, egyéb információforrások.
10. Azon információk, amelyeknek az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi
Szervezet számára történő átadására a minisztérium felkéri a Bizottságot: 1.1., 1.3., 3.1.,
4.1–4.4., 5.1–5.6., 6.1–6.7., 7.1–7.6. és 8. pontban szereplő elemek közül egyre vagy
többre vonatkozóan.”
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A nemzetgazdasági miniszter 19/2015. (VII. 3.) NGM rendelete
a Magyarországon egyidejűleg foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb
létszámáról
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (6) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
bejelentett munkaerőigény: a foglalkoztatónál olyan tevékenység jövőbeni ellátására felmerült igény,
amelyben a munkavégzés foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történik, és amelyet a foglalkoztató
a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál
vagy az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál jelentett be;
2.
foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a jogviszony tárgya ellenérték
fejében végzett munka;
3.
foglalkoztató: akinek részére foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében a munkavégzés történik;
4.
egy naptári hónapban bejelentett munkaerőigény: a hónap elején meglévő, bejelentett és be nem töltött
munkaerőigények és a hónap során újonnan bejelentett munkaerőigények számának ezerre kerekített
összege;
5.
harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény 2. § a) pontjában meghatározott személy.
2. §

(1) A Magyarországon egyidejűleg
a)
az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel, vagy
b)
a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához nem összevont kérelmezési eljárás
alapján kiadott munkavállalási engedéllyel
(e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: munkavállalási engedély) foglalkoztatható harmadik országbeli
állampolgárok száma nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző évben bejelentett munkaerőigények havi átlagát.
(2) A tárgyévet megelőző évben bejelentett munkaerőigények havi átlagának számításánál az egy naptári hónapban
bejelentett munkaerőigények összegéből kell kiindulni, azzal, hogy a közfoglalkoztatási jogviszonyban
történő foglalkoztatásra irányuló, valamint harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásának
engedélyezése céljából bejelentett munkaerőigényeket figyelmen kívül kell hagyni.
(3) Az egyidejűleg munkavállalási engedéllyel foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb
számára vonatkozó − az (1) és (2) bekezdés szerint kiszámított − létszámadatot tartalmazó közleményt
a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a tárgyév február 1-jéig a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő
Hivatalos Értesítőben teszi közzé.

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
4. §		
A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a 2. § (3) bekezdésében meghatározott közleményt első alkalommal
2015. augusztus 1-jéig teszi közzé.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelete
az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének,
vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól,
valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi
LX. törvény 14. § (6) bekezdés g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet alkalmazási köre
1. §		
E rendelet hatálya az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatosan tevékenységet végző
a)
természetes személyek képzésére, továbbképzésére, vizsgáztatására és képesítésére, valamint
b)
vállalkozások képesítésére
terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1.
felkészítő tanfolyam: az F-Gáz záróvizsga teljesítéséhez szükséges, szakmai előképzettséggel nem rendelkező
személy számára az általa végezni kívánt F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység
végzéséhez szükséges általános szakmai elméleti és gyakorlati tudást megalapozó képzés;
2.
F-Gáz képzési megállapodás: a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) és a természetes
személy között megkötött szerződés, amely meghatározza az F-Gáz képesítés megszerzésére irányuló
tanfolyamon való részvétel feltételeit, a tanfolyamon résztvevő jogait és kötelezettségeit;
3.
F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység: az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletben rögzített tevékenység;
4.
HKKK: hatósági képzési és képesítési követelmény, a képző szerv képzési tevékenységét meghatározó
követelményrendszert tartalmazó dokumentum, az oktatandó tartalom kiválasztásának, elrendezésének,
egymásra épülésének, feldolgozásának koncepciója, amely az egyes képzési fajtákra és tantárgyakra bontva
magában foglalja az oktatás céljait, az oktatandó ismeretanyagot és azok megszerzésének legcélravezetőbb
módszereit, eszközeit összhangban a képzési minimumkövetelményeket meghatározó, általános hatályú,
közvetlenül alkalmazandó uniós jogi normákkal;
5.
képesítési kategória: a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10. ) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 4. mellékletében meghatározott képesítési kategóriák;
6.
képzés: a HR és MR szektorban tevékenységet folytatni szándékozó természetes személyek e rendelet szerinti
oktatási vizsgáztatási folyamaton való részvétele az R. 26. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek
végzésére való képesítés céljából;
7.
képzési megállapodás: a Hatóság és a képző szerv közötti határozott idejű megállapodás, amely
meghatározza a képző szerv által megvalósítani kívánt, az F-Gáz képesítés megszerzéséhez szükséges
tanfolyam személyi-tárgyi-műszaki és egyéb, a felek számára meghatározó jelentőséggel bíró feltételeket,
jogokat és kötelezettségeket;
8.
képző szerv: a Hatóság jóváhagyásával rendelkező, a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
396. §-ban meghatározott gazdálkodó szervezet vagy a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti
köznevelési intézmény;
9.
képző szerv azonosító: a Hatóság által meghatározott, a képző szervet egyértelműen azonosító szám;
10.
középfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti középfokú iskolai végzettség, vagy
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint azzal azonos végzettségi szintnek
megfelelő külföldön szerzett iskolai végzettség;
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szakmai előképzettség: a képesítési tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tanfolyamra történő jelentkezés
feltételeként meghatározott korábban megszerzett képesítés, szakképesítés.
(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmak tekintetében az R. rendelkezései az irányadóak.
11.

3. Az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges
személyképesítések
3. §

(1) Az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges képesítési igazolások
az R. 4. melléklet 1. pontjában meghatározott kategóriájúak lehetnek, amelyek az ott meghatározott tevékenység
végzésére jogosítanak.
(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott kategóriák egyikében megszerzett kompetenciák a másik kategóriára vonatkozó
képzés során beszámíthatók, amennyiben azok dokumentációval megfelelően és hitelesen igazoltak.
(3) Megfelelő és hiteles igazolásnak kell tekinteni, ha az adott kompetenciára vonatkozó, korábban már megtartott
képzést és sikeres vizsgát az e rendeletben előírt formában, az adott képzés megtartására jogosult képző intézmény
dokumentálta.

II. FEJEZET
A KÉPZÉSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE ÉS A KÉPZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
4. A képzési rendszer felépítése
4. §

(1) A képzési rendszer
a)
felkészítő képzésből, amely
aa)
felkészítő tanfolyamból és
ab)
felkészítő vizsgából;
b)
F-Gáz tanfolyamból és F-Gáz záróvizsgából, amely
ba)
e-Klímagáz távoktatásból és azt lezáró e-Klímagáz vizsgából,
bb)
az R. 4. melléklet 1. táblázat szerinti képesítési kategória megszerzéséhez szükséges és
az 1. melléklet szerinti F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultációból,
bc)
Klímagáz adatbázis oktatásból és
bd)
F-Gáz záróvizsgából;
c)
F-Gáz képesítésből és
d)
képesítést megújító szakmai továbbképzésből
áll.
(2) Természetes személy eredményes F-Gáz záróvizsgát követően érvényes képesítési tanúsítvány birtokában képesített
vállalkozással fennálló jogviszony keretében jogosult F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység
végzésére.
(3) A Hatóság által a személyeknek az R. 4. melléklet szerinti kategóriákban kiadott hatósági képesítési tanúsítvány
megfelel:
a)
a 303/2008/EK bizottsági rendelet 5. cikke szerinti, személyek számára kiadott képesítési igazolásnak,
b)
a 305/2008/EK bizottsági rendelet 4. cikke szerinti, személyek számára kiadott képesítési igazolásnak,
c)
a 306/2008/EK bizottsági rendelet 3. cikke szerinti, személyek számára kiadott képesítési igazolásnak,
valamint
d)
a 307/2008/EK bizottsági rendelet 3. cikke szerinti személyek számára kiadott képesítési igazolásnak.

5. A képzés szervezése és engedélyezése
5. §

(1) A képzésről, vizsgáztatásról és képesítésről a Hatóság gondoskodik.
(2) A képzés térítésköteles.
(3) A Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott feladatát önállóan végzi, vagy ezzel – képzési megállapodás
keretében – képző szervet is megbízhat, amely
a)
a képzés helyét és tárgyi feltételeit folyamatosan biztosítani képes,
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b)

(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

a képzésben résztvevő oktatók képesítése és a hatósági szakmai segédanyag alapján a képzés megfelelő
színvonalát folyamatosan biztosítani képes és
c)
a képzésben résztvevő oktatóknak a Hatóság által évente szervezett szakmai konzultáción való részvételének
lehetőségét biztosítja.
Képző szerv kizárólag képzési megállapodás keretében folytathat képzést, amely megállapodást a Hatóság
a Klímagáz adatbázisban (a továbbiakban: adatbázis) rögzített képző szerv azonosítója alatt köteles 5 évig
megőrizni.
A képzési megállapodás alapján az ország egész területén végezhető képzés a (3) bekezdésben foglalt feltételek
biztosításával.
A Hatóság önállóan vagy képző szervek bevonásával gondoskodik:
a)
a képzéshez szükséges oktatókról,
b)
a képzés és vizsgáztatás helyszíneiről,
c)
az oktatáshoz kapcsolódó segédanyagokról,
d)
a gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközökről,
e)
a képzést záró vizsga feltételeinek megteremtéséről,
f)
a vizsgák követelményrendszerének a Hatóság honlapján történő megjelentetéséről.
A vizsgabizottság elnökét a Hatóság delegálja.
A képző szervek a képzési megállapodásban és a HKKK-ban foglaltak alapján kötelesek eljárni.

6. §

(1) A Hatóság a képzésekkel kapcsolatosan minden év decemberében közleményt jelentet meg honlapján, amely
tartalmazza a jelentkezéssel, képzéssel kapcsolatos tudnivalókat, a képző szervek nevét és elérhetőségeiket.
(2) A képzésen résztvevő személy a Hatósággal F-Gáz képzési megállapodást köt, amelyet a Hatóság köteles öt évig
megőrizni.
(3) A Hatóság az energiapolitikáért felelős miniszter részére minden év január 31-éig beszámolót készít az előző évben
lebonyolított képzésekről.

7. §

(1) Az F-Gáz képzésre jelentkező számára a Hatóság és a képző szerv biztosítja mindazon ismeretek, jártasságok és
készségek elsajátítását, amelyek alkalmassá teszik a választott képesítési kategóriának megfelelő tevékenység
szakmailag megfelelő és műszakilag biztonságos végzésére.
(2) A képzést e rendelet mellékletei, valamint a Hatóság által kiadott HKKK szerint kell megtartani. A képzés során
a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez a Hatóság által előírt, az adatbázisban tárolt dokumentumokat
kell alkalmazni.
(3) A képzésben résztvevők számára a HKKK-ban meghatározott tanórákon kötelező a részvétel, amit – ha a képzést
képző szerv folytatja le – a képző szerv igazol a Hatóság felé.
(4) A képzés során a Hatóság köteles a képzésben résztvevők számára a képzésnek megfelelő tansegédletet biztosítani.
(5) A képzésben résztvevők legalább 10 és legfeljebb 30 fős csoportban elméleti és gyakorlati oktatáson vesznek részt.
A Hatóság a költséghatékonyságra is figyelemmel, ha az oktatási körülmények azt lehetővé teszik, engedélyezheti
a tanfolyamok eltérő létszámmal való megtartását.
(6) A távoktatás keretében megvalósuló tanfolyamokon és a képesítést megújító továbbképzésen való részvétel
létszámkeret meghatározása nélkül történik.

6. A képzésre jelentkezés szabályai
8. §

(1) A képzésben az a személy vehet részt, aki
a)
legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és
b)
a szerzett tudást megfelelőnek elismerő okirat hiányában megfelel az egyéb, az egyes kategóriáknál
a 2. mellékletben előírt szakmai előképzettségi feltételeknek.
(2) A képzésre történő jelentkezéskor a jelentkező a szakmai előképzettségét az alábbi dokumentumokkal igazolhatja:
a)
szakirányú szakképesítésről (OKJ-s végzettség) kiállított bizonyítvány,
b)
végzettséget, képesítést, jogosultságot igazoló okirat,
c)
más képesítő testület határozata alapján előírt előkészítő tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány, vagy
d)
más uniós tagállam képesítő testülete által kiadott tanúsítvány.
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(3) A szakmai előképzettséget felsőfokú szakirányú műszaki végzettség esetén a Kompetencia Bizottság véleményének
ismeretében a Hatóság egyedileg határozza meg a képzésre történő jelentkezetést megelőzően benyújtott
kérelemre.
(4) A Hatóság a korábban már megszerzett képesítési jogosultságokat nyilvántartja.
(5) Az adatbázisban történő regisztrációt követően, a 3. melléklet szerinti jelentkezési adatlap kitöltésével lehet
képzésre jelentkezni. A jelentkezési adatlapot az adatbázisban elektronikusan kell kitölteni.
(6) A képzésre legalább a képzés időpontját megelőző 30 nappal korábban jelentkezni kell. Ettől eltérést a Hatóság
kizárólag különös méltánylást érdemlő esetben engedélyez.
(7) A jelentkező a jelentkezés során az adatbázisban rögzített listából választhatja ki a megszerezni kívánt képesítési
kategóriának megfelelő képzést és képző szervet.
(8) A jelentkező köteles a 3. melléklet szerinti, elektronikusan kitöltött adatlapot a (2) bekezdés szerinti és szükséges
igazolások másolataival együtt a Hatóságnak az adott tanfolyam időpontját megelőző legalább 25 nappal írásban
megküldeni.
9. §

(1) A Hatóság a 8. § (8) bekezdés szerint okiratok kézhezvételét követő 5 napon belül – szükség szerint a szakterületileg
illetékes R. szerinti Kompetencia Bizottsággal együttműködve – megvizsgálja a jelentkező adatlapjában foglaltakat
és a szakmai előképzettséget igazoló iratokat, amely alapján a Hatóság az értékelés eredményeként a jelentkező
által kiválasztott képzésre való jelentkezést az adatbázisban véglegesíti vagy azt elutasítja.
(2) Ha a jelentkező szakmai előképzettsége a 2. melléklet szerint nem megfelelő a kiválasztott képesítés
megszerzéséhez, arról a Hatóság írásban tájékoztatja a jelentkezőt, és ha lehetséges, felkínál számára a szakmai
előképzettségének megfelelő más képzést, amelyet a Hatóság az adatbázisban a jelentkező ügyféli oldalán is
feltüntet.
(3) A jelentkező a Hatóság értesítését követő 5 napon belül köteles az adatbázisban a módosítás elfogadásával vagy
elutasításával elektronikusan nyilatkozni a képzésre való jelentkezésének véglegesítéséről. A határidő elteltét
követően a Hatóság törli az adott jelentkezést.
(4) A jelentkezés elfogadása esetén a Hatóság a jelentkező részére – a véglegesítést követően – a 4. mellékletben
foglalt igazolást állítja ki, és postai úton megküldött levelében felhívja a jelentkezési díj és az adott tanfolyam
díjának befizetésére, valamint tájékoztatást ad a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról, így különösen
a vizsgakövetelményekről.
(5) Ha a jelentkező által megjelölt képző szervnél tanfolyam nem indul, a Hatóság a jelentkezőket – a 4. mellékletben
foglaltak figyelembevételével – úgy osztja el a képző szervek között, hogy a képző szerv és a jelentkező lakóhelye
egymáshoz a lehető legközelebb legyen.
(6) A Hatóság a jelentkező erre irányuló külön írásbeli kérelmére a kérelemben megjelölt más képző szerv kijelölésével
az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően is dönthet.

III. FEJEZET
AZ F-GÁZ KÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉNEK ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAI
7. A felkészítő tanfolyam és a felkészítő vizsga
10. §

(1) Az a természetes személy, aki nem rendelkezik az adott képesítés vonatkozásában – a 2. mellékletben rögzített –
szakmai előképzettségi feltétellel, az F-Gáz tanfolyamot és F-Gáz záróvizsgát megelőzően felkészítő tanfolyamon
vesz részt.
(2) A felkészítő tanfolyam célja, hogy a szakmai előképzettséggel nem rendelkező személy számára az általa végezni
kívánt F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez kötelező F-Gáz záróvizsga
elvégzéséhez a szükséges szakmai elméleti és gyakorlati tudást megalapozza. A felkészítő tanfolyamok
követelményrendszere a HR és MR szektor képesítési kategóriákon belüli átjárhatóságot és pályamódosítást
elősegíti és megkönnyíti.
(3) A felkészítő tanfolyamok megnevezését, felépítését és követelményeit az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A felkészítő tanfolyam lezárásaként a jelentkezőnek felkészítő vizsgát kell tenni, amely szóbeli vizsgát jelent
a HKKK-ban rögzítettek szerint.
(5) A felkészítő vizsgát a vizsgabizottság
a)
megfelelt vagy
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b)
nem felelt meg
minősítéssel értékeli.
(6) A vizsgabizottság a vizsgáról vizsgalapot állít ki két példányban, amelynek egy példányát a vizsgázónak is meg kell
küldeni a vizsgát követő 30 napon belül, egy példányát a Hatóság öt évig őrzi meg.
(7) A „nem felelt meg” eredményű vizsga esetében a sikertelen vizsgarészt a vizsgázó a felkészítő vizsgadíj ismételt
befizetését követően javítóvizsgán megismételheti. Ha a vizsgázó a javítóvizsgán önhibájából nem jelenik meg,
vagy a javítóvizsga sikertelen, újabb vizsgára csak a felkészítő tanfolyam ismételt elvégezését követően bocsátható
a felkészítő tanfolyam díjának ismételt és igazolt megfizetését követően.
(8) Aki a felkészítő vizsgán „nem felelt meg” minősítést szerzett, legkorábban tizenöt nap eltelte után tehet javítóvizsgát.
11. §		
A Hatóság a sikeres vizsgáról a vizsgázó részére „Szakmai előképzettséget tanúsító igazolás”-t bocsát ki, amely
tartalmazza:
a)
a Hatóság megnevezését,
b)
az igazolás birtokosának
ba)
teljes nevét,
bb)
születési helyét és idejét,
bc)
anyja nevét,
c)
a szakmai előképzettség megnevezését és azon – R. szerinti – képesítési kategóriát, amely megszerzéséhez
az igazolás jogosultságot jelent,
d)
a kiállítás dátumát és
e)
a Hatóság hivatalos aláírását.

8. Az F-Gáz tanfolyam és az F-Gáz záróvizsga
12. §

(1) Az F-Gáz tanfolyam és F-Gáz záróvizsga
a)
távoktatás keretében megvalósuló e-Klímagáz távoktatásból és azt lezáró e-Klímagáz vizsgából,
b)
az R. 4. melléklet 1. táblázat szerinti képesítési kategória megszerzéséhez szükséges és az 1. melléklet szerinti
F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultációból,
c)
Klímagáz adatbázis oktatásból és
d)
F-Gáz záróvizsgából
áll.
(2) Az F-Gáz tanfolyamon olyan természetes személy vehet részt, aki
a)
felkészítő tanfolyamon részt vett és sikeres felkészítő vizsgát tett, vagy
b)
a 2. mellékletben rögzített szakmai előképzettséggel igazoltan rendelkezik.
(3) Az F-Gáz tanfolyam célja, hogy a képzésben résztvevő elsajátítsa és készségszerűen alkalmazza a választott
képesítési kategória szerinti F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység speciális szakmai
ismereteket, tudást és gyakorlatot, megismerje a hatályos hazai jogszabályokat és releváns szabványokat, valamint
az adatbázis rendszerét és kezelését.

13. §

(1) A képesítési kategóriának megfelelő F-Gáz tanfolyamon való részvételhez a képzésben résztvevőnek
az adatbázisban az F-Gáz tanfolyam kezdő időpontját megelőzően legalább 30 nappal korábban kell jelentkeznie és
a Hatóság felhívására meg kell fizetnie az F-Gáz tanfolyam díját.
(2) A Hatóság a tanfolyam díjának igazolt befizetését követően tájékoztatja a képzésben résztvevőt a tanfolyam
oktatási tematikájáról és a képzésben résztvevő számára hozzáférhetővé teszi az e-Klímagáz távoktatás tananyagát
az adatbázisban.
(3) Az e-Klímagáz távoktatás távtanulás keretében teljesítendő, amely távoktatás e-Klímagáz vizsgával zárul.

14. §

(1) A képzésben résztvevőnek az e-Klímagáz távoktatást az F-Gáz tanfolyamra való jelentkezést követő három hónapon
belül el kell végeznie és sikeres e-Klímagáz vizsgát kell tennie.
(2) A sikeres e-Klímagáz vizsga és F-Gáz záróvizsga időpontja között legfeljebb hat hónap telhet el.
(3) Az e-Klímagáz vizsgán a képzésben résztvevőnek számot kell adnia a hazai és uniós, valamint nemzetközi
klímagázokkal kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekről és szabályozásról, a HR és MR szektorral szemben
támasztott követelményekről, a klímagázokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.
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(4) A képzésben résztvevőnek az e-Klímagáz vizsgát távoktatás keretében az adatbázison keresztül kell teljesíteni
meghatározott idő alatt az adatbázis által generált kérdéssor alapján.
15. §

(1) Az e-Klímagáz vizsgát
a)
megfelelt,
b)
nem felelt meg
minősítéssel értékeli az adatbázis.
(2) A minősítést az adatbázis automatikusan átvezeti a képzésben résztvevő elektronikus vizsga adatlapjára.
(3) A „nem felelt meg” eredményű vizsga esetében az e-Klímagáz vizsgát a vizsgázó az e-Klímagáz vizsgadíj ismételt
befizetését követően javítóvizsgán megismételheti.
(4) Aki az e-Klímagáz vizsgán „nem felelt meg” minősítést szerzett, legkorábban tizenöt nap eltelte után tehet
javítóvizsgát.

16. §

(1) A képzésben résztvevő az F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultáción kizárólag az e-Klímagáz vizsga „megfelelt”
eredménnyel történő igazolt teljesítésével vehet részt.
(2) Az F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultáció célja, hogy a képzésben résztvevő az oktatók részvételével megtartott
órákon elmélyítse a felkészítő tanfolyamon és e-Klímagáz távoktatáson megtanult tananyagot, valamint elsajátítsa
az adott képesítési kategória szerinti F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység speciális
szakmai ismeretek és tudás gyakorlati készségét.
(3) A Klímagáz adatbázis oktatás célja, hogy a képzésben résztvevő megtanulja és elsajátítsa az R. szerinti
adatbázishasználatot és az R.-ben rögzített valamennyi, képesítetti minőséggel kapcsolatos kötelezettséget és
jogosultságot készség szinten alkalmazza és ismerje.
(4) Az F-Gáz záróvizsgán való részvételre kizárólag az a képzésben résztvevő jogosult, aki
a)
sikeres e-Klímagáz vizsgát tett,
b)
részt vett az F-Gáz elméleti és gyakorlati konzultáción és
c)
részt vett a Klímagáz adatbázis oktatáson.

17. §

(1) Az F-Gáz záróvizsga szóbeli és gyakorlati részből áll.
(2) Az F-Gáz vizsgán a vizsgázónak számot kell adnia az adott képesítési kategória szerinti F-ÜHG-t tartalmazó
alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység speciális szakmai ismeretekből, tudásból és gyakorlatból, a hatályos
hazai, uniós és nemzetközi jogszabályokból, a tevékenység végzéséhez szükséges releváns szabványok ismeretéből,
valamint az adatbázissal kapcsolatos követelményekről, annak gyakorlati alkalmazásából.
(3) Az F-Gáz záróvizsgát vizsgabizottság előtt kell teljesíteni. A vizsgabizottság tagjai az elnök és az adott képesítési
kategória szerinti szakterületeken megfelelő szakmai tudással rendelkező kérdező tanárok. A vizsgabizottság
elnökét a Hatóság delegálja.
(4) Az F-Gáz záróvizsgát a vizsgabizottság
a)
megfelelt,
b)
nem felelt meg
minősítéssel értékeli.
(5) A „megfelelt” szint eléréséhez szükséges követelményeket a HKKV tartalmazza.
(6) A vizsgabizottság a vizsgáról vizsgalapot állít ki két példányban, amelynek egy példányát a vizsgázónak is meg kell
küldeni a vizsgát követő 30 napon belül, egy példányát a Hatóság öt évig őrzi meg.
(7) A „nem felelt meg” eredményű vizsga esetében a sikertelen vizsgarészt a vizsgázó az F-Gáz záróvizsgadíj ismételt
befizetését követően javítóvizsgán megismételheti. Ha a vizsgázó a javítóvizsgán önhibájából nem jelenik meg,
vagy a javítóvizsga sikertelen, új F-Gáz záróvizsgára csak a megszerezni kívánt képesítési kategóriára vonatkozó
F-Gáz tanfolyam ismételt elvégezését követően bocsátható.
(8) Aki az F-Gáz záróvizsgán „nem felelt meg” minősítést szerzett, legkorábban tizenöt nap eltelte után tehet
javítóvizsgát.
(9) A vizsgaidőpontokat a jelentkezők számának és igényének figyelembe vételével, a munkaidő és
költségtakarékosság szem előtt tartásával úgy kell meghatározni, hogy arra legalább harminc naponként kerüljön
sor. Legalább 10 fő jelentkezése esetén ezen időtartamon belül is szervezhető vizsga. A vizsgaidőpontokat és
helyszíneket a Hatóság a honlapján folyamatosan közzéteszi.

17176

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

9. Képesítést megújító továbbképzés
18. §

(1) Az R. 4. melléklet 1. pontjában meghatározott képesítési kategóriák elméleti és gyakorlati ismereteihez kötődő
kompetenciákat a képesített személyeknek a megújító továbbképzéseken történő részvétellel folyamatosan
fejleszteni, korszerűsíteni kell.
(2) A megújító továbbképzés
a)
a Hatóság által szervezett éves továbbképzésből (a továbbiakban: éves hatósági továbbképzés) és
b)
egyéb, a Hatóság által szervezett vagy a Hatóság által más szervezet számára engedélyezett továbbképzésből
(a továbbiakban: szakmai továbbképzés)
áll.
(3) A megújító továbbképzés célja az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére
vonatkozó jogszabályi rendelkezések naprakészen tartása, uniós és hazai jogszabályi változások megismertetése
és alkalmazásuk bemutatása, a hatósági és uniós jelentéstételi-adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszerekkel,
valamint az új F-ÜHG-kal kapcsolatos technológiák valamint azok alternatív technológiákkal, vagy helyettesítő
hűtőközegekkel kapcsolatos információk átadása.

19. §

(1) Az éves hatósági továbbképzésen a részvétel kötelező. A szakmai továbbképzésért a résztvevőnek kreditpont jár.
(2) Az éves hatósági továbbképzés megvalósulhat E-learning továbbképzés keretein belül vagy személyes részvétellel.
A szakmai továbbképzést – ha az más szervezet szervezésében kerül megtartásra – a Hatóság a szakmai
továbbképzés tartalmának előzetes megismerését követően hagyja jóvá.
(3) A szakmai továbbképzésekért gyűjthető kreditpontok mennyiségét a Hatóság határozza meg szakmai
továbbképzésenként, a szakmai továbbképzési terv jóváhagyásával egyidejűleg.
(4) A Hatóság egy évvel meghosszabbítja azon képesített személy F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos
tevékenység végzésére jogosító képesítési tanúsítványának az időbeli hatályát, aki
a)
az éves hatósági továbbképzésen évente részt vesz és
b)
szakmai továbbképzéseken évente igazoltan legalább 50 kreditpontot gyűjt össze figyelemmel
az (5) bekezdésben foglaltakra is.
(5) A (4) bekezdés alapján a Hatóság hivatalból megállapítja a tanúsítvány időbeli hatályának meghosszabbítását és
átvezeti az adatbázisban.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott éves 50 kreditpontot meghaladóan összegyűjtött kreditpontok nem vesznek el,
azok a következő évre átvihetőek abban az esetben, ha az érvényes képesítési tanúsítvánnyal rendelkező személy
évente részt vett az éves hatósági továbbképzésen.
(7) A (4) bekezdésben rögzített kedvezmény az érvényes képesítési tanúsítvánnyal rendelkező személyt kizárólag
akkor illeti meg, ha a képesítési tanúsítványa megszerzését követő minden évben részt vesz az éves hatósági
továbbképzésen.
(8) Aki az éves hatósági továbbképzésen önhibáján kívül nem tudott részt venni, igazolási kérelmet terjeszthet elő
a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, de legkésőbb
az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított három hónapon belül.
(9) Ha a Hatóság az igazolási kérelemben foglaltakat elfogadja, és a mulasztó az adott évben legalább 50 kreditpontot
gyűjtött, úgy a (4) és (7) bekezdésben foglaltak alkalmazásának van helye.

20. §

(1) A más szervezet szervezésében megvalósuló szakmai továbbképzést a szervezetnek a Hatóságnál írásban be kell
jelentenie és az adatbázisban az ott meghatározott adatok megadásával rögzítenie kell.
(2) A szakmai továbbképzésen résztvevőknek az adatbázisban, az adott szakmai továbbképzésre regisztrálniuk
kell. Az adott szakmai továbbképzésre történő regisztráció egyszeri díj megfizetéséhez kötött a 6. mellékletben
meghatározottak szerint.
(3) A szakmai továbbképzésre vonatkozóan a szakmai továbbképzést szervező szervezet szakmai továbbképzési tervet
készít. A tervnek alkalmasnak kell lennie a képesítési kategóriákhoz szükséges kompetenciák kifejlesztésére, és
tartalmaznia kell az ehhez szükséges tematikát a témakörök megjelölésével. A szakmai továbbképzési tervet meg
kell küldeni a Hatóságnak jóváhagyásra a szakmai továbbképzés időpontját megelőzően legalább 60 nappal.
(4) Szakmai továbbképzést más szervezet a szakmai továbbképzés tartalmának Hatóság általi előzetes megismerését és
jóváhagyását követően szervezhet.
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(5) A szakmai továbbképzésen kiemelt figyelmet kell fordítani a szakmai tevékenységet befolyásoló információk és
az üvegházhatású gázok alkalmazásokban való helyettesíthetőségének lehetőségeire és alternatív technológiák
megismertetésére.
(6) A szakmai továbbképzés befejezését követően a szervező az adatbázisban igazolja a tanfolyamon való részvételt és
elektronikusan megküldi a Hatóság számára a képzésen részt vett személyek listáját, valamint az aláírásukkal ellátott
jelenléti ívet a kreditpontok adatbázisban való átvezetése céljából.
21. §

(1) Aki nem teljesíti a 19. § (4) bekezdésben előírtakat, a képesítési tanúsítvány időbeli hatályának kezdő időpontjától
számított három éven belül a 14–15. §-ban meghatározott eljárásrend szerinti e-Klímagáz távoktatáson és az azt
lezáró e-Klímagáz vizsgán vesz részt az e §-ban foglalt eltérésekkel.
(2) Az e-Klímagáz távoktatás az adatbázis gyakorlati alkalmazását bemutató egy napos gyakorlati foglalkozással zárul.
(3) Az e-Klímagáz távoktatás célja az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó hazai,
uniós és nemzetközi jogszabályok, a tevékenység végzéséhez szükséges releváns szabványok, az adatbázissal
kapcsolatos követelmények, annak gyakorlati alkalmazásának képesítési kategóriához kötött elméleti és gyakorlati
ismereteinek megújítása, az új F-ÜHG-kal kapcsolatos új technológiák vagy azok alternatív technológiákkal,
valamint helyettesítő hűtőközegekkel kapcsolatos információk átadása.
(4) Az e-Klímagáz távoktatás teljesítéséhez a képesített személynek az adatbázisban kell jelentkeznie és a Hatóság
felhívása szerint megfizetnie az e-Klímagáz távoktatás díját.
(5) Az e-Klímagáz távoktatás konzultációval és E-vizsgával zárul, az E-vizsga időpontja és a távoktatás díjának befizetése
között legfeljebb egy hónap telhet el.
(6) A képzésben résztvevőnek az E-vizsgát a Hatóság vagy a képző szerv biztosította vizsgahelyiségben kell teljesíteni
vizsgafelügyelő jelenlétében.
(7) A sikeres E-vizsga a képesítési tanúsítvány érvényességi idejének három évvel történő meghosszabbítását
eredményezi.
(8) A (7) bekezdésben foglaltak esetében a Hatóság a 19. § (5) bekezdése szerint jár el.

22. §		
A képesített személy képesítési tanúsítványa a – a benne foglalt határidővel – hatályát veszti, ha nem tesz eleget
a 19. § (4) vagy 21. § (1) bekezdésében foglalt képesítést megújító továbbképzési kötelezettségének, és új képesítési
tanúsítványt – F-Gáz tanfolyam és F-Gáz záróvizsga teljesítését követően – az általános eljárásrendben szerezhet.

IV. FEJEZET
A KÉPZÉS, KÉPESÍTÉS ÉS VIZSGADÍJ, VALAMINT A KÉPESÍTÉST MEGÚJÍTÓ TOVÁBBKÉPZÉSI DÍJ MÉRTÉKE
10. A tanfolyamok díjai
23. §

(1) A Hatóság vagy képző szerv által megtartott képzés díjköteles. A képzéssel, képesítéssel és vizsgáztatással, valamint
a képesítést megújító továbbképzéssel kapcsolatban a 6. mellékletben meghatározott díjakat a Hatóság számára
kell megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlára.
(2) Az R. szerinti képesítési kategória végzésére jogosító F-Gáz képesítési tanúsítvány megszerzésére irányuló képzés
díja jelentkezési díjból, a képesítési kategóriának megfelelő tanfolyam díjából és az adott képzést lezáró vizsga
díjából áll, amelyet a Hatóság felhívása alapján kell megfizetni.

24. §

(1) A Hatóság képzési rendszerében megtartott tanfolyamra való jelentkezéskor egyszeri jelentkezési díjat kell
megfizetni a Hatóság számára a tanfolyam díjának megfizetésével egyidejűleg.
(2) A jelentkezési díj csak abban az esetben igényelhető vissza, ha a jelentkező beiskolázását a Hatóság a 9. §-ban
foglalt igazolás kiállítását követő három hónapon belül nem tudja biztosítani.

25. §

(1) A tanfolyamok díját banki átutalással kell teljesíteni a Hatóság felhívása alapján, az átutalás közlemény rovatában
feltüntetve
a)
az adatbázis által generált jelentkezési ügyfélszámot,
b)
a tanfolyam kódját és
c)
a „tanfolyam díj” megjelölést.
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(2) A tanfolyam díját – a jelentkezési díj kivételével – a Hatóság a jelentkező részére a tanfolyam időpontját legalább
tizenöt nappal megelőzően benyújtott kérelmére utalja vissza, ha a jelentkező a kiválasztott tanfolyamon nem tud
részt venni. A visszautalás költségei a jelentkezőt terhelik.
(3) Ha a vizsgázó a tanfolyamot lezáró vizsgán nem jelenik meg – és távolmaradását alapos okkal ki nem menti – újabb
vizsgát az adott tanfolyam vizsgadíjának ismételt megfizetése után tehet.
(4) A (3) bekezdés szerinti tanfolyamot lezáró vizsga sikertelensége esetén javítóvizsgát tenni a 6. mellékletben
meghatározott javítóvizsgadíj befizetése után lehet.
26. §

(1) Ha a vizsgázó a tanfolyamot lezáró vizsgán nem jelenik meg – és távolmaradását alapos okkal ki nem menti –
javítóvizsgát az adott tanfolyam vizsgadíjának ismételt megfizetése után tehet.
(2) A tanfolyamot lezáró vizsga sikertelensége esetén javítóvizsgát tenni az e rendelet 6. mellékletében meghatározott
javítóvizsgadíj befizetése után lehet.

11. A képesítést megújító továbbképzési díj mértéke
27. §

(1) Az éves hatósági továbbképzés díja jelentkezési díjból és továbbképzési díjból áll.
(2) Az éves hatósági továbbképzés díjat a jelentkezést követően a Hatóság felhívása szerint banki átutalással kell
teljesíteni a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára,
az átutalás közlemény rovatában feltüntetve az F-Gáz ügyfélazonosítót, a „hatósági továbbképzés” megjelölést és
a hatósági továbbképzés kódszámát.
(3) Az e-Klímagáz távoktatás díja jelentkezési díjból és e-távoktatás díjból áll. Az e-Klímagáz távoktatás díját
a jelentkezést követően a Hatóság felhívása szerint banki átutalással kell teljesíteni a Hatóság Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára.
(4) A (3) bekezdés szerinti távoktatás díját a Hatóság a jelentkező részére a tanfolyam időpontját legalább tizenöt
nappal megelőzően benyújtott kérelmére utalja vissza – a jelentkezési díj kivételével –, ha a jelentkező
a távoktatáson nem tud részt venni. A visszautalás költségei a jelentkezőt terhelik.
(5) A szakmai továbbképzésen való részvételért egyszeri regisztrációs díjat kell fizetni a regisztrációt követően
a Hatóság felhívása szerint banki átutalással a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0029071300000000 számú fizetési számlájára, az átutalás közlemény rovatában feltüntetve az F-Gáz ügyfélazonosítót,
a „szakmai továbbképzés” megjelölést és a szakmai továbbképzés kódszámát.

12. Egyéb eljárásjogi szabályok
28. §

(1) A Hatóság a tanfolyamok és továbbképzések díjának túlfizetése esetében a díjtöbbletet hivatalból vagy
az ügyfél kérelmére az erről szóló döntés jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül a kérelmező ügyfél
részére, az általa írásban megjelölt számlaszámra visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján
megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.
(2) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni
a)
a kérelmező nevét, címét,
b)
az ügy iktatószámát,
c)
a visszatérítés okát,
d)
a számlatulajdonos nevét,
e)
a számlaszámot, ahová a kérelmező a visszatérített összeg kiutalását kéri.
(3) Ha a jelentkező a Hatóság felhívásában foglaltak szerint nem vagy késedelmesen teljesíti díjfizetési kötelezettségét,
a Hatóság a fizetési határidő leteltét követő öt napon belül a jelentkező jelentkezését hivatalból törli és erről
a jelentkezőt írásban is értesíti.
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V. FEJEZET
AZ E-I. KÉPESÍTÉSI KATEGÓRIA MEGSZERZÉSE ÉS A KÉPZÉS DÍJA
13. Az E-I. képesítési kategória megszerzésére irányuló képzés különös szabályai
29. §

(1) Mindazon természetes személyek, akik az R. 4. melléklet 1. pontja szerinti E-I. képesítési kategóriában
meghatározott tevékenység végzésére kívánnak F-Gáz képesítési tanúsítványt szerezni, a rendelet rendelkezéseit
az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az F-ÜHG gázok nagyfeszültségű kapcsoló-berendezésekből való visszanyerését végző természetes személyek
SF6-Gáz tanfolyamra és SF6-Gáz záróvizsgára kötelezettek.
(3) Az SF6-Gáz tanfolyam célja, hogy az E-I. képesítési jogosultsággal rendelkező személyek megismerjék és elsajátítsák
a kén-hexafluorid gázt vagy gázkeveréket tartalmazó nagyfeszültségű kapcsoló-berendezésekből a gáz lefejtésére
vonatkozó speciális elméleti és gyakorlati tudást, valamint megismerjék az adatbázis működését, a klímagázokkal
kapcsolatos tevékenységet végző természetes személyek és vállalkozások adatbázissal kapcsolatos kötelezettségeit.
(4) Az SF6-Gáz tanfolyamra bárki jelentkezhet, annak megkezdéséhez szakmai előképzettség nem szükséges.
(5) A Hatóság az SF6-Gáz tanfolyamot időszakosan, a jelentkezők létszámától függően, de legalább tíz fő jelentkezése
esetében folytatja le. A Hatóság a körülmények mérlegelését követően – a költséghatékonyság szem előtt tartásával
– dönthet arról, hogy tíz főnél kevesebb jelentkező esetében is megtartja a tanfolyamot.
(6) A Hatóság az SF6-Gáz tanfolyam adott évben tervezett időpontjáról előzetesen minden év februárjában és
augusztusában tájékoztatást tesz közzé honlapján.

30. §

(1) Az SF6-Gáz tanfolyam távoktatásból és jelenléthez kötött gyakorlati oktatásból áll az 1. mellékletben
meghatározottak szerint.
(2) Az SF6-Gáz tanfolyam megkezdéséhez a képzésben résztvevőnek az adatbázisban jelentkeznie kell, és egyidejűleg
meg kell fizetnie az SF6-Gáz tanfolyam díját.
(3) A Hatóság a jelentkezést követően a 4. melléklet szerint kiállított igazolással egyidejűleg felszólítja a jelentkezőt
az SF6-Gáz tanfolyam díjának megfizetésére.
(4) A képzésben résztvevő számára az SF6-Gáz tanfolyam elektronikus tananyaga csak az SF6-Gáz tanfolyam díjának
megfizetését követően lesz hozzáférhető az adatbázisban.
(5) Kizárólag olyan személy bocsátható SF6-Gáz vizsgára, aki sikeresen teljesítette az SF6-Gáz tanfolyam távoktatás
tananyagát lezáró e-SF6 vizsgát.
(6) A képzésben résztvevőnek az e-SF6 vizsgát a Hatóság vagy a képző szerv biztosította vizsgahelyiségben kell
teljesíteni vizsgafelügyelő jelenlétében az adatbázis használatával.

31. §

(1) Az SF6-Gáz záróvizsga elméleti és gyakorlati részből áll, amelyet vizsgabizottság előtt kell teljesíteni.
(2) Az SF6-Gáz záróvizsgát a vizsgabizottság
a)
megfelelt,
b)
nem felelt meg
minősítéssel értékeli.
(3) A „megfelelt” szint eléréséhez szükséges követelményeket a HKKV tartalmazza.
(4) A „nem felelt meg” eredményű vizsga esetében a sikertelen vizsgarészt a vizsgázó az SF6-Gáz vizsgadíj ismételt
befizetését követően javítóvizsgán megismételheti. Amennyiben a vizsgázó a javítóvizsgán önhibájából nem jelenik
meg, vagy a javítóvizsga sikertelen, újabb vizsgára csak a megszerezni kívánt képesítési kategóriára vonatkozó
SF6-Gáz tanfolyam ismételt elvégezését követően bocsátható.
(5) Aki a vizsgán „nem felelt meg” minősítést szerzett, legkorábban tizenöt nap eltelte után tehet újabb vizsgát.

32. §

(1) Az SF6-Gáz vizsga sikeres teljesítését követően az érvényes E-I. képesítési kategóriával rendelkező képesített
személynek az elméleti és gyakorlati ismereteihez kötődő kompetenciákat SF6-Gáz megújító továbbképzésen
történő részvétellel folyamatosan fejleszteni, korszerűsíteni kell.
(2) Az SF6-Gáz vizsga sikeres teljesítését követő évtől számított minden harmadik évben kötelező hatósági SF6-Gáz
továbbképzésen kell részt venni.
(3) Az SF6-Gáz továbbképzés díjköteles, amelyet a továbbképzésre való jelentkezést követően a Hatóság felszólítására
kell megfizetni.
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(4) Az SF6-Gáz továbbképzés távoktatás keretében kerül lefolytatásra. A továbbképzés tananyaga az SF6-Gáz
továbbképzés díjának igazolt megfizetését követően válik hozzáférhetővé az adatbázisban.
33. §

(1) Az SF6-Gáz továbbképzés időpontjáról a Hatóság a hatályos képesítéssel rendelkező képesített személyeket
a továbbképzés időpontját megelőző legalább harminc nappal korábban írásban tájékoztatja.
(2) A Hatóság az SF6-Gáz továbbképzést SF6-Gáz elméleti vizsgával zárja le. A vizsga legalább 20 fős csoportokban
kerül megtartásra. A Hatóság a körülmények mérlegelését követően – a költséghatékonyság szem előtt tartásával –
dönthet arról, hogy húsz főnél kevesebb jelentkező esetében is megtartja a vizsgát.
(3) Az SF6-Gáz elméleti vizsgát vizsgabizottság előtt kell teljesíteni, amely a vizsgát
a)
megfelelt,
b)
nem felelt meg
minősítéssel értékeli.
(4) A „nem felelt meg” eredményű vizsga esetében a sikertelen vizsgarészt a vizsgázó az SF6-Gáz vizsgadíj ismételt
befizetését követően javítóvizsgán megismételheti. Amennyiben a vizsgázó a javítóvizsgán önhibájából nem jelenik
meg, vagy a javítóvizsga sikertelen, újabb vizsgára csak a megszerezni kívánt képesítési kategóriára vonatkozó
SF6-Gáz tanfolyam ismételt elvégezését követően bocsátható.
(5) Aki a vizsgán „nem felelt meg” minősítést szerzett, legkorábban tizenöt nap eltelte után tehet újabb javítóvizsgát.
(6) A Hatóság a képesített személyek képesítési tanúsítványát – a benne foglalt határidővel – visszavonja, ha nem
tesznek eleget SF6-Gáz továbbképzési kötelezettségüknek, és új képesítési tanúsítványt – SF6-Gáz tanfolyam és
SF6-Gáz záróvizsga teljesítését követően – az általános eljárásrendben szerezhetnek.

14. Az SF6-Gáz tanfolyam és SF6-Gáz továbbképzés díja
34. §

(1) Az SF6-Gáz tanfolyam díja egyszeri jelentkezési díjból, SF6-Gáz tanfolyam díjból és SF6-Gáz záróvizsga díjból áll.
(2) Az SF6-Gáz tanfolyamra való jelentkezéskor egyszeri jelentkezési díjat kell megfizetni a tanfolyam díjának
megfizetésével egyidejűleg a Hatóság számára a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0029071300000000 számú fizetési számlájára.
(3) A tanfolyam díját banki átutalással kell teljesíteni a Hatóság felhívása alapján, az átutalás közlemény rovatában
feltüntetve
a)
az adatbázis által generált „jelentkezési ügyfélszámot”,
b)
az SF6-Gáz tanfolyam kódját és
c)
a „SF6-Gáz tanfolyam díj” megjelölést.
(4) Ha a vizsgázó az SF6-Gáz záróvizsgán nem jelenik meg – és távolmaradását alapos okkal ki nem menti – újabb
vizsgát az SF6-Gáz záróvizsgadíj ismételt megfizetése után tehet.
(5) Sikertelen SF6-Gáz vizsga esetén újabb vizsgát tenni a 6. mellékletében meghatározott SF6-Gáz javítóvizsgadíj
ismételt befizetése után lehet.

35. §

(1) Az SF6-Gáz továbbképzés díja egyszeri jelentkezési díjból, e-SF6-Gáz tanfolyam díjból és e-SF6-Gáz elméleti
vizsgadíjból áll.
(2) Az SF6-Gáz továbbképzésre való jelentkezés esetében egyszeri jelentkezési díjat kell megfizetni az e rendelet
6. mellékletében meghatározottak szerint a Hatóság felhívása szerint a Hatóság számára banki átutalással a Hatóság
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlára, az átutalás közlemény
rovatában feltüntetve az F-Gáz ügyfélazonosítót, a „SF6-Gáz továbbképzés” megjelölést és a továbbképzés
kódszámát.
(3) Az egyszeri jelentkezési díjat az SF6-Gáz tanfolyam és e-SF6-Gáz elméleti vizsgadíjjal egyidejűleg kell megfizetni
a Hatóság felhívása alapján a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú
fizetési számlára.
(4) Az SF6-Gáz továbbképzés díját a Hatóság a jelentkező részére az SF6-Gáz továbbképzés időpontját legalább nyolc
nappal megelőzően benyújtott kérelmére utalja vissza, ha a jelentkező a továbbképzésen nem tud részt venni.
A visszautalás költségei a jelentkezőt terhelik.
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VI. FEJEZET
A KÉPESÍTETT VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
15. A képesített vállalkozás minősítés megszerzésének szabályai
36. §

(1) A Hatóság az R. 4. melléklet 2. pontjában meghatározott képesítési kategóriák alapján a vállalkozásokat képesített
vállalkozásként tartja nyilván az adatbázisban.
(2) A Hatóság a vállalkozás képesítésének kérelmét a 7. mellékletben meghatározott „Megfelelési nyilatkozat” és
az annak elválaszthatatlan részét képező „Technikai felszereltségi követelmények melléklet” alapján tartja nyilván
az adatbázisban.

37. §

(1) A vállalkozás a (2)–(3) bekezdésben foglaltak szerint köteles eljárni képesítési tanúsítványa megszerzése céljából.
(2) A vállalkozás az R.-ben meghatározottak szerint az adatbázisban való regisztrációt követően köteles az adatbázison
keresztül a tevékenysége végzéséhez megfelelő és hatályos képesítési tanúsítvánnyal rendelkező alkalmazottat
hozzárendelni vállalkozásához és az adatbázisban a technikai felszereltségi eszközöket is rögzíteni.
(3) A vállalkozás az adatbázisban egyidejűleg rögzíti a feladatokkal arányos létszám rendelkezésre állásáról
nyilatkozattételre jogosult személyt.
(4) A vállalkozás köteles az adatbázisból letölteni a „Megfelelési nyilatkozat”-ot és az annak elválaszthatatlan mellékletét
képező „Technikai felszereltségi követelmények” mellékletet, majd a kitöltést követően feltölteni az adatbázisba és
a Hatóság számára papír alapon is megküldeni.

16. A képesített vállalkozás minősítés szüneteltetése, megszüntetése, felfüggesztése
38. §

(1) A vállalkozás érvényes képesítetti minőséggel rendelkezik, ha a tevékenysége végzéséhez szükséges megfelelő
képesítési kategóriával rendelkező természetes személy alkalmazottal rendelkezik a feladatokkal arányos
létszámban, és a megfelelési nyilatkozat szerinti elvárások – beleértve a technikai felszereltségi követelményeket is –
folyamatosan teljesülnek.
(2) A Hatóság a vállalkozás képesítetti minőségét azonnali hatállyal felfüggeszti, ha
a)
az adatbázisban nem szerepel a vállalkozásnál a tevékenység végzéséhez szükséges megfelelő és érvényes
képesítéssel rendelkező alkalmazott vagy
b)
az ellenőrzés során megállapítja, hogy a vállalkozás nem felel meg az (1) bekezdés szerinti követelményeknek.

39. §

(1) A Hatóság a vállalkozás képesítetti minőségét szünetelteti vagy megszünteti a vállalkozás erre irányuló írásbeli
kérelme esetében.
(2) A vállalkozás az adatbázis útján kérelmezi képesítetti minősége érvényességének szüneteltetését vagy
megszüntetését.

VII. FEJEZET
KÉPESÍTÉST IGAZOLÓ OKIRATOK
17. A képesítési tanúsítvány és az „F-Gáz kártya” kiadása és tartalma
40. §

(1) A Hatóság a sikeres F-Gáz és SF6-Gáz záróvizsgát követően a képzésen résztvevő személy részére a 8. melléklet
szerinti tanúsítványt állítja ki.
(2) Csak azon képesítési kategóriáról adható ki tanúsítvány, amelynek minden vizsgarészét a vizsgázó „megfelelt”
eredménnyel teljesíti.
(3) A képesítési tanúsítvány az Európai Unió valamennyi tagállamában feljogosítja annak birtokosát az abban tanúsított
tevékenység végzésére. A megszerzett képesítés a (6) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével a tanúsítvány
kiállításától számított 5 évig hatályos.
(4) A Hatóság a képesítési tanúsítványon feltünteti
a)
a Hatóság megnevezését,
b)
a képesítés birtokosának teljes nevét,
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c)

azon képesítési kategóriát és az ahhoz kapcsolódó tevékenységet, amelyek végzésére a képesítés birtokosa
jogosult,
d)
a kiállítás dátumát és
e)
a Hatóság hivatalos aláírását.
(5) A Hatóság a képesítési tanúsítvány kiállítását követően „F-Gáz kártya” elnevezésű kártyát állít ki, amely hitelesen
igazolja az F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére való jogosultságot. A kártya
a következő tartalmazza
a)
a jogosult F-Gáz ügyfélazonosítóját, nevét és arcképét, születési helyét és idejét,
b)
a képesítési kategóriát és az ahhoz kapcsolódó tevékenység megnevezését,
c)
a Hatóság megnevezését, hivatalos aláírását.
(6) Az F-Gáz kártya a képesítési jogosultság hatályosságát nem tanúsítja, az az adatbázisban F-Gáz ügyfélazonosító
általi keresés alapján mindenki számára nyilvánosan elérhető.
41. §

(1) A Hatóság a vállalkozások számára a 36–37. §-ban rögzítettek szerinti eljárást követően a 9. melléklet szerinti
tartalommal kiadott képesítési tanúsítványon feltünteti a Hatóság megnevezését, a vállalkozás megnevezését,
székhelyét és adószámát, valamint azon tevékenységeket, amelyek végzésére a vállalkozás jogosult, a kiállítás
dátumát és a Hatóság hivatalos aláírását.
(2) A Hatóság a vállalkozás képesítetti minőségének hatályosságával kapcsolatos tényeket az adatbázis nyilvános
felületén bárki számára hozzáférhetővé teszi.

VIII. FEJEZET
MÁS UNIÓS TAGÁLLAMBAN SZERZETT KÉPESÍTÉSI JOGOSULTSÁG ELISMERÉSE
18. A képesített személy képesítési jogosultsága és a képesített vállalkozás képesítetti minősége
elismerésének szabályai
42. §

(1) Az a természetes személy, aki nem az e rendeletben meghatározott képzési rendszerben szerezte meg az F-ÜHG-t
tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére jogosító képesítési tanúsítványt, köteles a Hatóság
számára beküldeni a más uniós tagállamban szerzett képesítetti minőségét tanúsító okirat másolatát és magyar
nyelvű fordítását a tevékenysége megkezdését megelőző 8 nappal.
(2) Az a vállalkozás, amely nem az e rendeletben meghatározott eljárás szerint szerezte meg az R. 4. melléklet
2. táblázata szerinti képesítési kategóriának megfelelő képesítetti minőséget vagy más uniós tagállamban
rendelkezik székhellyel, de az R. hatálya alá tartozó tevékenységet Magyarországon is végez, köteles a Hatóság
számára beküldeni a más uniós tagállamban szerzett képesítetti minőségét tanúsító okirat másolatát és magyar
nyelvű fordítását a tevékenysége megkezdését megelőző 8 nappal.
(3) A (2) bekezdés szerinti vállalkozásnak a 36–37. § szerint kell eljárnia az adatbázisban való regisztráció során.

IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
43. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 20. § (2) bekezdése, 23–28. §, 34–35. § és a 6. melléklet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

44. §

(1) Az R. 32. § (1) bekezdése alapján 2015. július 1. napjáig meghosszabbított képesítési tanúsítványok esetében
a 21. §-a szerinti e-Klímagáz távoktatást 2015. december 31. napjáig kell teljesíteni.
(2) A sikeres vizsga a 21. §-ban foglaltak szerint a már megszerzett képesítési tanúsítvány érvényességi idejének
három évvel való meghosszabbítását eredményezi azzal, hogy a 18–22. §-ban rögzített képesítést megújító
továbbképzésre vonatkozó rendelkezéseket 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.
(3) A vizsga teljesítéséig a már képesítési tanúsítvánnyal rendelkező személy ideiglenes képesítést kap azzal,
hogy az ideiglenes képesítés a már megszerzett képesítési jogosultságának megfelelő F-ÜHG-t tartalmazó
alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenység végzésére korlátozás nélkül jogosít.
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(4) Ha a vizsga teljesítésére 2015. december 31. napjáig nem kerül sor, úgy képesítési tanúsítványuk érvényét veszti, és
a 22. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye.
45. §

(1) Minden olyan természetes személy, aki e rendelet hatályba lépését megelőzően igazoltan szakmai előképzettséget
szerzett, de képesítési tanúsítvány megszerzésére jogosító vizsgát nem tett, a megszerzett szakmai előképzettség
birtokában 2015. december 31-éig F-Gáz záróvizsgát tehet.
(2) Az (1) bekezdésben nevesített személyek, ha 2015. december 31-éig F-Gáz záróvizsgát nem tesznek, úgy F-Gáz
záróvizsgára kizárólag az e rendeletben fogalt általános eljárásrend szerint jogosultak jelentkezni.

46. §

(1) Minden olyan érvényes képesítési jogosultsággal rendelkező személy, aki e rendelet hatálybalépését megelőzően
a Hatóság által elismerten legalább 100 kreditpontot gyűjtött össze szakmai rendezvényeken, és képesítési
jogosultságának érvényessége 2015. december 31-éig lejár, azoknak 2015. december 31-éig a 21. § szerinti
e-Klímagáz távoktatáson kell részt venniük.
(2) Az E-vizsga a 21. §-ban foglaltak szerint a már megszerzett képesítési tanúsítvány érvényességi idejének
három évvel való meghosszabbítását eredményezi azzal, hogy a 18–22. §-ban rögzített képesítést megújító
továbbképzésre vonatkozó rendelkezéseket 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.
(3) Ha a vizsga teljesítésére 2015. december 31. napjáig nem kerül sor, úgy megszerzett kreditpontjaik érvényüket
vesztik, és a 18–22. §-ban rögzített képesítést megújító továbbképzésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

47. §		
Az e rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett érvényes E-I. képesítési kategóriával rendelkező képesített
személyeknek az első SF6-Gáz továbbképzésen a 2017. évben kell részt venniük.
48. §		
Ideiglenes képesítés a 44–47. §-ban foglalt nem teljesülése esetében nem adható 2016. január 1. napját követően.
49. §		
E rendelet
a)
a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2014. április 16-i 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke,
b)
az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású
gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyúberendezések tekintetében
a vállalatok és a személyzet képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési
feltételek meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i 303/2008/EK bizottsági rendelet,
c)
az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok
nagyfeszültségű kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó
minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i
305/2008/EK bizottsági rendelet,
d)
az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású
gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek
képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló,
2008. április 2-i 306/2008/EK bizottsági rendelet,
e)
az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a gépjárművekbe szerelt, egyes
fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek
részére szervezett képzési programok minimumkövetelményeinek és a képzési igazolások kölcsönös
elismerési feltételeinek meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i 307/2008/EK bizottsági rendelet,
f)
az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési
programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i
308/2008/EK bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez
Az F-Gáz és SF6-Gáz tanfolyamok

1.

A
Képesítési
kategória

B

C

F-Gáz tanfolyam felépítése

F-Gáz záróvizsga

2.

HR-I

30 óra kötelező oktatás

szóbeli és gyakorlati vizsga

3.

HR-II

20 óra kötelező oktatás

szóbeli és gyakorlati vizsga

4.

HR-III

15 óra kötelező oktatás

szóbeli és gyakorlati vizsga

5.

HR-IV

30 óra kötelező oktatás

szóbeli és gyakorlati vizsga

6.

MR-V

15 óra kötelező oktatás

szóbeli és gyakorlati vizsga

7.

MR-VI

30 óra kötelező oktatás

szóbeli és gyakorlati vizsga

8.

MR-VII

20 óra kötelező oktatás

szóbeli és gyakorlati vizsga

9.

E-I

1.) Távoktatás, lezárása SF6-Gáz tesztvizsgával
2.) SF6-Gáz gyakorlati tanfolyam

SF6-Gáz záró szóbeli és gyakorlati
vizsga
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2. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez
A képesítési tanúsítvány megszerzéséhez szükséges szakmai előképzettségi feltételek és az előírt felkészítő
tanfolyam

1.

A
Képesítési
kategória

B
F-Gáz záróvizsga teljesítéséhez
szükséges szakmai
előképzettség szakirányú
szakképzettség esetén
(OKJ)
- Hűtő-, klíma- és hőszivattyú
berendezés-szerelő
vagy
- azzal egyenértékű szakképzettség
- Hűtő- és légtechnikai
rendszerszerelő,
- Épületgépésztechnikus,
- Ipari- és kereskedelmihűtőgépszerelő,
- Szellőző- és klímaberendezésszerelő
- Hűtő- és légtechnikai
rendszerszerelő,
- Légtechnikai rendszerszerelő
vagy
- azzal egyenértékű szakképzettség

2.

HR-I

3.

HR-II

4.

HR-II

5.

HR-III

-

-

6.

HR-IV

-

7.

MR-V

- Hűtőberendezés kezelő vagy
- azzal egyenértékű szakképzettség
-

8.

MR-VI

9.

MR-VI

- Hűtő-, klíma- és hőszivattyú
berendezés-szerelő
vagy
- azzal egyenértékű szakképzettség
- gépjárműszerelő,
- gépszerelő,
- mechatronikus, vagy
- járműgépész

C
F-Gáz záróvizsga
teljesítéséhez szükséges
szakmai előképzettség
egyéb középfokú
képzettség esetén
-

D
Előírt felkészítő tanfolyam
megjelölése és neve

-

FT-II
Kisteljesítményű hűtő-, klíma és
hőszivattyú szerelő

Egyéb műszaki
szakképzettség

FT-II
Kisteljesítményű hűtő-, klíma és
hőszivattyú szerelő
FT-III
Hűtőközegek környezetbarát
kezelése
-

Járműgépészeti
szakképzettség
Járműgépészeti
szakképzettség
-

-

FT-III
Hűtőközegek környezetbarát
kezelése
FT-VI
Nagyteljesítményű szállítmányhűtő
és járműklíma javítás
FT-VII
Mobil hűtő- és járműklíma
és
FT-VI
Nagyteljesítményű szállítmányhűtő
és járműklíma javítás
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10.

MR-VII

11.

MR-VII

- Hűtő- és légtechnikai
rendszerszerelő,
- Épületgépésztechnikus,
- Ipari- és kereskedelmihűtőgépszerelő,
- Szellőző- és klímaberendezésszerelő
- Hűtő- és légtechnikai
rendszerszerelő,
- Légtechnikai rendszerszerelő
vagy
- azzal egyenértékű
szakképzettség
- gépjárműszerelő,
- gépszerelő,
- mechatronikus, vagy
- járműgépész

Járműgépészeti
szakképzettség

FT-VII
Mobil hűtő- és járműklíma

-

FT-VII
Mobil hűtő- és járműklíma
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3. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez
Jelentkezési adatlap képzésre
1. A választott képesítési kategória: ………………………………………………………….
2. A választott tanfolyam időpontja: ..............................................................................................
3. A választott tanfolyam helye: .....................................................................................................
Ha vállalja, hogy a jelentkezését átirányítsák, amennyiben a választott helyszínen az adott időpontban nem indul tanfolyam,
adja meg alkalmassági sorrendben az átirányítás helyszíneit:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
A jelentkező
4. Neve: ......................................................................................................................................
5. Születési családi és utóneve: ..................................................................................................
6. Születési helye: ......................................................................................................................
7. Születési ideje: .................... év ........................................ hó.......... nap
8. Anyja neve: ...........................................................................................................................
9. Végzettsége: .........................................................................................................................
10. Lakás/mobil telefonszáma (körzetszámmal): .........................................................................
11. Lakcíme/levelezési címe: .....................................................................................................
..................................................................................................................................................
12. E-mail címe: .......................................................................................................................
13. Munkakör megnevezése, amelynek ellátásához a képzés szükséges: ...................................
…………………………………………………………………………………………………….
14. Előképzettséggel rendelkezik-e: igen nem
15. Amennyiben igen, az előképzettséget igazoló dokumentumok megnevezése:
- ……………………………………..
- ……………………………………..
- ……………………………………..
- ……………………………………..
- ……………………………………..
- …………………………………….
- …………………………………….
(Kérjük, hogy az előképzettséget igazoló dokumentumok másolatát a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság számára küldje meg)
Kelt: ............................................, ............... év ................................ hó .......... nap
…………………………………..
jelentkező aláírása
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4. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez
IGAZOLÁS
F-ÜHG-t tartalmazó alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységet végzők képzésére való jelentkezésről
A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság igazolja, hogy
Név: ..............................................................................................................................................
Születési hely: ..............................................................................................................................
Születési idő: ................................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
.................................................................... (képesítési kategória megjelölése) tanfolyamra
............... év ................ hó ..... …napján jelentkezett, a tanfolyam ____________________ forint összegű díját megfizette, a
jelentkezése elfogadásra került.
A tanfolyamot lebonyolító képző szerv neve:
................................................................................................
A tanfolyam helyszíne: ......................................................................................................................
A tanfolyam kezdésének várható időpontja: .....................................................................................
A tanfolyam befejezésének várható időpontja: .................................................................................
Az igazolás a kiállítástól számított három hónapig érvényes.
Kelt .........................., ............ év.............................. hó ...... napján

P. H.

.......................................
aláírás
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
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5. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez
A felkészítő tanfolyamok
A

B
Felkészítő
tanfolyam
megjelölés

C

D

Felkészítő tanfolyam
felépítése

Felkészítő vizsga

1.

Képesítési
kategória

2.

HR-I

-

OKJ-s szakmai előképzettség

nincs

3.
4.

HR-II
HR-III

FT-II
FT-III

70-90 óra kötelező oktatás
25-35 óra kötelező oktatás

szóbeli és gyakorlati vizsga
szóbeli és gyakorlati vizsga

5.

HR-IV

-

OKJ-s szakmai előképzettséggel
elvégezhető

-

6.
7.
8.

MR-V
MR-VI
MR-VII

FT-III
FT-VII. és FT-VI.
FT-VII.

25-35 óra kötelező oktatás
55-65 óra kötelező oktatás
45-55 óra kötelező oktatás

szóbeli és gyakorlati vizsga
szóbeli és gyakorlati vizsga
szóbeli és gyakorlati vizsga
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6. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez
A képzés, vizsgáztatás és képesítés díjai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

A
Megnevezés
Jelentkezési díj
Felkészítő tanfolyam díja H-II. (FT-II, 80 óra) képesítési
kategória
Felkészítő tanfolyam díja H-III. (FT-III, 20 óra) képesítési
kategória
Felkészítő tanfolyam díja M-V. (FT-III, 20 óra) képesítési
kategória
Felkészítő tanfolyam díja M-VI. (FT-VI, 60 óra) képesítési
kategória
Felkészítő tanfolyam díja M-VII. (FT-VII) képesítési
kategória
Felkészítő vizsgadíj
e-Klímagáz távoktatás díja H-I. képesítési kategória
e-Klímagáz távoktatás díja H-II. képesítési kategória
e-Klímagáz távoktatás díja H-III. képesítési kategória
e-Klímagáz távoktatás díja H-IV. képesítési kategória
e-Klímagáz távoktatás díja M-V. képesítési kategória
e-Klímagáz távoktatás díja M-VI. képesítési kategória
e-Klímagáz távoktatás díja M-VII. képesítési kategória
e-Klímagáz vizsgadíj
F-Gáz tanfolyam jelentkezési díj
F-Gáz tanfolyam díja H-I. képesítési kategória
F-Gáz tanfolyam díja H-II. képesítési kategória
F-Gáz tanfolyam díja H-III. képesítési kategória
F-Gáz tanfolyam díja H-IV. képesítési kategória
F-Gáz tanfolyam díja M-V. képesítési kategória
F-Gáz tanfolyam díja M-VI. képesítési kategória
F-Gáz tanfolyam díja M-VII. képesítési kategória
F-Gáz záróvizsgadíj
(I,II, IV, VI, VII kategória)
F-Gáz záróvizsgadíj
(III.V kategória)
SF6-Gáz tanfolyam jelentkezési díj
SF6-Gáz tanfolyam díja
e-SF6 vizsgadíj
SF6-Gáz vizsgadíj
SF6-Gáz továbbképzés jelentkezési díja
SF6-Gáz továbbképzés díja
SF6-Gáz továbbképzés elméleti vizsga díja
Éves hatósági továbbképzés jelentkezési díja
Éves hatósági továbbképzés díja
Szakmai továbbképzés jelentkezési díja
F-Gáz kártya cseréjének, pótlásának díja
Képesített vállalkozás minősítés igazolás kiadása
pályázathoz
Képesített vállalkozás minősítés szüneteltetése és
felfüggesztése kérelem alapján
Képesített vállalkozás minősítés törlése
kérelem alapján végleges jelleggel
Képesítési tanúsítvány pótlásának díja

B
Díjtétel
2 000 Ft/képzés
120 000 Ft/fő
30 000 Ft/fő
30 000 Ft/fő
90 000 Ft/fő
80 000 Ft/fő
2 000 Ft/fő
15 000 Ft/fő
15 000 Ft/fő
15 000 Ft/fő
15 000 Ft/fő
15 000 Ft/fő
15 000 Ft/fő
15 000 Ft/fő
5 000 Ft/fő
10 000 Ft/fő
40 000 Ft/fő
35 000 Ft/fő
30 000 Ft/fő
40 000 Ft/fő
30 000 Ft/fő
40 000 Ft/fő
35 000 Ft/fő
25 000 Ft/fő
10 000 Ft/fő
10 000 Ft/fő
55 000 Ft/fő
10 000 Ft/fő
20 000Ft/fő
10 000 Ft/fő
35 000 Ft/fő
10 000 Ft/fő
2 000 Ft/fő
15 000 Ft/fő
2 000 Ft/fő
5 000 Ft
5 000 Ft / képesítési kategória / alkalom
2 000 Ft/ képesítési kategória
2 000 Ft/ képesítési kategória
2 000 Ft/fő
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7. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez
Megfelelési nyilatkozat a HR és MR szektorban szolgáltató vállalkozások képesítésének érvényesítéséhez
az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 303/2008/EK bizottsági rendelet,
valamint az R.-ben foglaltak alapján

Elvárás

Igazolás módja

Az elvárásnak
igazolhatóan
megfelelek
Igen
Nem

1. Jogszabályi környezet
1.1.

1.2.

Rendelkezzen a jogszabályoknak megfelelő
működés
minden
adottságával
és
dokumentumával, a vonatkozó jogszabályok
szerinti érvényes hatósági engedélyekkel
és/vagy bejelentéssel.
Rendelkezzen
a
tevékenység
végzésére
vonatkozó
jogszabályok,
szabványok
elérhetőségével.

A tevékenységhez és működéshez szükséges
hatályos hatósági engedélyek vagy egyéb
hatósági döntések

Előírás-jegyzék, és a jogszabályok, szabványok
elérhetőségének biztosítása

2. Személyzettel kapcsolatos elvárások
2.1.

A vállalkozás által a klímagázokkal kapcsolatos
tevékenység végzéséhez szükséges megfelelő
képesítéssel rendelkező személyzet.

2.2.

A vállalkozás által a klímagázokkal kapcsolatos
tevékenység végzéséhez szükséges szakmai
eljárások és klímavédelmi tárgyú jogszabályok,
előírások, és egyéb szakmai ismeretek
biztosítása és azok fejlesztése

A munkaerő foglalkoztatására vonatkozó
jogszabályok szerinti hatályos nyilvántartások
és
egyéb
hatósági
igazolások,
dokumentumok
Tanfolyami igazolások,
egyéb szakmai rendezvények által kiállított
oklevelek, tanúsítványok stb.

3. Az eszközökkel kapcsolatos elvárások
3.1.

A vállalkozás által a klímagázokkal kapcsolatos
tevékenység
végzéséhez
szükséges,
hűtéstechnikai
eszközök és mérőeszközök
rendelkezésre állása.

3.2.

A mérőeszközök mérésképességének igazolása.

A hűtéstechnikai eszközök és mérőeszközök
megléte, azok hiteles igazolása

Hitelesítési / kalibrálási / használati etalonnal
való összehasonlítási bizonyítványok

4. Eljárások, adatszolgáltatás és nyilvántartás
4.1.

A technológiai követelményeket
eljárások ismerete

4.2.

Gyakorlati munkavégzésre való alkalmasság

4.3.

A jogszabályok szerinti nyilvántartások vezetése
és rendelkezésre állása
(pl. képesített személyek, hűtőközegek, eszközök
és mérőeszközök, munkalapok)

teljesítő

A tevékenységhez szükséges eljárások,
technológiai leírások rendelkezésre állása
(pl. tömörségvizsgálati és nyomáspróba,
vákuumtartás, szivárgásvizsgálat,
munkalap-vezetési,
hűtőközeg-kezelési stb.)
A jogszabályi előírásoknak és szabványoknak
megfelelő gyakorlat igazolható (dokumentált)
volta
Jegyzőkönyvek, nyilvántartások, munkalapok
a vállalkozás által végzett tevékenységhez
(pl. hűtőközeg forgalom,
telepítés, karbantartás, javítás,
szivárgásvizsgálat stb.)

Jelen megfelelési nyilatkozat kizárólag a technikai felszereltségi követelmények melléklettel együtt érvényes.
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Technikai felszereltségi követelmények
a HR és MR szektor képesített vállalkozásokkal szemben
az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 303/2008/EK bizottsági rendeletben, valamint az R.-ben
foglaltak alapján
I. Alapvető hűtéstechnikai eszközök listája

Hűtéstechnikai eszközök
Kategória
Sorszám
HE-1.

HE-2.

HE-3.

HE-4.

HE-5.

HE-6.

HE-7.

HE-8.

Megnevezés
hajlékony szerviztömlők az
egyik végen elzárócsappal
vákuumszivattyú
olyan
szívóteljesítménnyel, ami a
kezelt berendezések ésszerű
idő
alatti
vákuumozását
lehetővé teszi
szerviz-csaptelep a kezelt
hűtőközegeknek
megfelelő
üzemi nyomásmérőkkel
száraz nitrogén, palackján
reduktorral,
nyomáscsökkentővel,
a
megfelelő
nyomásálló
tömlővel és a szükséges
csatlakozókkal
olyan
teljesítményű
hűtőközeg-lefejtő
készülék,
amivel a szerelt gépek ésszerű
idő alatti szakszerű lefejtését el
lehet végezni
buborékképző anyag a nemtömör
csatlakozások
meghatározásához
elegendő
mennyiségű,
érvényes nyomáspróbával bíró
hűtőközeg palack, a új,
használt
és
lefejtett
hűtőközegek tárolására
univerzális
villamos
kézi
műszer
hűtéstechnikai kéziszerszámok

HE-9.

HR-I, -II MR-I, -II

HR-III
MR-III

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

HR-IV

NK

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll
rendelkezésre
áll

VE
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II. Alapvető hűtéstechnikai mérőeszközök listája

Mérőeszközök
Kategória
Sorszám

ME-1.

ME-2.

ME-3.

ME-4.

ME-5.

ME-6.

Megnevezés
elektronikus
szivárgásmérő
műszer, CFC és HCFC vagy HFC
hűtőközegek
szivárgásának
ellenőrzésére,
megfelelő
hűtőközeg érzékenységgel
használati etalon (próbalyuk) a
szivárgáskereső
műszer
helyszíni ellenőrzéséhez

HR-I, -II MR-I, II

HR-III
MR-III

HR-IV

NK

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

hőmérő
megfelelő
pontossággal és méréshatárral

rendelkezésre
áll

mérleg
a
hűtőközeg
mennyiségének
mérésére
megfelelő pontossággal és
méréshatárral
üzemi finomvákuum-mérő (ún.
“Torr-mérő”)
megfelelő
pontossággal és méréshatárral

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

üzemi
nyomásmérők
megfelelő pontossággal és
méréshatárral
tömörségi
nyomáspróbához

rendelkezésre
áll

VE

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

rendelkezésre
áll

A technikai felszereltségi követelmények melléklet kizárólag a megfelelési nyilatkozattal együtt érvényes.
Alulírott kijelentem, hogy a „Megfelelési nyilatkozat”-ban megtett kijelentéseim a valóságnak megfelelnek és a
„Technikai felszereltségi követelmények”-ben előírtak a rendelkezésemre állnak.
Kelt: ____________(település), 2015. _____________ hó __________. napján
___________________________________________
(képviseletre jogosult neve)
___________________________________________ p.h.
(vállalkozás neve)
p.h.=pecsét helye, amennyiben a vállalkozás azzal rendelkezik a cégeljárási és egyéb hatósági rendelkezések szerint
Kérjük , hogy a nyilatkozat aláírt példányát a Hatóság Klímagáz adatbázisába feltölteni és annak egy eredeti példányát a
feltöltést követő 8 munkanapon belül a Hatóság székhelycímére postai úton is megküldeni.
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8. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez
Nyilvántartási szám:
Képesítési tanúsítvány
melyet kiadott a
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
mint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján kijelölt Képesítő és Vizsgáztató Testület.
A képesítés feljogosítja
……………………….………….
(név)

(aki született….. év … hó …
……………………..)

napján

……………… helységben, an: ……………..………., FGÁZ ügyfélazonosító:

a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. pontjában meghatározott …….. képesítési kategória szerinti
………………………………………………………………………………………………………………
(tevékenység rögzítése)
végzésére.
Az FGÁZ vizsgát „Megfelelt” eredménnyel sikeresen teljesítette ……….. év ……. hónap ……... napján, amely megfelel az
Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó
helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyúberendezések tekintetében a vállalatok és a személyzet képesítésére
vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló 303/2008/EK bizottsági
rendelet követelményrendszerének.
A képesítés érvényessége: ………
Kelt: …………….., 2015. ………... hó …….. nap
ph.

……………………………………
vizsgabizottság elnöke

……………………………………..
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
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9. melléklet a 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelethez
Képesítési tanúsítvány vállalkozások számára
Nyilvántartási szám:
Képesítési tanúsítvány
melyet kiadott a
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
mint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján kijelölt Képesítő és Vizsgáztató Testület.
A képesítés feljogosítja
……………………….………….
(cég neve)
(székhely: ……………… adószám: ……………………, FGÁZ ügyfélazonosító: ……………………………..)
a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 2. pontjában meghatározott …….. képesítési kategória szerinti
…………………………………………………………………………………………………
(tevékenység rögzítése)
végzésére.
A képesítés megfelel az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású
gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyúberendezések tekintetében a vállalatok és a
személyzet képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló
303/2008/EK bizottsági rendelet követelményrendszerének.
A képesítés a kiadás napján érvényes képesítést igazolja. Az aktuális állapot ellenőrzése a Hatóság Klímagáz adatbázis
nyilvános felületén lehetséges.
Kelt: …………….., 2015. ………... hó …….. nap

ph.

……………………………………..
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:
A Kúria 2015. június 30-án meghozott
–
Knk.IV.37.388/2015. számú határozatával helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság 62/2015. számú,
kérdés hitelesítésének megtagadásáról szóló határozatát,
–
Knk.IV.37.435/2015. számú határozatával helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság 78/2015. számú,
kérdés hitelesítésének megtagadásáról szóló határozatát,
–
Knk.IV.37.567/2015. számú határozatával helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság 98/2015. számú,
kérdés hitelesítésének megtagadásáról szóló határozatát.
A Kúria határozatai megtekinthetők a Kúria hivatalos honlapján. (www.kuria-birosag.hu)
Budapest, 2015. június 30.
		

Dr. Kozma György s. k.,

		

a tanács elnöke

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Knk.IV.37.467/2015/2. számú határozata
A Kúria a dr. Rajsziné dr. Rakaczki Edit ügyvéd által képviselt szervezőnek, a Nemzeti Választási Bizottság aláírásgyűjtő
ív mintapéldányának hitelesítése kapcsán meghozott 83/2015. számú határozatának felülvizsgálata tárgyában,
nemperes eljárásban, meghozta az alábbi
végzést:
A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 83/2015. számú határozatát megváltoztatja és az
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a nyugdíjjogszabályok megfelelő módosításával a jelen kérdésben
megtartott népszavazást követő év január 1.-től a férfiak számára is tegye lehetővé Magyarországon a nők számára
biztosított kedvezményekkel történő nyugdíjba vonulás lehetőségét?”
kérdést hitelesíti.
A felülvizsgálati eljárás illetékét az állam viseli.
A Kúria elrendeli e végzésének a Magyar Közlönyben történő közzétételét.
A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
I.

1. A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 83/2015. számú határozatában megtagadta a szervező által
2015. április 1-jén benyújtott aláírásgyűjtő ív hitelesítését, amelyen a következő kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a nyugdíjjogszabályok megfelelő módosításával a jelen kérdésben
megtartott népszavazást követő év január 1.-től a férfiak számára is tegye lehetővé Magyarországon a nők számára
biztosított kedvezményekkel történő nyugdíjba vonulás lehetőségét?”
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2. Az NVB a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 11. §-ára alapítottan vizsgálta a kérdés hitelesíthetőségét.
Indokolásában kifejtette, hogy a kérdés a nőket illető nyugdíjkedvezmények férfiakra történő kiterjesztésével
bővítené az ellátottak körét. Így a kérdésben tartott érvényes és eredményes népszavazás jövőbeli költségvetési
törvényben szereplő kiadásokat érintene. Mivel az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés b) pontja tiltja a népszavazást
a központi költségvetésről szóló törvény tartalmáról, ezért az NVB a kérdés hitelesítésére nem látott lehetőséget.
3. Az NVB Nsztv. 9. § (1) bekezdésére alapított érvelése szerint továbbá a hitelesíteni kért kérdés nem felel meg
a választói egyértelműség követelményének. A választópolgárok ugyanis szavazataik leadásakor nincsenek
tisztában azzal, hogy döntésük milyen következményekkel jár a nyugdíjrendszer egésze tekintetében és
e változásoknak milyen társadalmi, pénzügyi, és más hatásaival kellene számolni.
4. A szervező felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, kérte „a t. Nemzeti Választási Bizottságot új eljárásra és új
határozat meghozatalára utasítani a 2013. évi CCXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerint”.
A szervező részben arra hivatkozott, hogy a kérdés azt az igényt fogalmazza meg, hogy a jogalkotó az arra jogosult
állampolgárok számára azonosan, a nemi hovatartozástól függetlenül biztosítsa a nyugellátás igénybevételének
lehetőségét. A kérdés tehát az esélyegyenlőség megteremtéséről szól a nyugdíjba vonulás kapcsán. Ebből
kifolyólag az nem jár automatikusan pénzügyi hatásokkal, mert a jogalkotó maga dönti el, hogy a nemek közötti
esélyegyenlőséget hogyan, milyen irányban kívánja megteremteni a nyugdíjrendszerben.
Utalt arra is, hogy a választói egyértelműségnek nem feltétele a döntés valamennyi következményének ismerete,
mert annak hiányában is lehetséges a választópolgár részéről a felelős akaratnyilvánítás. Példaként hivatkozott
az olyan összetett kérdésekben megtartott népszavazásokra, mint a NATO, avagy az „EU-tagságra vonatkozó
szavazás”, avagy az „ún. szociális népszavazás”.
II.		
A felülvizsgálati kérelem megalapozott.
1. A Kúria az Nsztv. 30. § (1) bekezdésében – figyelemmel az Nsztv. 11. §-ára is – megfogalmazott hatáskörében eljárva,
nemperes eljárásban, az Alaptörvény védelme érdekében elsődlegesen a felülvizsgálati kérelemben foglaltakra
tekintettel vizsgálja felül az NVB határozatát.
2. Az NVB a kérdés hitelesítését két okból, részben azon az alapon tagadta meg, hogy az jövőbeli költségvetési
törvényben szereplő kiadásokról való döntésre vonatkozott, részben pedig nem látta megvalósulni a választói
egyértelműség követelményét.
A Kúria a jelen határozatában is szükségesnek ítéli rögzíteni azt, hogy felülvizsgálati eljárásának tárgya a hitelesíteni
kért kérdés alkotmányosságának és törvényességének vizsgálata. A Kúria hatáskörébe nem tartozik a kérdés
célszerűségi, okszerűségi, avagy gazdaságossági jellegű minősítése.
3. Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés b) pontja értelmében „[n]em lehet országos népszavazást tartani a központi
költségvetésről (...) szóló törvény tartalmáról”.
A Kúria – az Alkotmánybíróság Alkotmány 28/C. § (5) bekezdéséhez fűzött gyakorlatára is figyelemmel – korábbi
határozataiban megállapította, hogy az Alaptörvényben szabályozott országos népszavazás intézményével
a tiltott tárgykörökre vonatkozó rendelkezések zárt értelmezése áll összhangban. Ez azt jelenti, hogy nem minden,
a költségvetési törvénnyel összefüggésbe hozható népszavazási kérdés sorolandó a tilalmazott tárgykörök közé.
A népszavazás akkor tiltott, ha a kérdés a hatályos költségvetési törvény tartalmát közvetlenül, akár a fizetési
kötelezettséget megállapító törvény módosításán keresztül érinti, avagy a kérdés arra irányul, hogy a választópolgár
pontosan határozza meg a jövőbeli költségvetési törvény valamely kiadását. Önmagában tehát az a tény, hogy
a népszavazásra feltenni szándékozott kérdésnek pénzügyi-költségvetési vonzata van nem jelenti azt, hogy abban
ne lehetne népszavazást tartani.
4. A hitelesíteni kért kérdés tartalma szerint annak a megkülönböztetésnek a jövőbeli – „a népszavazást követő január
1.-től” történő – megszüntetésére irányul, amely a hatályos nyugdíjszabályozásban a feltételrendszereket illetően
a női és a férfi biztosítottak között tetten érhető.
5. A Kúria előtt döntésre váró ügyben a hitelesíteni kért kérdés nem érinti egészében a járulékfizetési kötelezettség
tartalmát, annak módját, avagy mértékét, burkoltan sem tartalmazza az Alaptörvény XIX. cikk (4) bekezdésében,
illetve a 40. cikkben rögzített nyugdíjrendszer módosításának szándékát, és nem érinti egészében a nyugdíjalap,
illetve a nyugdíjak mértékének megállapítását sem. A jövőbeli költségvetési törvény tervezetének, majd pedig
javaslatának összeállításánál az esetleges módosítások átvezetése szükséges lehet, de a módosítások irányát,
konkrét összegszerűségét az Országgyűlés szuverén módon döntheti el.
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6. Megjegyzendő, hogy az Alaptörvény XIX. cikk (4) bekezdésének utolsó fordulata az állami nyugdíjra való
jogosultság feltételei szempontjából törvényi szinten legitimálja a nők pozitív megkülönböztetését. Az Alaptörvény
XIX. cikk (4) bekezdés utolsó fordulata értelmében: „[t]örvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők
fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja”. A hivatkozott alaptörvénybeli lehetőség,
törvényalkotói felhatalmazás azonban nem jelent egyben kötelezettséget is: az Országgyűlés döntése – avagy a nép
akarata – szerint a nők fokozott védelmének állam által vállalt követelménye megjelenhet az állami nyugdíjra való
jogosultság feltételeiben, de az nem szükségszerű.
7. A kifejtettek értelmében a Kúria megállapította, hogy a kérdés nem a hatályos költségvetési törvény, hanem
alapvetően a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítására irányul, és abból
nem következik az sem, hogy a választópolgár határozná meg a jövőbeli költségvetési törvényben szereplő egyes
konkrét kiadásokat. Így a kérdés csak távoli, közvetett összefüggést mutat a költségvetési törvénnyel, mivel csak
a nők és a férfiak „nyugdíjba vonulásának” feltételrendszerét kívánja egységesíteni. A távoli és közvetett összefüggés
a tiltott népszavazási tárgykörrel nem eredményezi a kérdés tiltott tárgykörűvé válását. Önmagában az a tény, hogy
az érvényes és eredményes népszavazás érinti az Országgyűlés mozgásterét a következő költségvetési törvény
megalkotásakor, nem teszi tiltottá a népszavazást.
A Kúria a fenti érvek mentén – szemben az NVB határozatának II. pontbeli okfejtésével – megalapozottnak látta
a felülvizsgálati kérelmet.
8. Az NVB a választói egyértelműség Nsztv. 9. § (1) bekezdése szerinti sérelmét abban látta, hogy a kérdés
bonyolultsága folytán a választópolgár nem látja át „igen” vagy „nem” szavazatának lehetséges következményeit,
az NVB értelmezésében megakadályozandó, hogy a döntési kötelezettség kivitelezhetetlen, végrehajthatatlan,
következményeiben kiszámíthatatlan legyen.
A Kúria nem osztotta az NVB érvelését.
Az Nsztv. 9. § (1) bekezdése értelmében „[a] népszavazásra javasolt kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra
egyértelműen lehessen válaszolni, továbbá a népszavazás eredménye alapján az Országgyűlés el tudja dönteni,
hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen jogalkotásra köteles”.
Az Alkotmánybíróság által 2001-ben [51/2001. (XI. 29.) AB határozat] kidolgozott egyértelműségi teszt értelmében
az NVB – és a felülvizsgálat során a Kúria – a népszavazási kérdés választói és jogalkotói egyértelműségét mérlegeli.
A népszavazáshoz való jog – mint alanyi jogként érvényesíthető politikai alapjog – garanciája a felteendő kérdés
egyértelműsége. Ebben a körben vizsgálandó az egyértelmű megválaszolhatóság, aminek viszont feltétele az, hogy
a népszavazásra feltenni szándékozott kérdés egyféleképpen legyen érthető.
A választói egyértelműség követelménye szükségképpen magában foglalja azt, hogy a kérdés feleljen meg
a magyar nyelv nyelvtani szabályainak, de pusztán azzal nem azonosítható: lényege, hogy a választópolgárok
jól értsék, lássák át a kérdés lényegét, érdemét és jelentőségét azért, hogy tudatosan, átgondoltan tudják leadott
szavazataikkal az Országgyűlés jogalkotói munkáját meghatározni.
A jogalkotói egyértelműség akkor áll fenn, amennyiben az Országgyűlés számára az érvényes és eredményes
népszavazásban foglalt döntés alapján eldönthető, hogy van és milyen tartalommal törvényalkotási kötelezettség.
9. Korábbi döntéseiben a Kúria a kérdés bonyolultságára, megtévesztő jellegére, mint a választói egyértelműség
hiányára akkor hivatkozott, amikor a megfogalmazását tekintve egyszerű kérdés valójában több jogágat, több,
egymástól eltérő céllal létrehozott jogintézményt érintett, avagy a kérdésben tartott népszavazás az állami ellátó
rendszer több alrendszerének együttes átalakítását igényelte volna (pl. Knk.37.342/2015/3,; Knk.IV.37.386/2015/3.;
Knk.IV.37.387/2015/3.; Knk.IV.37.467/2015/3.).
A Kúria előtt jelenleg döntésre váró esetben nem ez a helyzet.
A nyugdíjrendszerben jelentkező, a nőket legitim alapokon, több évtizede preferáló szabályok a választópolgárok
előtt általánosságban ismertek. A kérdésben tartott népszavazás esetén a választópolgárok annak
megváltoztatására szavaznának. Ugyanakkor az Alaptörvényre visszavezethető, pozitív megkülönböztetés
megváltoztatásának megoldását tekintve a döntés érvényes és eredményes népszavazás esetében is
az Országgyűlés kompetenciája maradna.
A Kúria a kérdést egyértelműnek ítélte úgy a választópolgárok, mint az Országgyűlés oldaláról.
10. A kifejtettek értelmében a Kúria megállapította, hogy az NVB határozata az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés
b) pontjába ütközően alaptörvénysértő, valamint az Nsztv. 9. (1) bekezdésébe ütközően törvénysértő volt.
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Ezért a Kúria az Nsztv. 30. § (1) bekezdése értelmében megváltoztatta az NVB határozatát. A felülvizsgálati
kérelemben foglaltakra tekintettel megjegyzendő, hogy az NVB – nem visszautasító, hanem – kérdés hitelesítést
megtagadó határozata esetén a kúriai felülvizsgálat jogkövetkezménye nem az Nsztv. 30. § (2) bekezdésén, hanem
(1) bekezdésén alapul.
11. Az illetékekről szóló – módosított – 1990. évi XCIII. törvény 5. §-a alapján a felülvizsgálati eljárás illetéke az állam
terhén marad.
12. A Kúria megváltoztatást tartalmazó határozatára tekintettel, valamint figyelemmel az Nsztv. 30. § (3) bekezdésére is
határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételéről rendelkezett.
A jogorvoslatot az Nsztv. 30. § (1) bekezdése zárja ki.
Budapest, 2015. június 30.
Dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke, Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k. előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt s. k. bíró

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Knk.IV.37.416/2015/2. számú határozata
A Kúria a dr. Sobor Dávid ügyvéd által képviselt kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság által országos
népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott 61/2015. számú határozata felülvizsgálata iránt indított
nemperes eljárásban, az alulírott napon meghozta az alábbi
végzést:
A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 61/2015. számú határozatát megváltoztatja és az
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a nyilvános vagyonnyilatkozat tételére kötelezett személyekkel közös háztartásban élő
hozzátartozók vagyonnyilatkozata is nyilvános legyen?”
kérdés hitelesítését megtagadja.
A felülvizsgálati eljárás illetékét az állam viseli.
A Kúria elrendeli e végzésének a Magyar Közlönyben történő közzétételét.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
I.

1. A népszavazási kezdeményezés Szervezője 2015. március 13-án összesen 24 támogató választópolgár
adatait és aláírását tartalmazó aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven
az alábbi kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a nyilvános vagyonnyilatkozat tételére kötelezett személyekkel közös háztartásban élő
hozzátartozók vagyonnyilatkozata is nyilvános legyen?”
A Nemzeti Választási Bizottság 61/2015. számú határozatában a kérdést hitelesítette. Határozatában megállapította,
hogy a kérdés az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben megfogalmazott követelményeknek megfelel.
2. A kérelmező a Nemzeti Választási Bizottság 61/2015. számú határozata ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott
be. Álláspontja szerint a vizsgálni kért határozat sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 46. § d) pontjában, azon belül a da)-dc) alpontokban foglaltakat, az Alaptörvény 8. cikk
(3) bekezdés e) pontját, továbbá az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdését.
2.1. A Nemzeti Választási Bizottság határozatának rendelkező részével és indokolásával szembeni követelményeket
a Ve. 46. §-a tartalmazza. A felülvizsgálati kérelem szerint a 61/2015. számú határozat indokolásának I. pontja

17200

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 97. szám

nem tartalmazza azokat a bizonyítékokat, illetve azokat a mérlegelési szempontokat, amelyek alapján a Nemzeti
Választási Iroda (a továbbiakban: Iroda) elnöke a formai és tartalmi vizsgálatot elvégezte, az indokolás II. pontja csak
deklarálja – további indokolás nélkül –, hogy a kérdés az Alaptörvényben és az Nsztv.-ben foglalt követelményeknek
megfelel. Ezért a Nemzeti Választási Bizottság határozata sérti a Ve. 46. § da) és dc) alpontjaiban foglaltakat.
2.2. Az országos népszavazásból kizárt tárgyköröket az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdése tartalmazza.
A felülvizsgálati kérelem – a tiltott tárgykörök alkotmányi szabályozás-történetének ismertetése, valamint több
alkotmánybírósági határozatra történő hivatkozás után – arra a következtetésre jutott, hogy a jelen eljárás alapjául
szolgáló kérdés az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdés, így e tárgyban nem
lehet országos népszavazást tartani. Véleménye szerint a kérdés érinti az országgyűlési bizottságok eljárására
vonatkozó szabályokat, így az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 90 és
94. §-ait, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban:
Házszabály) 153–155. §-ait. Az országgyűlési képviselők és a velük közös háztartásban élők vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségére és ezek nyilvánosságra hozására vonatkozó eljárási szabályok az Országgyűlés hatáskörébe tartozó
személyi és szervezetalakítási kérdések.
2.3. Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése a személyes adatok védelméhez való jogot deklarálja. Az alapjogok
korlátozására az I. cikk (3) bekezdés az irányadó. A vagyonnyilatkozat szükségképpen tartalmaz olyan adatokat,
amely az érintettel kapcsolatba hozható, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjába meghatározott személyes adat kategóriába
tartozik. Az Infotv. 3. § 6. pontja definiálja a közérdekből nyilvános adat fogalmát. A hatályos szabályozás szerint
amíg a nyilvános vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozata nyilvános, addig a közös háztartásban
élők vagyonnyilatkozata nem. A törvényhozó a személyes adatok védelméhez való jog arányos korlátozásának
szem előtt tartásával döntött úgy, hogy a közös háztartásban élők vagyonnyilatkozatát nem kell nyilvánosságra
hozni. A népszavazásra feltenni szándékozott kérdés az alapjog aránytalan korlátozását eredményezi figyelemmel
arra is, hogy míg pl. az országgyűlési képviselők a vagyonnyilatkozatok nyilvánosságát előíró szabályok ismeretében
maguk döntenek úgy, hogy az anyagi helyzetük nyilvánosságát is vállalva megmérettetik magukat a választásokon,
addig a velük egy háztartásban élő hozzátartozóknak e körben döntési joguk nincs. A kérelmező szerint a fentiek
miatt a kérdés az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésébe ütközik.
II.		
A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint megalapozott.
1. A Nemzeti Választási Bizottság gyakorlata szerint, amikor országos népszavazásra irányuló kezdeményezés
aláírásgyűjtő ívének hitelesítését megtagadja, akkor az indokolás érdemi részében a megtagadás okát (okait)
alaposan ismerteti, míg a kérdés hitelesítésekor ilyen részletes okfejtésbe nem bocsátkozik. Az Nsztv. kezdeményező
által hivatkozott 46. §-a szerint „[a] választási bizottság határozata tartalmazza:
(...)
d) az indokolásban
da) a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat,
db) a felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait,
dc) a mérlegelési jogkörben hozott határozat esetén a mérlegelésben szerepet játszó szempontokat és tényeket,
dd) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a választási bizottság a határozatot hozta.”
Jelen ügyben megállapítható, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 61/2015. számú határozata tartalmazza
a megállapított tényállást: rögzíti a kezdeményezés tényét, azt, hogy a szervező igazolta az adatvédelmi
nyilvántartásba való bejelentkezését, s azt, hogy az Iroda elnöke az előzetes formai és tartalmi vizsgálatot elvégezte.
A határozat valóban nem utal arra, hogy melyek voltak ezek az előzetes vizsgálat során felmért formai és tartalmi
feltételek, de erre vonatkozóan maga az Nsztv. tartalmaz szabályokat. Az Nsztv. 10. § (1) bekezdés kimondja:
„Ha a kezdeményezés az országos népszavazás jogintézményének alkotmányos céljával és rendeltetésével
nyilvánvalóan ellentétes, vagy nem felel meg a 2–4. §-ban, a 6. §-ban és a 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek,
továbbá ha az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, a Nemzeti Választási Iroda elnöke a kérdést
a benyújtásától számított öt napon belül határozattal elutasítja, és nem terjeszti a Nemzeti Választási Bizottság elé.”
Az Nsztv. 10. § (1) bekezdéséből, illetve az általa felhívott Nsztv.-beli szabályokból [2–4. §-ban, a 6. §-ban és a 8. §
(1) bekezdés] egyértelműen kiderül, hogy melyek az Iroda elnöke által elvégezhető tartalmi és formai ellenőrzési
szempontok.
Jelen ügy iratai szerint nem merült fel, hogy az eljárás során a Nemzeti Választási Bizottság felajánlott bizonyítást
mellőzött volna, így erre értelemszerűen nem kellett kitérni. Ami pedig az érdemi indokolást illeti, a Kúria álláspontja
szerint nem követett el jogszabálysértést a Nemzeti Választási Bizottság, amikor a mérlegelés szempontjait illetően
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annyit közölt, hogy a feltenni szándékozott kérdés a jogszabályoknak megfelel, az Alaptörvényben és az Nsztv-ben
megfogalmazott követelményekkel nem áll ellentétben. A hitelesítéskor nem eldönthető, hogy milyen irányú
további indokolási kötelezettség áll fenn, hiszen valamennyi alaptörvényi és törvényi indokra értelemszerűen
nem lehet kitérni. A 61/2015. számú határozat tartalmazza azokat a jogszabályhelyeket, amely alapján a Nemzeti
Választási Bizottság a határozatot hozta.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 61/2015. számú határozata nem sérti
a Ve. 46. § d) pontját.
2. Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés e) pontja szerint nem lehet országos népszavazást tartani az Országgyűlés
hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről. A felülvizsgálati kérelem szerint e körbe tartozik
a hozzátartozói vagyonnyilatkozat nyilvánossá tétele.
Az Ogytv. 94. §-a szabályozza a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást. Ebben külön szabályok vonatkoznak
a hozzátartozói vagyonnyilatkozatra (ahogy külön szabályok vonatkoznak más nyilvános vagyonnyilatkozat-tételre
kötelezett hozzátartozói vagyonnyilatkozatára is). Az Ogytv. 94. § § (1) bekezdése szerint a vagyonnyilatkozatokról
és a bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységekről a nyilvántartást a Mentelmi, összeférhetetlenségi,
fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság vezeti. A 94. § (2) bekezdés kimondja, hogy a családtag
vagyonnyilatkozata kivételével a vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát – a családtag személyes adatai
kivételével – a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság az Országgyűlés honlapján
haladéktalanul közzéteszi. (…) A családtag vagyonnyilatkozatát a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság őrzi. Az Ogytv. 94. § (3) bekezdése alapján a családtag vagyonnyilatkozatába csak
a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be a képviselő
vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során. Az Ogytv. 94. § (7) bekezdése értelmében a volt képviselő
családtagja vagyonnyilatkozatát a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság
a képviselő megbízatásának megszűnését követő egy évig őrzi.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a hozzátartozói vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás – annak ellenére,
hogy az Országgyűlési képviselőknél az eljárás egy állandó bizottság feladatának részét képezi – nem érinti
az Országgyűlés szervezetalakítási szabadságát. De nem tekinthető az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi
kérdésnek sem, hiszen nem arról van szó, hogy az Országgyűlés által megválasztható valamely személyeket érint
a népszavazás kimenetele, pusztán arról, hogy a hozzátartozói vagyonnyilatkozat (amely jogintézmény már
létezik, tehát nem a kérdés alapján kerül bevezetésre) legyen nyilvános. A nem országgyűlési képviselők – hanem
pl. az alkotmánybírák – családtagjainak az adott alkotmányos szervekre vonatkozó külön törvényben szabályozott
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége pedig értelemszerűen nem tekinthető az Országgyűlés hatáskörébe tartozó
személyi vagy szervezetalakítási kérdésnek.
A Kúria a fentiek alapján megállapította, hogy a kérdés nem érinti állami szervtípus alakítását, nem tekinthető
az Országgyűlés hatáskörébe tartozó szervezeti vagy személyi kérdésnek. Sem a kezdeményező által jelölt
az Alkotmánybíróság 25/2004. (VII. 7.) AB határozatból, sem a 126/2010. (VII. 8.) AB határozatból nem következik,
hogy a hozzátartozói vagyonnyilatkozat nyilvánossá tétele az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés e) pontjába foglalt
tilalomba ütközik.
3. Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése szerint mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint
a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. Az Alaptörvény a személyes adatok védelméhez való jogot
a magánszféra védelme körében helyezte el, a VI. cikk (1) bekezdése értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy
magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.
Az Alkotmánybíróság már működésének első évében, a 20/1990. (X. 4.) AB határozatában – az állami- és
pártvezetők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége körében – megállapította, hogy a közélet tisztasága alapjogok,
így a magánszféra korlátozásával is járhat. A magánszféra korlátozásával jár meghatározott közjogi tisztséget
betöltők, közjogi funkciót ellátó személyek részére előírt vagyonnyilatkozat nyilvánosságra hozási kötelezettsége.
A hatályos jogi szabályozás az alapjog – a személyes adatok védelméhez való jog – korlátozását eltérően kezeli
a nyilvános vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személy és a családtag vonatkozásában. Az egyik fő különbség,
hogy a családtag, a hozzátartozó vagyonnyilatkozata nem nyilvános. A családtag személyes adatainak védelmét
a hatályos szabályozás abban a vonatkozásban is védi, hogy a családtag személyes adatait még a nyilvános
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett vagyonnyilatkozatában sem kell a nyilvánosság elé tárni [lásd: Ogytv. 94. §
(2) bekezdés vagy Abtv. 11. § (3) bekezdését]. A népszavazásra feltenni szándékozott kérdés ezt a hatályos jog által
tett lényeges különbséget szüntetné meg azzal, hogy a közös háztartásban élő hozzátartozók vagyonnyilatkozatát is
nyilvánossá tenné.
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A Kúria megítélése szerint bár a hozzátartozói vagyonnyilatkozat a közélet tisztaságához kapcsolódóan a személyes
adatok védelméhez való jog szükséges korlátozásának tekinthető, azonban ennek nyilvánossá tétele e személyi
kört (azaz a közös háztartásban élő hozzátartozókat) tekintve az alapjog aránytalan korlátozását eredményezi.
Helytálló a felülvizsgálati kérelemben foglalt azon érv, hogy amíg az országgyűlési képviselők a vagyonnyilatkozatok
nyilvánosságát előíró szabályok ismeretében maguk döntenek úgy, hogy az anyagi helyzetük nyilvánosságát is
vállalva megmérettetik magukat a választásokon, addig a velük egy háztartásban élő hozzátartozóknak e körben
döntési joguk nincs. Ugyanígy egyéb esetben is: maga döntheti el az érintett személy, hogy vállal-e olyan közjogi
tisztséget, amely a vagyonnyilatkozat nyilvánosságra hozásával jár, míg a hozzátartozónak e vonatkozásban
döntési szabadsága nincs. Egy érvényes és eredményes országos népszavazás esetén a hozzátartozói
vagyonnyilatkozatra kötelezettek olyan helyzetbe kerülnek, amelyben személyes adataik nyilvánosságra
hozását illetően – ebben a szituációban – mások rendelkeznek, azt megakadályozni nem tudják. Ez a korlátozás
az információs önrendelkezéshez való jog Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében tiltott aránytalan korlátozásával
jár, annak hangsúlyozása mellett, hogy a közélet tisztasága – akár a nyilvános vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett
hozzátartozók vonatkozásában is – az alapjog-korlátozás szükséges oka lehet. A népszavazásra feltenni kívánt
kérdés szerinti korlátozás azonban az elérni kívánt célhoz képest aránytalan.
Az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdés szerint: az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény
állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében,
a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának
tiszteletben tartásával korlátozható.
Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdése a) pontja értelmében nem lehet országos népszavazást tartani
az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről.
Abban az esetben, ha az országos népszavazás aláírásgyűjtő ívén szereplő kérdés alapjog-korlátozást érint, adott
esetben vizsgálandó az is, hogy a kérdésre vonatkozó alapjog-korlátozás az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdés alapján
az Alaptörvény keretei között marad-e. Ha akár a Nemzeti Választási Bizottság, akár a Kúria arra a következtetésre
jut, hogy a kérdésben rejlő alapjogi kollízió, vagy az adott alapjog valamely alkotmányos értékkel való ütközése csak
az Alaptörvény módosításával oldható fel, akkor a kérdés az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján nem
bocsátható országos népszavazásra. Az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdés, és a 8. cikk (3) bekezdés a) pont ekként
kapcsolódik össze.
A fenti indokok alapján a Kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem megalapozott, ezért a Nemzeti
Választási Bizottság 61/2015. számú határozatát az Nsztv. 30. § (1) bekezdése alapján megváltoztatta, a kérdés
hitelesítését megtagadta.
Az illetékekről szóló – módosított – 1990. évi XCIII. törvény 5. §-a alapján a felülvizsgálati eljárás illetéke az állam
terhén marad.
A határozat Magyar Közlönyben való közzététele az Nsztv. 30. § (3) bekezdésén alapul, amelynek értelmében
e végzést nyolc napon belül közzé kell tenni a Magyar Közlönyben.
A jogorvoslatot az Nsztv. 30. § (1) bekezdése zárja ki.
Budapest, 2015. június 30.
Dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke, Dr. Balogh Zsolt s. k. előadó bíró, Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k. bíró

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Knk.IV.37.456/2015/3. számú határozata
A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek a Nemzeti Választási Bizottság által országos
népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott 79/2015. számú határozata felülvizsgálata iránt indított
nemperes eljárásban, az alulírott napon meghozta az alábbi
végzést:
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A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 79/2015. számú határozatát megváltoztatja és az
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára az év minden
napján ingyenes gyermekétkeztetést biztosítson az állam?”
kérdést hitelesíti.
A felülvizsgálati illetéket az állam viseli.
A Kúria elrendeli e végzésének a Magyar Közlönyben történő közzétételét.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
I.		
1. A népszavazási kezdeményezés szervezője 2015. április 9-én összesen 25 támogató választópolgár
adatait és aláírását tartalmazó aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából.
Az aláírásgyűjtő íven az alábbi kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára az év minden
napján ingyenes gyermekétkeztetést biztosítson az állam?”
A Nemzeti Választási Bizottság a kérdés hitelesítését megtagadta. Kifejtette, hogy a gyermekvédelmi rendszer
működtetése – így a pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása – állami és önkormányzati feladat. Az állam
a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatait a központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározottak szerint támogatja. Az adott kérdést a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni
és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint
hatósági intézkedések szabályait, ezen belül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
megállapításának feltételeit, valamint a gyermekétkeztetés szabályait a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) határozza meg. A Nemzeti Választási Bizottság
idézte a Tv. gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot meghatározó 19. § (1) bekezdését, valamint
a gyermekétkeztetésre vonatkozó 146. § (1) bekezdését, valamint 151. § (5) bekezdését.
A Nemzeti Választási Bizottság – alkotmánybírósági határozatok alapján – arra a következtetésre jutott, hogy
a népszavazásra feltenni szándékozott kérdésben az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján nem tartható
országos népszavazás, figyelemmel a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kötv.) rendelkezéseire.
Megállapította, hogy egy érvényes és eredményes népszavazás a Kötv. 1. melléklet IX. helyi önkormányzatok
támogatásai című fejezet 1.3. alpontjának tartalmát érintené, az Országgyűlést a „települési önkormányzatok
szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” elnevezésű sor módosítására kötelezné.
Amennyiben az állam nem a települési önkormányzatok számára nyújtott költségvetési támogatás keretében,
hanem közvetlenül biztosítaná az ingyenes gyermekétkeztetést a jogosultak számára, az Országgyűlés a Kötv.
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma című fejezet 2. „Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer” című pontja
tartalmának módosítására lenne köteles.
2. A szervező a Nemzeti Választási Bizottság 79/2015. számú határozata ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be.
A szervező idézte az Alkotmánybíróság 51/2001 (XI. 29.) AB határozatát, a 17/2012. (III. 30.) AB határozatot, illetve
az 59/2007. (X. 17.) AB határozatot, amelyekből az következik, hogy nem minden a költségvetéssel összefüggő
kérdés minősül tiltott tárgykörnek.
A Kötv. 19. § (2) bekezdése felhatalmazza a Kormányt „a IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet kiadási
előirányzat terhére, illetve javára történő előirányzat-átcsoportosításra, valamint e fejezet címrendjének és
a címrend alá rendezett alcímek jogcímcsoportok módosítására, kiegészítésére.” Az ingyenes gyermekétkeztetés
támogatására e fejezetben található előirányzat szolgál, így a kérdésben foglaltak teljesítése a költségvetési törvény
módosítása nélkül, előirányzat-átcsoportosítással is teljesíthető.
Hivatkozott a szervező arra is, hogy a kérdésből nem következik, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
feltételeit változatlanul kell hagyni, csupán arra irányul, hogy a jogosultsági feltételeknek megfelelő gyermekek
számára az év minden napján biztosított legyen az ingyenes gyermekétkeztetés. Így nemhogy a költségvetési
törvény, de még a költségvetés módosítása sem következne egy érvényes és eredményes népszavazás esetén.
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A költségvetés keretei között a törvényalkotó szabadon dönthet, hogy változatlan személyi körnek biztosítja-e
a mindennapos ingyenes gyermekétkeztetést, vagy szűkebb kör számára.
A szervező szerint a kérdés a fentiek miatt nem ütközik az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés b) pontjába.
II.		
A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint alapos.
1. A Kúriának jelen eljárásban azt kellett vizsgálni, hogy az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés az Alaptörvény 8. cikk
(3) bekezdés b) pontjába foglat tilalomba ütközik-e. Ezen népszavazásból kizárt tárgykör szerint: nem lehet országos
népszavazást tartani a központi költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, központi adónemről,
illetékről, járulékról, vámról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvény tartalmáról.
2. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a Tv. szabályozza. A Tv. 19. § (1) bekezdése a) pontja értelmében
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy
a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételére.
A Tv. 151. § (5) bekezdésének hatályos szövege értelmében:
„(5) Gyermekétkeztetés esetén
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
aa) bölcsődés,
ab) óvodás,
ac) 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett,
aa)–ac) alpont szerinti életkorú
gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után
az intézményi térítési díj 50%-át,
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj
50%-át,
kedvezményként kell biztosítani [az a)–e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény].”
A Tv.-t 2015. szeptember 1-ei hatállyal módosítja a 2015. évi LXIII. törvény. A Tv. 151. § (5) bekezdése
2015. szeptember 1-től a következőképpen rendelkezik:
„(5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani
(a továbbiakban: ingyenes étkezés)
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket
nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
ae) nevelésbe vették;
b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit
fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el;
d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
da) nevelésbe vették, vagy
db) utógondozói ellátásban részesül.”
A népszavazásra feltenni kívánt kérdés az ingyenes étkeztetésnek az év minden napján történő biztosítására
vonatkozik. Megállapítható, hogy a gyermekétkeztetés során az ingyenes étkeztetés szabályai az adott évre
vonatkozó költségvetés keretei között, a központi költségvetés módosítása nélkül év közben is módosulnak. A fent
jelzett, 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő módosítás következtében az ingyenes étkeztetésben részesülők
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köre bővebb lesz: a bölcsődében és az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság a törvény értelmében
2015. szeptember 1-jétől kiterjed a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül
a jelenleg 50%-os étkezési térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekekre, továbbá jelenleg csak maga a tartósan
beteg, fogyatékos gyermek jogosult a kedvezményes étkezésre, az egészséges testvére nem, a módosítás az ilyen
gyermeket nevelő szülő másik gyermekére is kiterjeszti az ingyenes étkezés lehetőségét.
3. A népszavazásra feltenni kívánt kérdés is a jogosultság igénybevételének bővítésére, azaz arra irányul, hogy
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára a már meglévő intézményi térítési
díjon túlmenően az év minden napján ingyenes gyermekétkeztetést biztosítson az állam.
2012. január 1-ét megelőzően a népszavazásból kivett tárgyakat az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdése tartalmazta.
Az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) pontjába foglalt szabály megegyezik az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés
b) pontjába foglalt tilalommal, ezért az Alkotmánybíróság korábbi megállapításai irányadónak tekinthető.
Az alkotmánybírósági értelmezés szerint a jelzett tilalom konkrét törvények, többek között a költségvetésről és
a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tartalmát vonja ki a népszavazás jogintézménye alól [51/2001. (XI. 29.)
AB határozat]. Jelen esetben megállapítható, hogy a népszavazásra feltenni szándékozott kérdés nem a Kötv.,
hanem a Tv. módosítására irányul. Az Alkotmánybíróság e határozatában azt is kifejtette, hogy a költségvetésről
szóló törvény fogalmába semmiképpen sem tartozhat bele az összes olyan jogszabály, amelynek pénzügyiköltségvetési vonzata van, az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések közül alig van olyan, amelynek nincs
költségvetési kapcsolódása. Jelen esetben megállapítható, hogy a költségvetési kapcsolódás nem olyan közvetlen,
amely az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés b) pontjának sérelmét felvetné. Helytálló a felülvizsgálati kérelem azon
indoka, hogy egy érvényes és eredményes országos népszavazás esetén az Országgyűlés több megoldás közül
választhat jogalkotói feladatának teljesítése érdekében.
Az Alaptörvény XV. cikk (5) bekezdése értelmében Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat,
a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. A XVI. cikk (1) bekezdése szerint [m]inden gyermeknek
joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.
A Tv. szabályai szerint a gyermekek szociális helyzete az, ami alapján jogosulttá válhatnak rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre. A gyermekekről való gondoskodás állami kötelezettsége, valamint
a gyermekeknek a testi és szellemi fejlődéshez való joga a jövő generációért való felelősséget közvetíti.
A gyermekéhezés megszüntetése a társadalom tagjainak az egymásért vállalt szolidaritását is kifejezi.
A népszavazásra feltenni kívánt kérdés valójában arra vár választ, hogy ezt a szolidaritást a magyar társadalom
felvállalja-e, azaz támogatják-e a választópolgárok, hogy az állam az év minden napján biztosítsa a rászoruló
gyermekek megfelelő táplálékhoz jutását. A kérdés értelemszerűen a rászorultakról való gondoskodásról szól.
Így ha a hatályos szabályok alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak köre ezen túlmutat,
az állam nincs elzárva attól, hogy a jogosultságot a valós rászorultsághoz igazítsa a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak körének újradefiniálásával.
A fentiekre tekintettel a Kúria megállapította, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 79/2015. számú határozata
alapjául szolgáló aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés nem tekinthető olyannak, amely a központi költségvetésről
szóló törvény tartalmát közvetlenül érintené, így nem tekinthető az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés
b) pontjába foglalt, népszavazásból kizárt tárgykörnek. Erre tekintettel a Kúria a Nemzeti Választási Bizottság
79/2015. határozatát az Nsztv. 30. § (1) bekezdése alapján megváltoztatta, az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdést
hitelesítette.
Az illetékekről szóló – módosított – 1990. évi XCIII. törvény 5. §-a alapján a felülvizsgálati eljárás illetéke az állam
terhén marad.
A határozat Magyar Közlönyben való közzététele az Nsztv. 30. § (3) bekezdésén alapul, amelynek értelmében
e végzést nyolc napon belül közzé kell tenni a Magyar Közlönyben.
A jogorvoslatot az Nsztv. 30. § (1) bekezdése zárja ki.
Budapest, 2015. június 30.
Dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke, Dr. Balogh Zsolt s. k. előadó bíró, Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k. bíró
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IX. Határozatok Tára

A miniszterelnök 53/2015. (VII. 3.) ME határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt
jogkörömben eljárva
dr. Friedler Ferencet
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesévé
– 2015. július 1-jei hatállyal, 5 éves időtartamra –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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: Köves Béla ügyvezető.

