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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2/2016. (I. 7.) MvM rendelete
a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként
felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók
Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes
szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény 44. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
belügyminiszterrel, 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, továbbá 79. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető
hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre
történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A felügyeletet gyakorló miniszterek a 3. § szerinti javaslattal kapcsolatos álláspontjukról szeptember
10-ig tájékoztatják az Egyetemet, amely a felügyeletet gyakorló miniszterek egyetértése esetén – a Fenntartói
Testület hivatala útján – szeptember 15-ig megküldi a javaslatot a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszternek
(a továbbiakban: miniszter). A miniszter a javaslatot szeptember 20-ig terjeszti a Kormány elé a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKEtv.) 41. § (2) bekezdése szerinti döntés meghozatala érdekében.”
2. §		
Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A felügyeletet gyakorló miniszter az 5. § szerinti döntését az államnak az államtudományi és közigazgatási,
rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati szakterületen előre látható
szakemberigénye figyelembevételével alkotja meg.”
3. §		
Az R. 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nappali munkarendben folyó alapképzés esetén további feltétel a foglalkoztatásra irányuló jogviszony
létesítésének vállalása a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi szervnél (a továbbiakban: rendvédelmi szerv), a biztonsági és
a migrációs szakirány kivételével.
(3) A rendészeti igazgatási és a bűnügyi igazgatási alapképzési szak levelező munkarendben folyó képzései esetén
további feltétel a rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony, a biztonsági és a migrációs szakirány
kivételével.”
4. §

(1) Az R. 9. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Vám- és jövedéki igazgatási szakirány levelező munkarendben folyó alapképzésre az a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) hivatásos állományában legalább három éve szolgálatot teljesítő jelentkezhet,
aki rendelkezik alapfokú szaktanfolyami, vagy az 1999–2007. között szerzett vám- és pénzügyőri szaktanfolyami
végzettséggel, továbbá tanulmányai folytatása érdekében vállalja, hogy tanulmányi szerződést köt a NAV-val és
ehhez, valamint a jelentkezéshez rendelkezik vezetői támogató javaslattal.
(5) Pénzügyi nyomozó szakirány levelező munkarendben folyó alapképzésre az a NAV hivatásos állományában
legalább három éve szolgálatot teljesítő jelentkezhet, aki szolgálati idejéből legalább két évet bűnügyi, nyomozati,
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szabálysértési vagy rendészeti szakterületen töltött el, és rendelkezik alapfokú szaktanfolyami vagy az 1999–2007.
között szerzett vám- és pénzügyőri szaktanfolyami végzettséggel, továbbá tanulmányai folytatása érdekében
vállalja, hogy tanulmányi szerződést köt a NAV-val és ehhez, valamint a jelentkezéshez rendelkezik vezetői támogató
javaslattal.”
(2) Az R. 9. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A katasztrófavédelem alapképzési szak tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány levelező munkarendben
folyó képzésére a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjai, valamint az önkormányzati
és létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjai jelentkezhetnek.
A jelentkezés további feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen alapfokú tűzoltó szakmai végzettséggel és legalább
hároméves tűzvédelmi szakmai gyakorlattal. A jelentkezéshez rendelkezni kell a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) humán szolgálatvezető támogató nyilatkozatával.
(8) A katasztrófavédelem alapképzési szak katasztrófavédelmi műveleti és iparbiztonsági szakirány levelező
munkarendben folyó, az NKEtv. 21/A. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja hatálya alá tartozó képzésére csak a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek állományából lehet jelentkezni. A jelentkezéshez a jelentkezőnek rendelkeznie kell
a BM OKF humán szolgálatvezető támogató nyilatkozatával.”
5. §		
Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi
nyomozó, illetve a rendészeti igazgatási alapképzési szak biztonsági, határrendészeti, igazgatásrendészeti,
közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, migrációs, vám- és jövedéki igazgatási, valamint a katasztrófavédelem
alapképzési szak katasztrófavédelmi műveleti, iparbiztonsági szakirány nappali munkarendű képzései esetében
a jelentkezés feltétele az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb, beás, lovári, orosz, illetve
kínai nyelvből államilag elismert, B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány
vagy ezzel egyenértékű okirat.”
6. §		
Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Rendészeti vezető mesterképzés esetén a jelentkezés feltétele rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos
szolgálati viszony, a tiszti rendfokozat és a jelentkezéshez szükséges felsőfokú végzettség megszerzését követő,
legalább kétéves, rendvédelmi szervnél szerzett szakmai gyakorlat. Nappali munkarendű képzés esetén további
feltétel a rendvédelmi szerv országos parancsnokának támogató nyilatkozata és a rendvédelmi szerv utánpótlási
vezetői adatbankjába való felvétel.
(2) A katasztrófavédelem mesterképzési szak levelező munkarendben folyó, az NKEtv. 21/A. § (1) bekezdés a) és
b) pontja hatálya alá tartozó képzésére csak a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományából lehet jelentkezni.
A jelentkezéshez rendelkezni kell a BM OKF humán szolgálatvezető támogató nyilatkozatával.”
7. §		
Az R. 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és az R. a 13/A. §-t megelőzően a következő alcím címmel
egészül ki:
„4/A. Az Egyetem nemzetközi és európai közszolgálati képzést folytató karára történő felvétel különös
feltételei
13/A. § (1) A nemzetközi igazgatási alapképzési szakra a jelentkezés feltétele egy idegen nyelvből államilag elismert,
B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű
okirat.
(2) A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak tekintetében a jelentkezés feltétele egy idegen
nyelvből államilag elismert B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy
azzal egyenértékű okirat.
(3) A nemzetközi biztonság- és védelempolitikai mesterképzési szak tekintetében a jelentkezés feltétele angol
nyelvből államilag elismert C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy
azzal egyenértékű okirat, vagy két idegen nyelvből, amelyek egyike az angol nyelv, államilag elismert B2 (korábban
középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat.
(4) A nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak tekintetében a jelentkezés feltétele angol nyelvből
államilag elismert C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal
egyenértékű okirat, vagy két idegen nyelvből, amelyek egyike az angol nyelv, államilag elismert B2 (korábban
középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat.
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(5) Az international public service relations mesterképzési szak esetében a jelentkezés feltétele az Egyesült
Nemzetek Szervezetének valamely hivatalos nyelvéből államilag elismert C1 (korábban felsőfokú) komplex
(korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat.”
8. §		
Az R. a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § (1) E rendeletnek a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában
az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti
Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013.
(I. 8.) KIM rendelet módosításáról szóló 2/2016. (I. 7.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított
rendelkezéseit első alkalommal – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2016/2017. tanévre vonatkozó
általános felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 13/A. § (5) bekezdését első alkalommal a 2015/2016. évi keresztféléves
felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.”
9. §		
Az R.
a)
1. alcím címében az „A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági” szövegrész helyébe
az „Az államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, továbbá nemzetközi és
európai közszolgálati”;
b)
1. §-ában az „a közigazgatási felsőoktatás” szövegrész helyébe az „az államtudományi és közigazgatási,
valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás”;
c)
1. §-ában a „szakok” szövegrész helyébe a „szakok, szakirányok”;
d)
3. §-ában a „képzési áganként” szövegrész helyébe a „szak, szakirány, képzés szintje, munkarendje”;
e)
4. §-ában az „A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági képzési területen” szövegrész helyébe
az „Az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, továbbá a nemzetközi és
európai közszolgálati felsőoktatás területén”;
f)
4. §-ában a „szak” szövegrész helyébe a „szak, szakirány”;
g)
5. §-ában az „a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKEtv.)” szövegrész helyébe az „az NKEtv.”;
h)
7. § (1) bekezdés a) pontjában a „lakóhely” szövegrész helyébe az „állandó lakóhely”;
i)
8. § (2) bekezdésében a „fegyveres” szövegrész helyébe a „rendvédelmi”;
j)
8. § (3) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „két”;
k)
8. § (4) bekezdésében a „katasztrófavédelem szak” szövegrész helyébe a „katasztrófavédelem alapképzési
szak”;
l)
9. § (2) bekezdésében a „három éves szakmai gyakorlat” szövegrész helyébe a „három éves szakmai gyakorlat,
továbbá a jelentkezőnek rendelkeznie kell az állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozatával”;
m)
12. § (1) bekezdésében a „személy jelentkezhet” szövegrész helyébe a „személy, valamint a mesterképzési
szakra a Magyar Honvédség felderítő szakmai számú olyan tisztje jelentkezhet”;
n)
12/A. §-ában a „Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálata”
szövegrész helyébe a „BM OKF humán szolgálatvezetője”;
o)
13. § (1) bekezdés b) pontjában a „közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter” szövegrész helyébe
a „miniszter”
szöveg lép.
10. §		
Hatályát veszti az R.
a)
11. § (5) bekezdése;
b)
13. § (1) bekezdés a) pontjában a „tanfolyamot megkezdett vagy a” szövegrész.
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Lázár János s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A belügyminiszter 1/2016. (I. 7.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló
32/2005. (VI. 30.) BM–OM együttes rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról
szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosításáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 2. és 4. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és
6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. § és az 1. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a) és
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. § 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról
szóló 32/2005. (VI. 30.) BM–OM együttes rendelet módosítása
1. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005.
(VI. 30.) BM–OM együttes rendelet
a)
6. § (4) bekezdésében a „4,50–5,00” szövegrész helyébe a „4,51–5,00”,
b)
6. § (6) bekezdésében az „alap” szövegrész helyébe az „illetményalap”
szöveg lép.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati
irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet
módosítása
2. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó
egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az 1. § g) pontjában meghatározott munkáltatóknál vezető:
a) a főosztályvezető,
b) a főosztályvezető-helyettes,
c) a hivatalvezető,
d) a laborvezető,
e) az osztályvezető,
f ) az osztályvezető-helyettes,
g) a szakaszmérnökség-vezető,
h) a szakaszmérnökség-vezetőhelyettes,
i) a szolgálatvezető,
j) a szolgálatvezető-helyettes,
k) a csoportvezető,
l) a múzeumvezető, valamint
m) a levéltárvezető.”
3. §		
Az R1. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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4. §		
Az R1. 5. § (2) bekezdés e) pontjában a „főigazgató-helyettes” szövegrész helyébe a „főigazgató-helyettes
(főmérnök)” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet az 1/2016. (I. 7.) BM rendelethez
„3. melléklet a 37/2011. (X. 28.) BM rendelethez

A betölthető munkakörök és beosztások, az azokhoz tartozó fizetési osztályok, a közalkalmazotti
munkakörök osztályba sorolása, megnevezése, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 61. § (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési
többletkövetelmények a vízügyi igazgatási szerveknél
A
1.

B

C

D

E

A magasabb vezetői beosztás, vezetői

A

3.

G

H

I

J

K

G

H

I

J

L

Fizetési osztályok

beosztás, munkakörök megnevezése

2.

F

B

C

D

E

F

vezetői pótlék
%-os mértéke

magasabb vezetői beosztások

4.

Főigazgató

*

*

*

*

*

300%

5.

Gazdasági főigazgató-helyettes

*

*

*

*

*

300%

6.

Műszaki főigazgató-helyettes
(főmérnök)

*

*

*

*

*

300%

7.

Igazgató

*

*

*

*

*

300%

8.

Gazdasági igazgató-helyettes

*

*

*

*

*

300%

9.

Műszaki igazgató-helyettes

*

*

*

*

*

300%

10.

vezetői beosztások

11.

Főosztályvezető

*

*

*

*

*

200%

12.

Főosztályvezető-helyettes

*

*

*

*

*

200%

13.

Laborvezető

*

*

*

*

*

200%

*

14.

Osztályvezető

*

*

*

*

15.

Osztályvezető-helyettes

*

*

*

*

16.

Szakaszmérnökség-vezető

*

*

*

*

*

200%

17.

Szakaszmérnökségvezetőhelyettes

*

*

*

*

*

100%

18.

Hivatalvezető

*

*

*

200%

19.

Csoportvezető

20.

Szolgálatvezető

*

*

*

*

*

*

*

*

*

200%
100%

100%
*

200%

21.

Szolgálatvezető-helyettes

*

*

*

*

*

100%

22.

Múzeumvezető

*

*

*

*

*

200%

23.

Levéltárvezető

*

*

*

*

*

200%

24.

munkakörök

25.

Pályáztatásra nem kötelezett munkakörök

többlet
képesítés
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26.

Adatbázis-felelős

27.

Adatbázis felelős referens

28.

Adatrögzítő

29.

Adattári rendszerfelelős

30.

Adminisztrátor

31.

Anyagbeszerző

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

32.

Anyag-fogyóeszköz-gazdálkodó

*

*

33.

Anyagkönyvelő

*

*

34.

Árszakértő

35.

Árvízvédelmi referens

36.

Árvízvédelmi ügyintéző

37.

Asztalos

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

38.

Autószerelő

39.

Belső ellenőr

*

*

*

*

40.

Belvízvédelmi referens

*

*

*

*

*

41.

Belvízvédelmi ügyintéző

42.

Bér és TB referens

43.

Bér és TB ügyintéző

44.

Bérelszámoló

45.

Beruházási referens

46.

Beruházási ügyintéző

47.

Beruházó mérnök

48.

Betanított munkás

49.

Biológus

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*

*

*

50.

Csatornabiztos

*

*

*

*

51.

Csatornaőr

*

*

*

*

52.

Duzzasztó gépész

*

*

*

*

53.

Duzzasztó gépkezelő

*

*

*

54.

Duzzasztó karbantartó

*

*

*

55.

Éjjeliőr, telepőr

*

*

56.

Elemző közgazdász

57.

Elektrikus

58.

Energetikus, energetikai ügyintéző

59.

Építésvezető

60.

Erdészeti ügyintéző

61.

Erdészeti referens

62.

Esztergályos

63.

Felszínalatti vízgazdálkodási
ügyintéző

64.

Felszínalatti vízgazdálkodási
referens

65.

Felszíni vízgazdálkodási ügyintéző

66.

Felszíni vízgazdálkodási referens

67.

Felügyelőségi technikus

68.

Fenntartó munkás

69.
70.

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

Fenntartó-gépkezelő

*

*

Folyami felmérő

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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71.

Folyamszabályozási ügyintéző

72.

Folyamszabályozási referens

73.

Folyószabályozási ügyintéző

74.

Folyószabályozási referens

75.

Folyógazdálkodási ügyintéző

76.

Folyógazdálkodási referens

77.

Főenergetikus

78.

Fűtő

79.

Gazdasági referens

*
*
*

*

*

*

*

82.

Gát- és mederfelvigyázó

*

*

*

85.

Gát- és csatornaőr

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Gazdasági ügyintéző

Gátbiztos

*
*

*

Gát és meder segédfelvigyázó

Gátfelügyelő

*

*

*

80.

83.

*
*

81.

84.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

86.

Gátőr

*

*

87.

Geodéta

*

*

*

*

*

*

88.

Geológus

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

89.

Gépészeti referens

90.

Gépészeti ügyintéző

91.

Gépészeti vezető

*

92.

Gépjármű ügyintéző

*

*

93.

Gépjárművezető

*

*

*

94.

Gépkezelő

*

*

*

*

*

*

95.

Gépszerelő

96.

Géptiszt (hajós)

*

*

97.

Gépüzemvezető (hajós)

*

*

98.

Gondnok

99.

Gondnoksági ügyintéző

100.

Gyártástechnológus

*

*

*

*

*

*

101.

Hajógépkezelő

*

*

*

102.

Hajógépmester

*

*

*

103.

Hajóskapitány

*

*

104.

Hajóvezető

105.

Hajózási felelős

106.

Hegesztő

107.

Hidrobiológus

108.

Hidrológiai észlelő

109.

Hidrológus

110.

Hírközlési szerelő

111.

Hírközlési referens

112.

Hírközlési ügyintéző

113.

Hivatalsegéd

114.

Hulladékgazdálkodó

115.

Humánpolitikai ügyintéző

116.

Humánpolitikai referens

117.

Igazgatási ügyintéző

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*
*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*
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118.

Igazgatási referens

119.

Iktató

120.

IT biztonságtechnikai felelős

121.

Informatikai rendszer-üzemeltető

122.

Informatikai referens

123.

Informatikai ügyintéző

124.

Informatikus

125.

Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

126.

Ingatlanrendezési ügyintéző

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

127.

Iratkezelő

*

*

*

128.

Irattáros

*

*

*

129.

Iratkezelő-kézbesítő

*

*

*

*

130.

Irodavezető

131.

Jogász

*

*

132.

Jogi és közbeszerzési referens

*

*

*

*

*

133.

Jogtanácsos

134.

Karbantartó

135.

Kazánfűtő

136.

Kerületi felügyelő

137.

Kézbesítő

138.

Kirendeltségvezető

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

139.

Kikötőmester

*

*

*

Kishajó-vezető

*

*

*

141.

Kitűzőmester

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

142.

Kommunikációs referens
Kommunikációs ügyintéző

144.

Konyhai kisegítő

*

145.

Kormányos

*

*

*

146.

Kotrókezelő

*

*

*

147.

Kőműves

*

*

*

*

*

148.

Könyvelő

149.

Könnyűgépkezelő

150.

Környezetvédelmi referens

151.

Környezetvédelmi ügyintéző

152.

153.

*

*

*

*

Közbeszerzési referens

154.

Közfoglalkoztatási referens
Közfoglalkoztatási ügyintéző

156.

Kontroller

157.

Közgazdász

158.

Laboráns

159.

Laborvezető-helyettes

160.

Lakatos

*
*

Közbeszerzési ügyintéző

155.

jogi szakvizsga

*

140.

143.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

középfokú
szakirányú
képzettség

*

*

*

*

felsőfokú
szakirányú
képzettség

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
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161.

Magasépítési ügyintéző

*

*

162.

Matróz

*

*

*

*

163.

Műszaki biztonsági szolgálati
munkatárs

*

*

*

*

164.

Műszaki biztonsági szolgálati
részlegvezető

*

*

*

*

165.

Műszaki biztonsági szolgálati
ügyintéző

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

166.

Mederőr

167.

Minőségirányítási szakmai vezető

168.

Monitoring referens

*

*

*

*
*

169.

Motorszerelő
Munkaügyi referens

171.

Munkaügyi ügyintéző

*
*

172.

Munkavédelmi ügyintéző
Munkavédelmi vezető

174.

Műszaki referens

*

*
*

170.

173.

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

175.

Műszaki titkár

176.

Műszaki ügyintéző

*

*

*

177.

Műszakvezető

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

178.

Műszerész

179.

Művezető

*

180.

Nehézgépkezelő

181.

Nemzetközi koordinátor

*

*

*

*

182.

Nemzetközi referens

*

*

*

*

183.

Nemzetközi ügyintéző

*

*

*

184.

Oktatási ügyintéző

*

*

*

185.

Operátor

*

*

*

*
*

*

*

186.

Öntözési referens

187.

Öntözési ügyintéző

*

*

*

188.

Pályázati ügyintéző

*

*

*

*

*

189.

Pénztáros

190.

Pénzügyi referens

191.

Pénzügyi ügyintéző

192.

Pályázati referens

193.

Portás

194.

PR munkatárs (főszerkesztő,
szerkesztő, újságíró, manager)

195.

Programozó

196.

Projekt referens

197.

Projekt ügyintéző

198.

Projektkoordinátor referens

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

199.

Projektvezető referens

200.

Raktárkezelő, raktáros

*

*

201.

Raktárvezető

*

*

*

*

*

középfokú
nyelvvizsga
középfokú
nyelvvizsga

*

*
*

középfokú
nyelvvizsga

*
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202.

Referens

203.

Rendszergazda

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

204.

Revizor

*

*

*

*

205.

Főrevizor

*

*

*

*

206.

Segédmunkás

207.

Speciális feladatok referense

*

*

*

*

*

*

208.

Szakaszmérnök-helyettes

209.

Szakmai főtanácsadó

210.

Szakmunkás

211.

Szállítási ügyintéző

212.

*

*

*
*

*

*

*

*

*

Számítógéphálózat-üzemeltető

213.

Számlázási ügyintéző

214.

Számviteli referens

215.

Számviteli ügyintéző

*

*

*

*

*

*

*

216.

Szivattyútelep-kezelő

*

*

*

217.

Szivattyútelepi gépkarbantartó

*

*

*

218.

Szivattyútelepi vezető gépész

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

szakirányú
középfokú
vagy felsőfokú
képesítés
*

*

*

*

219.

Szoftverfejlesztő

*

*

*

*

220.

Szóvivő

*

*

*

*

*

221.

Takarító

*

*

*

*

*

*

*

*

222.

Tárgyi eszköz-nyilvántartó

223.

Tározóőr

224.

Társulati feladatok referense

*

*
*

*

*

*

*

225.

Társulati ügyintéző

226.

Technikus

227.

Telefonkezelő

228.

Település vízellátási és
csatornázási ügyintéző

*
*

229.

Térinformatikus

230.

Területi felügyelő

231.

Területi ügyintéző

232.

Területrendezési ügyintéző

233.

Titkárnő

234.

Titkárságvezető

235.

Tószabályozási ügyintéző

236.

Tószabályozási referens

237.

Tűzvédelmi ügyintéző

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

238.

Tűzvédelmi vezető

239.

Uszálykormányos

*

*

*

240.

Úszókotrómester

*

*

*

241.

Ügyintéző

*

*

*

*

242.

Üzemfenntartási ügyintéző

*

*

*

*

243.

Üzemvezető

*

*

244.

Vadőr, vadász

*

*

*

*

*

*
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245.

Vagyongazdálkodási ügyintéző

246.

Vegyész

247.

Vegyésztechnikus

248.

Vezető gépkezelő

249.

Vezető jogtanácsos

250.

Vezető tanácsadó

251.

Villanyszerelő

252.

Vízellátási és csatornázási referens

253.

Vízellátási és csatornázási
ügyintéző

254.

Vízépítési műtárgyépítő

255.

Vízépítő

256.

Vízépítő technikus

257.

Vízépítő szakmunkás

258.

Vízgazdálkodási referens

259.

Vízgazdálkodási ügyintéző

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

262.

Vízgyűjtőgazdálkodási referens

265.

Vízhasznosítási ügyintéző

266.

Vízhozammérő

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

267.

Víziközmű referens

268.

Víziközmű ügyintéző

*

*

*

269.

Vízjelző ügyintéző

*

*

*

*

270.

Vízjelző referens

*

*

*

*

*

271.

Vízkárelhárítási referens

*

*

*

*

*

272.

Vízkárelhárítási ügyintéző

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

273.

Vízkészlet-gazdálkodási referens

274.

Vízkészlet-gazdálkodási ügyintéző

*

*

*

275.

Vízminőség védelmi ügyintéző

*

*

*

276.

Vízminőség védelmi referens

277.

Vízrajzi adatfeldolgozó

*

*

*

278.

Vízrajzi mérő (területfelelős
technikus)

*

*

*

*

*

*

279.

Vízrajzi referens

280.

Vízrajzi ügyintéző

281.

Vízrendezési referens

282.

Vízrendezési ügyintéző

283.

Zsilipkezelő

284.

Zsilipőr

jogi szakvizsga

*

Vízgépészeti technikus

Vízgyűjtőgazdálkodási ügyintéző

*

*

Vízgépészeti ügyintéző

Vízhasznosítási referens

*
*

260.

263.

*

*

261.

264.

*

*

*
*

*
*
*

*

*

*

*

*
”
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A földművelésügyi miniszter 1/2016. (I. 7.) FM rendelete
a hegybíró, a hegyközségi tanács titkára és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára tevékenységének
ellenőrzési szabályairól
A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a hegyközségekről szóló 2012. évi
CCXIX. törvényben (a továbbiakban: hegyközségi törvény) a hegybírók, a hegyközségi tanács titkára
(a továbbiakban: titkár) és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára (a továbbiakban: főtitkár) tekintetében
meghatározott feltételek, valamint a hegybíró, a titkár és a főtitkár tevékenységének ellenőrzésére a fővárosi és
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
7. § (1) bekezdése szerinti országos hatósági ellenőrzési tervet (a továbbiakban: ellenőrzési terv) készít.
(2) Az ellenőrzési tervet a miniszter a 2016. évben elvégzendő ellenőrzésre vonatkozóan 2016. január 30-ig, az azt
követő években az ellenőrzés által lefedett naptári évet megelőző év november 15-ig megküldi a földművelésügyi
igazgatási jogkörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) részére.

2. §		
Az ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell legalább
a)
a hegyközségi törvény 40. § (3) bekezdésében és (7)–(12) bekezdésében, valamint 43. §-ában foglalt
feltételek teljesülésének ellenőrzését,
b)
a hegybírók munkájával kapcsolatos panaszok főtitkár által történő kezelésének ellenőrzését, valamint
c)
a hegybíró és a főtitkár által végzett közigazgatási feladatok jogszabályi megfelelőségére irányuló
vizsgálatokat.
3. §

(1) Az ellenőrzéseket minden évben március 1–31. között kell lefolytatni az előző naptári évben végzett tevékenységek
tekintetében.
(2) Az ellenőrzés során külön kell vizsgálni a törvényességi ellenőrzések és a 2. § alapján elvégzett ellenőrzésekkel
összefüggésben megfogalmazott javaslatok teljesülését.

4. §		
Az ellenőrzésről szóló jelentést a kormányhivatal minden év április 30-ig megküldi a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
elnökének és a miniszternek.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

A földművelésügyi miniszter 2/2016. (I. 7.) FM rendelete
a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási
díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet módosításáról
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (5) és (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel és 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:
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1. §		
A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról
szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) E rendelet tartalmazza
a) az ingatlanrendező földmérői minősítés igazgatási szolgáltatási díjait,
b) a földmérő igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárás igazgatási szolgáltatási díjait,
c) a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Földmérési törvény)
25/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel igazgatási szolgáltatási díját,
d) a geodéziai tervezői, valamint a geodéziai szakértői minősítési eljárással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díját,
e) az alaphálózati pontok pótlása vagy áthelyezése állami átvételének igazgatási szolgáltatási díjait,
f ) a levegőből végzett távérzékeléssel kapcsolatos egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjait,
g) az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti munkák hatósági vizsgálatának igazgatási
szolgáltatási díjait, valamint
h) a térképi alapú nyilvántartási és térinformatikai rendszerek, valamint a sokszorosított térképek kiadásához
felhasznált állami alapadatok adatfelhasználási díját.”
2. §		
A Díjrendelet a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § A 2024-es Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésének tervezéséhez a Kiemelt Budapesti Beruházások
Kormánybiztosának igazolásával kért adatszolgáltatásért az e rendelet alapján kiszámított adatszolgáltatási díj
10%-át kell fizetni.”
3. §		
A Díjrendelet 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az ingatlanrendező földmérői minősítés meghosszabbításának díja 5000 Ft, amely a FÖMI bevételét képezi.”
4. §		
A Díjrendelet „Egyéb, nem igazgatási jellegű szolgáltatási díjak” alcíme a következő 17/A–17/C. §-sal egészül ki:
„17/A. § A Földmérési törvény 25/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel igazgatási szolgáltatási díja
12 000 Ft, amely a FÖMI bevételét képezi.
17/B. § (1) A geodéziai tervezői, valamint a geodéziai szakértői minősítési eljárás, valamint a minősítés
meghosszabbításának igazgatási szolgáltatási díja 30 000 Ft.
(2) A díj 50%-a a Magyar Mérnöki Kamarát, 50%-a a minősítési, valamint a minősítés meghosszabbítása iránti
eljárásban eljáró területi kamarát illeti meg. A díjat a területi mérnöki kamarának kell befizetni.
17/C. § Az alaphálózati pontok pótlása vagy áthelyezése állami átvételének igazgatási szolgáltatási díja
eljárásonként 24 000 Ft, amely a FÖMI bevételét képezi.”
5. §

(1) A Díjrendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Díjrendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. §		
A Díjrendelet
1.
1. §-ában az „a sajátos célú földmérési munkák” szövegrész helyébe az „az ingatlan-nyilvántartási célú
földmérési és térképészeti munkák”,
2.
2. § (1) bekezdés h) pontjában az „a sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenység” szövegrész helyébe
az „az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység”,
3.
10. § (3) bekezdésben a „Hitelesítés nélküli adat igénylése esetén” szövegrész helyébe a „Hitelesítés nélküli
állami alapadat igénylése esetén”, valamint a „80%-át” szövegrész helyébe a „75%-át”,
4.
11. § (4) bekezdésében, 1. számú melléklet 7. pontjában foglalt táblázatot követő Megjegyzések g) pontjában
a „Sajátos célú földmérési és térképészeti” szövegrész helyébe az „Az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú
földmérési és térképészeti”,
5.
12. § (1) bekezdésében a „Sajátos célú földmérési és térképészeti munkavégzés” szövegrész helyébe az
„Az ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység”,
6.
18. §-át megelőző alcím címében az „A sajátos célú földmérési és térképészeti munkák” szövegrész helyébe
az „Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák”,
7.
18. § (1) bekezdésében az „Az ingatlan-nyilvántartás tartalmát érintő sajátos célú földmérési és térképészeti
munkák” szövegrész helyébe az „Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák”,
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8.

1. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 37. sorában a „sajátos” szövegrész helyébe
az „ingatlan-nyilvántartási”,
9.
1. számú melléklet 4. pontjában foglalt táblázat címében a „megosztásához szükséges” szövegrész helyébe
a „megosztásához, valamint egyéb önálló ingatlanok alaprajzainak készítéséhez, módosításához szükséges”,
10.
1. számú melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 41-2. sorában a „szolgalmi jog stb.” szövegrész helyébe
a „szolgalmi jog, egyéb önálló ingatlanok alaprajzai, stb.”,
11.
2. számú melléklet címében a „Sajátos célú földmérési és térképészeti munkák” szövegrész helyébe az
„Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák”
szöveg lép.
7. §		
Hatályát veszti a Díjrendelet
a)
13. §-a,
b)
2. számú melléklet 4. pontjában az „1 év után” szövegrész.
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
(2) A 7. § a) pontja 2017. szeptember 15-én lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 2/2016. (I. 7.) FM rendelethez
A Díjrendelet 1. számú melléklete a következő 5a. ponttal egészül ki:

„5a. Digitális légi távérzékelési adatbázisok igazgatási szolgáltatási díjai
Tételszám

A szolgáltatott adat (termék) megnevezése

Egység

Díjtétel (Ft)

53-1.

Légi távérzékeléssel készített légifelvételek, ha a felvétel
az adatszolgáltatás évében vagy azt megelőző évben
készült.

db

21 200 Ft

53-2.

Légi távérzékeléssel készített légifelvételek, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző másodiktól ötödik évben
készült.

db

11 000 Ft

53-3.

Légi távérzékeléssel készített légifelvételek, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző ötödik éven túl, de tizedik
éven belül készült.

db

5 600 Ft

53-4.

Légi távérzékeléssel készített fekete-fehér légifelvételek,
ha a felvétel az adatszolgáltatást megelőző tizedik éven túl
készült.

db

4 300 Ft

53-5.

Légi távérzékeléssel készített színes légifelvételek, ha
a felvétel az adatszolgáltatást megelőző tizedik éven túl
készült.

db

5 900 Ft

53-6.

Légi távérzékeléssel készített légifelvételek nagyításának
szolgáltatása papír hordozóra

db

8 000 Ft

54-1.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatás évében vagy azt megelőző évben
készült és az adatszolgáltatás kevesebb, mint 10 000 km2
területről történik

km2

4 000 Ft
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54-2.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatás évében vagy azt megelőző évben
készült és az adatszolgáltatás legalább 10 000 km2, de
kevesebb, mint 30 000 km2 területről történik

km2

3 600 Ft

54-3.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatás évében vagy azt megelőző évben
készült és az adatszolgáltatás legalább 30 000 km2, de
kevesebb, mint 50 000 km2 területről történik

km2

3 200 Ft

54-4.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatás évében vagy azt megelőző évben
készült és az adatszolgáltatás legalább 50 000 km2, de
kevesebb, mint 70 000 km2 területről történik

km2

2 800 Ft

54-5.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatás évében vagy azt megelőző évben készült
és az adatszolgáltatás legalább 70 000 km2 területről történik

km2

2 400 Ft

54-6.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző második évben készült és
az adatszolgáltatás kevesebb, mint 10 000 km2 területről
történik

km2

3 500 Ft

54-7.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző második évben készült és
az adatszolgáltatás legalább 10 000 km2, de kevesebb,
mint 30 000 km2 területről történik

km2

3 200 Ft

54-8.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző második évben készült és
az adatszolgáltatás legalább 30 000 km2, de kevesebb,
mint 50 000 km2 területről történik

km2

2 800 Ft

54-9.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző második évben készült és
az adatszolgáltatás legalább 50 000 km2, de kevesebb mint
70 000 km2 területről történik

km2

2 400 Ft

54-10.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző második évben készült és
az adatszolgáltatás legalább 70 000 km2 területről történik

km2

2 100 Ft

54-11.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző harmadik évben készült és
az adatszolgáltatás kevesebb, mint 10 000 km2 területről
történik

km2

3 000 Ft
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54-12.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző harmadik évben készült
és az adatszolgáltatás legalább 10 000 km2, de kevesebb,
mint 30 000 km2 területről történik

km2

2 700 Ft

54-13.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző harmadik évben készült
és az adatszolgáltatás legalább 30 000 km2, de kevesebb,
mint 50 000 km2 területről történik

km2

2 400 Ft

54-14.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző harmadik évben készült
és az adatszolgáltatás legalább 50 000 km2, de kevesebb,
mint 70 000 km2 területről történik

km2

2 100 Ft

54-15.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző harmadik évben készült és
az adatszolgáltatás legalább 70 000 km2 területről történik

km2

1 800 Ft

54-16.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző negyedik évben készült és
az adatszolgáltatás kevesebb, mint 10 000 km2 területről
történik

km2

2 500 Ft

54-17.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző negyedik évben készült
és az adatszolgáltatás legalább 10 000 km2, de kevesebb,
mint 30 000 km2 területről történik

km2

2 200 Ft

54-18.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző negyedik évben készült
és az adatszolgáltatás legalább 30 000 km2, de kevesebb,
mint 50 000 km2 területről történik

km2

2 000 Ft

54-19.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző negyedik évben készült
és az adatszolgáltatás legalább 50 000 km2, de kevesebb,
mint 70 000 km2 területről történik

km2

1 700 Ft

54-20.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző negyedik évben készült és
az adatszolgáltatás legalább 70 000 km2 területről történik

km2

1 500 Ft

54-21.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző ötödik éven túl, de tizedik
éven belül készült és az adatszolgáltatás kevesebb, mint
10 000 km2 területről történik

km2

1 100 Ft
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54-22.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző ötödik éven túl, de
tizedik éven belül készült és az adatszolgáltatás legalább
10 000 km2, de kevesebb, mint 30 000 km2 területről
történik

km2

900 Ft

54-23.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző ötödik éven túl, de
tizedik éven belül készült és az adatszolgáltatás legalább
30 000 km2, de kevesebb, mint 50 000 km2 területről
történik

km2

800 Ft

54-24.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző ötödik éven túl, de
tizedik éven belül készült és az adatszolgáltatás legalább
50 000 km2, de kevesebb, mint 70 000 km2 területről
történik

km2

700 Ft

54-25.

tiff formátumú színes 0,4 m/px terepi felbontású és
2 pixel vagy az alatti középhibájú ortofotó, ha a felvétel
az adatszolgáltatást megelőző ötödik éven túl, de
tizedik éven belül készült és az adatszolgáltatás legalább
70 000 km2 területről történik

km2

600 Ft

Megjegyzés: Az 54-1–54-25. sorokban szereplőektől eltérő műszaki paraméterekkel rendelkező vagy eltérő fájl
formátumban szolgáltatandó, az adatbázisban szereplő adatok nem szolgáltathatóak állami alapadatként.”

2. melléklet a 2/2016. (I. 7.) FM rendelethez
A Díjrendelet 2. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2. Földrészleten belüli épület és egyéb létesítmények feltüntetése, valamint egyéb önálló ingatlanok alaprajzainak
vizsgálata esetén:
a) új, változott vagy megszüntetendő és egyéb létesítmény vonatkozásában 800 Ft/létesítmény;
b) egyéb önálló ingatlanok alaprajzainak vonatkozásában 800 Ft/egyéb önálló ingatlan;
c) egy megszüntetett és egy új épület esetében csak egyszeri
vizsgálati díjat kell megfizetni.”
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A földművelésügyi miniszter 3/2016. (I. 7.) FM rendelete
a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi
XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
értékesíthető termelési mennyiség:
a)
a tagok által a megtermelt és a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről
szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 14. § (1) bekezdése szerint lejelentett tehéntej mennyiség
azon része, amelynek értékesítésére a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet vagy a tej- és
tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása a tag nevében a mezőgazdasági termékpiacok
közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: közös piacszervezési rendelet) 149. cikkében
meghatározott tárgyalásokat (a továbbiakban: ártárgyalás) folytathat,
b)
az e rendelet szerinti elismerési kérelem benyújtásakor hitelt érdemlően igazolt juh- és kecsketej
mennyiség azon része, amelynek értékesítésére a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet vagy
a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása a tag nevében ártárgyalást folytathat;
2.
termelői nyerstej (a továbbiakban: tej): az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak
megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. melléklet 4. pont 1. alpontja szerinti termék;
3.
tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet: a közös piacszervezési rendelet 161. cikke alapján létrejött,
államilag elismert termelői szervezet;
4.
tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása: a közös piacszervezési rendelet 156. cikk (2) bekezdése
alapján létrejött, államilag elismert társulás.

2. Az elismerési kérelem benyújtásának feltételei
2. §		
Tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetként történő elismerés iránti kérelmet (a továbbiakban: elismerési
kérelem) nyújthat be az e rendeletben, valamint a közös piacszervezési rendeletben meghatározott feltételeket
teljesítő jogi személy, amelynek a tagjai által az elismerési kérelem benyújtását megelőző
a)
év április 1-jével kezdődő tizenkét hónapos időszak alatt értékesített tehéntej mennyisége meghaladja a
15 millió kg-ot, és amely legalább 15 millió kg értékesíthető termelési mennyiségre,
b)
naptári évben értékesített juhtej mennyisége meghaladja a 600 ezer kg-ot, és amely legalább 600 ezer kg
értékesíthető termelési mennyiségre, vagy
c)
naptári évben értékesített kecsketej mennyisége meghaladja az 500 ezer kg-ot, és amely legalább 500 ezer
kg értékesíthető termelési mennyiségre
vonatkozóan kéri az elismerést.
3. §

(1) Az elismerési kérelmet az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett
minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) kell benyújtani egy eredeti példányban, papír alapon, valamint
a minisztérium számítástechnikai rendszerével kompatibilis elektronikus adathordozón.
(2) Az elismerési kérelemhez az alábbi okiratokat kell csatolni:
a)
a cégbíróság vagy bíróság által tizenöt napnál nem régebben hitelesített létesítő okiratot vagy annak
közjegyző által hitelesített másolatát,
b)
a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a papír alapon és az elektronikus adathordozón
benyújtott kérelem egymással teljes mértékben megegyező,
c)
a (3) bekezdés szerinti, az elismerési feltételeknek történő megfelelést igazoló dokumentumot,
d)
a tagok tej értékesítéséről készített összesítőt, amely tartalmazza a termelő nevét, ügyfél-azonosítóját és
az elismerési kérelem benyújtását megelőző év április 1-jével kezdődő tizenkét hónapos időszak alatt – juh-
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és kecsketej értékesítése esetén az elismerési kérelem benyújtását megelőző naptári év alatt – értékesített tej
mennyiségének összegét,
e)
a kérelmező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy aláveti magát a jogszabályok által előírt
ellenőrzéseknek, és
f)
a tej- és tejtermék-ágazatban elismert szakmaközi szervezet elismerési kérelemre vonatkozó, (4) bekezdés
szerinti véleményét.
(3) Az elismerési kérelemben be kell mutatni azokat a tényeket és bizonyítékokat, amelyek igazolják, hogy a kérelmező
a közös piacszervezési rendeletben meghatározott feltételeket teljesíti és alkalmas az elismerés megszerzésére.
(4) Az elismert tej- és tejtermék-ágazati szakmaközi szervezet a kérelmező elismerése támogatásáról vagy elutasításáról
szóló véleményét az arra irányuló kérelem beérkezésétől számított tíz munkanapon belül köteles a kérelmező
részére – annak a szakmaközi szervezettel fennálló tagsági jogviszonyától függetlenül – kiadni.

3. Az elismerési kérelem elbírálása, ellenőrzés
4. §

(1) Az elismerési kérelemről a miniszter dönt, aki az elismerés elbírálása során – a 3. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltakon kívül – az elismeréshez szükséges tények bizonyítása érdekében egyéb szükséges iratokat is bekérhet
a kérelmezőtől, vagy a kérelmezőnél helyszíni ellenőrzést folytathat le.
(2) Ha az elismerési kérelem nem felel meg az e rendeletben, valamint a közös piacszervezési rendeletben
foglalt feltételeknek, a miniszter a kérelmezőt – legfeljebb hatvan napos határidő tűzésével – az elismerési
kérelem benyújtásától számított harminc napon belül hiánypótlásra szólítja fel. Ha a kérelmező e felhívásnak
– a rendelkezésre álló határidőn belül – nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a miniszter a rendelkezésre álló
adatok alapján dönt vagy megszünteti az eljárást.
(3) A miniszter a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet elismerésére vonatkozó döntéséről értesíti az elismerési
kérelem benyújtóját, és azzal egyidejűleg az elismert tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek nevét tartalmazó
listát közzéteszi a minisztérium honlapján.
(4) A termelő tejtermelési mennyisége vonatkozásában fajonként kizárólag egy tej- és tejtermék-ágazati termelői
szervezettel létesíthet tagsági jogviszonyt.

5. §

(1) Az elismert tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet köteles a 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott
dokumentumokban bekövetkezett változásról szóló értesítést, valamint elismerési feltételt érintő változás
bekövetkezése esetén az elismerés módosítása iránti kérelmet – a változás bekövetkezésétől számított tizenöt
munkanapon belül – papír alapon és a minisztérium számítástechnikai rendszerével kompatibilis elektronikus
adathordozón benyújtani a minisztériumhoz. Az elismerés módosítása iránti kérelemről a miniszter döntést hoz.
(2) A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetnek minden év március 1-jéig beszámolót kell küldenie a miniszter
részére az elismerés hatálya alá tartozó tevékenységének előző naptári évi végrehajtásáról.

6. §

(1) A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet elismerési feltételeinek fennállása tekintetében a miniszter
adminisztratív úton és ötévente legalább egy alkalommal helyszíni ellenőrzést folytat le.
(2) A miniszter visszavonja a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet elismerését, ha
a)
az elismerésnél figyelembe vett elismerési feltétel már nem teljesül, és a tej- és tejtermék-ágazati termelői
szervezet ezt az állapotot az erre irányuló felszólítás kézhezvételét követő kilencven napon belül sem szünteti
meg, vagy
b)
a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet a közös piacszervezési rendeletben, az 1234/2007/EK tanácsi
rendelet értelmében a tej- és tejtermékágazatban a termelői és a szakmaközi szervezetekkel, valamint
a szerződések megkötésére irányuló tárgyalásokkal és a szerződéses viszonyokkal kapcsolatban teljesítendő
értesítésekről szóló, 2012. június 15-i 511/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (a továbbiakban:
végrehajtási rendelet) és az e rendeletben előírt adatszolgáltatási, beszámolási, vagy értesítési
kötelezettségét nem teljesíti.

4. Tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása elismerése
7. §

(1) A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet – a közös piacszervezési rendelet 156. cikke alapján – más tej- és
tejtermék-ágazati termelői szervezettel történő társulással új szervezetet hozhat létre, amennyiben a társulást
alkotó tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek tagjainak az elismerési kérelem benyújtását megelőző év április
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1-jével kezdődő tizenkét hónapos időszak alatt értékesített tehéntej mennyisége meghaladja a 100 millió kg-ot és
amely legalább 100 millió kg értékesíthető termelési mennyiségre vonatkozóan kéri az elismerést.
(2) A juh- vagy kecsketej-termelést végző tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet – a közös piacszervezési rendelet
156. cikke alapján – más juh- vagy kecsketej-termelést végző tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezettel történő
társulással új szervezetet hozhat létre, amennyiben a társulást alkotó termelői szervezetek száma legalább kettő.
(3) A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása elismerésére, ellenőrzésére, az elismerés visszavonására,
valamint a szerződésre irányuló tárgyalásokra – amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik – a tej- és
tejtermék-ágazati termelői szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
(4) A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása elismerése iránti kérelemben – a 3. § (2) és
(3) bekezdésében foglaltakon túl – be kell mutatni, hogy a kérelmező a tagszervezetek tevékenységeit hogyan és
milyen hatékonysággal képes elvégezni.

5. Ártárgyalás, adatszolgáltatás
8. §

(1) A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet, valamint a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása
a közös piacszervezési rendelet 149. cikkében meghatározott ártárgyalás megkezdése előtt legalább húsz
munkanappal köteles írásban értesíteni a minisztert az ártárgyalás tárgyát képező, a tej- és tejtermék-ágazati
termelői szervezet vagy a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása tagjai által előállított, becsült
tejtermelési mennyiségről, valamint a szállítás várható időszakáról.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ártárgyalás sikertelensége esetén a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet,
valamint a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása nem köteles megküldeni az értesítést, ha
a korábbi értesítéshez képest változatlan feltételekkel – úgy, mint becsült tejtermelési mennyiség, a szállítás
időszaka, az ártárgyalás által érintett tagállamok – kezdeményez újabb ártárgyalást.
(3) A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet értékesíthető termelési mennyiségének összegébe csak az a tag által
biztosított termelési mennyiség számítható be, amelyre vonatkozóan a tag a tej- és tejtermék-ágazati termelői
szervezet által lefolytatott ártárgyalások eredményeként létrejött értékesítésre irányuló szerződés esetén vállalja
a szerződéses kötelezettség teljesítését.
(4) A (3) bekezdésében foglaltak alapján a tag köteles az elismerési kérelem benyújtását megelőző év április 1-jével
kezdődő tizenkét hónapos időszak – juh- és kecsketej értékesítése esetén az elismerési kérelem benyújtását
megelőző naptári év – alatt értékesített tej legalább 70%-át közös ártárgyalásra felajánlani a tej- és tejtermék-ágazati
termelői szervezetnek.
(5) A tag által közös ártárgyalásra felajánlott tej mennyiségére vonatkozó elismerési feltétel szempontjából
az elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt – az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes
szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló miniszteri rendelet szerint
megállapított – kiesett tej mennyiségét az elismert tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet javára figyelembe
kell venni.
(6) A közös piacszervezési rendeletben és a végrehajtási rendeletben foglaltak megvalósulása érdekében a tej- és
tejtermék-ágazati termelői szervezet, valamint a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása köteles
a tagok tejtermelésének értékesítésére a közös ártárgyalások eredményeként létrejött szerződésekről és az ezen
szerződések alapján ténylegesen leszállított tej mennyiségéről nyilvántartást vezetni és havi kimutatást készíteni.
(7) A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet, valamint a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek társulása
az előző naptári év viszonylatában a (6) bekezdésben részletezett szempontok szerinti nyilvántartás alapján
készített kimutatás-összesítőt minden év január 31-ig köteles a miniszter részére írásban és elektronikus formában is
megküldeni.

6. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. §		
Ez a rendelet
a)
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK,
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
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b)

az 1234/2007/EK tanácsi rendelet értelmében a tej- és tejtermékágazatban a termelői és a szakmaközi
szervezetekkel, valamint a szerződések megkötésére irányuló tárgyalásokkal és a szerződéses viszonyokkal
kapcsolatban teljesítendő értesítésekről szóló, 2012. június 15-i 511/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
c)
az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek több tagállamra
kiterjedő együttműködése és szerződésre irányuló tárgyalásai tekintetében történő kiegészítéséről szóló,
2012. június 28-i 880/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
11. §		
Hatályát veszti a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról
szóló 124/2012. (XII. 6.) VM rendelet.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter

A honvédelmi miniszter 1/2016. (I. 7.) HM rendelete
a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekről,
azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének
rendjéről szóló 21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekről, azok ellátásának,
valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének rendjéről szóló
21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együttes rendelet (a továbbiakban: R.)
a)
2. § (1) bekezdés b) pontjában a „köztisztviselőire” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőire és kormányzati
ügykezelőire” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdés b) pontjában a „katonai oktatási intézmények hallgatóira” szövegrész helyébe a „honvéd
tisztjelöltekre és honvéd altiszt-jelöltekre” szöveg,
c)
2. § (1) bekezdés c) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
d)
3. § (2) bekezdés a) pontjában az „az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben” szövegrész helyébe az „a közjogi
szervezetszabályozó eszközökben” szöveg,
e)
5. § (3) bekezdés b) pontjában az „MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban:
MH HEK)” szövegrész helyébe az „MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK)” szöveg,
f)
5. § (5) bekezdésében és 7. § (1)–(4) bekezdésében az „MH HEK” szövegrész helyébe az „MH EK” szöveg,
g)
9. § (2) bekezdésében az „illetve az ő megbízottja” szövegrész helyébe az „illetve az általa kijelölt személy”
szöveg,
h)
9. § (4) bekezdésében az „illetve megbízottja” szövegrész helyébe az „illetve az általa kijelölt személy” szöveg,
valamint
i)
12. § (1) bekezdés a) pontjában az „Rt.” szövegrész helyébe a „Zrt.” szöveg
lép.
2. §		
Hatályát veszti az R. 7. § (5) bekezdése és 13. § (2) bekezdése.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 2/2016. (I. 7.) HM rendelete
a NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet
és a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló
18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet módosításáról
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
47. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló
32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet módosítása
1. §		
A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet 2. § 6. pontja
a következő e) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában
kiadmányozó szervek:)
„e) az MH Pápa Bázisrepülőtér parancsnoka, a Nehéz Légiszállító Ezred állományában szolgálatot teljesítő magyar
személyi állomány vonatkozásában, az alakulat feladatainak végrehajtása esetén.”

2. A tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló
18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet módosítása
2. §		
A tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 18/2008. (VIII. 6.)
HM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„a) tűzvédelmi szolgálati személy: a tűzvédelmi feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására feljogosított
és kötelezett személy, aki e feladatokat az e feladat ellátására rendszeresített beosztásban vagy munkakörben
kinevezés, áthelyezés, vagy a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 55. §-a szerinti megbízás alapján
látja el,”
3. §

(1) Az R. 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tűzvédelmi szaktevékenység tervezésére, ellátására, irányítására, a tűzvédelmi nyilvántartások vezetésére,
az adatszolgáltatások biztosítására és a statisztikai adatok gyűjtésére, továbbítására, azok értékelésére, az értékelés
alapján javaslatok előkészítésére, a kiképzési irányelvek meghatározására, a 6. § szerinti ellenőrzések hatékony
végrehajtására az alábbiak szerint kell tűzvédelmi szolgálati személyeket foglalkoztatni:)
„b) legalább 1-1 fő felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt a feladat ellátásra rendszeresített
beosztásban
ba) az MH Egészségügyi Központban,
bb) a szervezetszerű tűzoltó alegységgel rendelkező honvédelmi szervezeteknél,
bc) azon MH létesítményekben, amelyekben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítását, tárolását,
feldolgozását 5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget meghaladó mértékben végzik,
bd) azon MH létesítményekben, amelyekben tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítását, tárolását,
feldolgozását 5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget meghaladó mértékben végzik,”
(2) Az R. 7. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tűzvédelmi szaktevékenység tervezésére, ellátására, irányítására, a tűzvédelmi nyilvántartások vezetésére,
az adatszolgáltatások biztosítására és a statisztikai adatok gyűjtésére, továbbítására, azok értékelésére, az értékelés
alapján javaslatok előkészítésére, a kiképzési irányelvek meghatározására, a 6. § szerinti ellenőrzések hatékony
végrehajtására az alábbiak szerint kell tűzvédelmi szolgálati személyeket foglalkoztatni:
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legalább 1-1 fő középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt a feladat ellátásra rendszeresített
beosztásban)
„cb) azon MH létesítményekben, amelyekben tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítását, tárolását,
feldolgozását 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó, de 5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget el nem érő
mértékben végzik,”
(3) Az R. 7. § (2) bekezdés c) pontja a következő cd) alponttal egészül ki:
(A tűzvédelmi szaktevékenység tervezésére, ellátására, irányítására, a tűzvédelmi nyilvántartások vezetésére,
az adatszolgáltatások biztosítására és a statisztikai adatok gyűjtésére, továbbítására, azok értékelésére, az értékelés
alapján javaslatok előkészítésére, a kiképzési irányelvek meghatározására, a 6. § szerinti ellenőrzések hatékony
végrehajtására az alábbiak szerint kell tűzvédelmi szolgálati személyeket foglalkoztatni:
legalább 1-1 fő középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt a feladat ellátásra rendszeresített
beosztásban)
„cd) azon MH létesítményekben, amelyekben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítását, tárolását,
feldolgozását 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó, de 5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget el nem érő
mértékben végzik.”
4. §		
Az R. 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az MH létesítményekben a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.)
Korm. rendeletben foglaltakon kívül az alábbi esetekben kell honvédségi tűzoltó alegységeket szervezni:]
„c) az Alaptörvény szerinti különleges jogrend idején az MH Egészségügyi Központban,”
5. §		
Az R.
a)
1. § (1) bekezdés b) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdésében a „hivatásos önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: önkormányzati tűzoltóság)”
szövegrész helyébe a „hivatásos tűzoltóság” szöveg,
c)
3. § (2) bekezdés a) pontjában az „az önkormányzati tűzoltóság” szövegrész helyébe az „a hivatásos
tűzoltóság” szöveg,
d)
5. § (2) bekezdésében a „12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet” szövegrész helyébe a „44/2011. (XII. 5.) BM rendelet”
szöveg,
e)
9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról
szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendeletben” szövegrész helyébe az „az önkormányzati és létesítményi
tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület
fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendeletben”
szöveg,
f)
9. § (2) bekezdésében az „a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996.
(VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe az „az önkormányzati és létesítményi
tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület
fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 16. §
(5) bekezdése” szöveg, valamint
g)
Melléklet 5. és 8. pontjában az „Az önkormányzati tűzoltóság” szövegrész helyébe az „A hivatásos tűzoltóság”
szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter
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A honvédelmi miniszter 3/2016. (I. 7.) HM rendelete
a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló
19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet módosításáról
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló
19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet alkalmazása során illetékes parancsnoknak (a továbbiakban: parancsnok) a honvédek jogállásáról
szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
(a továbbiakban: Hjt. vhr.) 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti állományilletékes parancsnok, a 4. § (4) bekezdése szerinti
esetben pedig a helyőrségparancsnok minősül.”
2. §		
Az R.
a)
1. § (3) bekezdésében a „megbízott” szövegrész helyébe a „kijelölt” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdés a) pontjában az „egy szervezeti egységbe (Hjt. 2. § (10) bekezdés)” szövegrész helyébe
az „ugyanazon, a Hjt. vhr. 1. § 6. pontja szerinti honvédelmi szervezet állományába” szöveg,
c)
2. § (2) bekezdés b) pontjában a „más fegyveres szerv tagja [a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 1. § (1) bekezdés]” szövegrész helyébe
a „rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagja” szöveg,
d)
2. § (3) bekezdésében a „HM Honvéd Vezérkar főnöke, illetve annak helyettesei” szövegrész helyébe
a „Honvéd Vezérkar főnöke, annak helyettese” szöveg,
e)
5. § (4) bekezdésében a „megbízás” szövegrész helyébe a „kijelölés” szöveg,
f)
18. § (1) bekezdésében a „Hjt.” szövegrész helyébe a „honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.)” szöveg, valamint
g)
Melléklet 8. pontjában a „megbízott” szövegrész helyébe a „kijelölt” szöveg
lép.
3. §		
Hatályát veszti az R.
a)
2. § (3) bekezdésében a „ , továbbá a katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas és kettős jogállású
hallgatója” szövegrész,
b)
5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „– az 1. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti HM szervnél a jogi és
igazgatási helyettes államtitkár –” szövegrész,
c)
5. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „és bízza meg (Hjt. 53. §)” szövegrész, valamint
d)
7. §-ában a „[Hjt. 2. § (5) bekezdés]” szövegrész.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

281

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 2. szám

A nemzetgazdasági miniszter 3/2016. (I. 7.) NGM rendelete
a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet rendelkezéseit a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.)
hatálya alá tartozó jelzáloghitelre és pénzügyi lízingre (a továbbiakban együtt: jelzáloghitel) kell alkalmazni.
(2) E rendeletben használt fogalmak értelmezése tekintetében az Fhtv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. §

(1) A hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó az Fhtv. 12. § (1) bekezdése szerinti általános tájékoztatási
kötelezettségének az 1. melléklet szerinti tartalmú tájékoztatás teljesítésével tesz eleget.
(2) A hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó az Fhtv. 12. § (2) bekezdése szerinti személyre szóló
tájékoztatási kötelezettségének a 2. melléklet szerinti formában történő tájékoztatás átadásával tesz eleget.
(3) A 2. melléklet szerinti adatokat egyetlen dokumentumban kell megadni.
(4) A személyre szóló tájékoztatás kitöltésénél figyelembe kell venni a fogyasztó által megadott információkat
az igényeiről, pénzügyi helyzetéről és az általa előnyben részesített feltételekről.
(5) A személyre szóló tájékoztatás kitöltésének szabályait a 3. mellékletben foglalt kitöltési útmutató határozza meg.

3. §		
Ez a rendelet 2016. március 21-én lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és
a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 2014/17/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 3/2016. (I. 7.) NGM rendelethez
A jelzáloghitelekről szóló általános tájékoztatás tartalmi követelményei
1. A hitelezővel kapcsolatos adatok:
1.1. a hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye),
1.2. adott esetben a hitelközvetítő, közvetítői alvállalkozó neve (cégneve) és címe (székhelye).
2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok:
2.1. felhasználási célok, amelyre a hitel fordítható,
2.2. a jelzáloghitel biztosítékai, adott esetben annak lehetősége, hogy más tagállamban is lehet,
2.3. a hitel lehetséges futamideje,
2.4. a hitelező által kínált jelzáloghitelek típusai, fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött vagy
kamatperiódusokban rögzített, a kamatozás jellemzőinek rövid ismertetetése beleértve a fogyasztót érintő
hatásokat; alkalmazása esetén kamatfelár, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutató,
2.5. forinttól eltérő devizanem esetén annak törlesztéskor és adott esetben átváltáskor jelentkező következményei
a fogyasztóra nézve,
2.6. egy reprezentatív példával a hitel teljes összege, a hitel teljes díja, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és
a teljes hiteldíj mutató,
2.7. a hitel teljes díjába bele nem számított további költségek és díjak, ha van ilyen,
2.8. az előtörlesztés lehetősége és annak feltételei,
2.9. a hitelező által kínált törlesztési lehetőségek, beleértve a törlesztőrészletek számát, összegét és a törlesztés
gyakoriságát is,
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2.10. a fedezetül szolgáló ingatlan értékelésének szükségessége, ki végezteti el az értékelést és a fogyasztót ezzel
kapcsolatban milyen költség terheli,
2.11. azok a kapcsolódó szolgáltatások, amelyeket a fogyasztónak igénybe kell vennie a hitel felvételéhez vagy
a meghirdetett feltételek melletti felvételéhez, ha van rá lehetőség annak feltüntetése, hogy a kapcsolódó
szolgáltatásokat a hitelezőtől eltérő szolgáltatótól lehet megvenni, illetve a kapcsolódó szolgáltatás külön
szerződéses jogviszony létrejöttéhez kötött-e,
2.12. általános figyelmeztetés a hitelszerződés be nem tartásának lehetséges következményeire,
2.13. a lakáshitelek törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezményre és egyéb állami támogatásra vonatkozó általános
tájékoztatás, illetve tájékoztatás arról, hogy hol lehet további felvilágosítást kapni,
2.14. a hitelbírálat időtartama,
2.15. adott esetben, például ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg
törlesztését, hanem a hitelszerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és
feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, egyértelmű és tömör tájékoztatás arról, hogy a hitelszerződés feltételeinek
betartása nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését.

2. melléklet a 3/2016. (I. 7.) NGM rendelethez
A jelzáloghitellel kapcsolatos személyre szóló tájékoztatás formája
Bevezető szöveg
Ez a dokumentum [aktuális dátum]-án/-én [a fogyasztó neve] részére készült.
Ez a dokumentum az Ön által ezidáig megadott adatok és a jelenlegi pénzügyi piaci feltételek alapján készült.
Az alábbi tájékoztatás (adott esetben) a kamat és egyéb költségek kivételével [érvényességi dátum]-ig érvényes.
Ezt követően a piaci feltételek függvényében változhat.
(Adott esetben) Ez a dokumentum nem kötelezi [a hitelező neve]-t arra, hogy hitelt nyújtson Önnek.
1. Hitelező
[Név]
[Telefonszám]
[Levelezési cím]
(Nem kötelező) [E-mail cím]
(Nem kötelező) [Fax]
(Nem kötelező) [Internetcím]
(Nem kötelező) [Kapcsolattartó személy/pont]
(Adott esetben tájékoztatás arról, hogy hiteltanácsadás igénybe vehető-e:) [(Igényének és körülményeinek
értékelése alapján ezt a jelzáloghitelt ajánljuk Önnek./Nem ajánljuk Önnek az adott jelzáloghitelt. Egyes
kérdésekre adott válaszai alapján azonban tájékoztatjuk az adott jelzáloghitel feltételeiről, hogy Ön dönthessen.)]
2. (Adott esetben): Hitelközvetítő
[Név]
[Telefonszám]
[Levelezési cím]
(Nem kötelező)[E-mail cím]
(Nem kötelező) [Fax]
(Nem kötelező) [Internetcím]
(Nem kötelező) [Kapcsolattartó személy/pont]
(Adott esetben [tájékoztatás arról, hogy hiteltanácsadás igénybe vehető-e)
[(Igényének és körülményeinek értékelése alapján ezt a jelzáloghitelt ajánljuk Önnek./Nem ajánljuk Önnek
az adott jelzáloghitelt. Egyes kérdésekre adott válaszai alapján azonban tájékoztatjuk erről a jelzáloghitelről, hogy
Ön dönthessen.)]
[Díjazás]
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3. A hitel fő jellemzői
A hitel összege és pénzneme: [összeg][pénznem]
(Adott esetben) Ez a hitel nem forint hitel.
(Adott esetben) Az Ön által felvett hitel forintra átszámított összege változhat.
(Adott esetben) Például amennyiben a forint árfolyama a [hitel pénzneme]-hoz/-hez/-höz képest 20%-kal
gyengül, akkor az Ön által felvett hitel összege [forint összeg]-re növekedne. Az összeg azonban még ennél
magasabb is lehet, ha a forint árfolyama több mint 20%-kal gyengül a hitel devizaneméhez képest.
(Adott esetben) Az Ön által felvett hitel legmagasabb összege [forint összeg] lehet.
(Adott esetben) Figyelmeztetést küldünk Önnek, ha a hitelösszeg eléri a [forint összeg]-t.
(Adott esetben) Lehetősége lesz [az idegen pénznemben felvett hitel újratárgyalásának joga vagy a hitel [adott
pénznem]-ra/re való átváltásának a joga és feltételei]
A hitel futamideje: [futamidő]
[A hitel típusa]
[Az alkalmazandó kamatláb típusa]
Az Ön által fizetendő teljes összeg
Ez azt jelenti, hogy [hitelösszeg]-ért, amelyet hitelként felvesz, [összeg]-et kell visszafizetnie.
(Adott esetben) [Ez a hitel/Ennek a hitelnek egy része] halasztott tőketörlesztésű hitel. Ez azt eredményezheti,
hogy a jelzáloghitel futamideje végén még [törlesztendő összeg]-et kell fizetnie.
(Adott esetben) Ennek a tájékoztatásnak az elkészítéséhez az ingatlan értékét [összeg]-nak/nek tekintettük.
(Adott esetben) A maximálisan igénybe vehető hitelösszeg az ingatlan értékéhez viszonyítva [arány] vagy
A példaként szereplő összeg felvételéhez szükséges minimális ingatlanérték [összeg]
(Adott esetben) [Fedezet]
4. Kamat és egyéb költségek
A teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes éves díját mutatja meg százalékban kifejezve. A THM a különböző
ajánlatok összehasonlítását szolgálja.
Az Ön hitelére érvényes THM [THM].
A THM az alábbiakat tartalmazza:
Kamatláb [a kamat mértéke százalékban, vagy adott esetben a referencia-kamatláb és a kamatfelár százalékos
mértéke]
[A THM egyéb összetevői]
Egyszer fizetendő költségek
(Adott esetben) A jelzálogjog bejegyzéséért díjat kell fizetnie. [A díj összege, ha ismert vagy a számítás alapja.]
Rendszeresen fizetendő költségek
(Adott esetben) Ez a THM a kamatlábra vonatkozó feltételezések alapján került kiszámításra.
(Adott esetben) Mivel az Ön hitele [az Ön hitelének egy része] változó kamatlábú hitel, a mindenkori THM eltérhet
az előbbiekben meghatározott THM mértékétől, ha a hitel kamatlába változik. Például amennyiben a kamatláb [a
személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában bemutatott forgatókönyv]-ra/re emelkedne, a THM
[a forgatókönyvnek megfelelő szemléltető THM]-ra/re nőhet. (Adott esetben) Tájékoztatjuk, hogy a bemutatott
THM azzal a feltételezéssel került kiszámításra, hogy a kamatláb a szerződés teljes időtartama alatt a kezdeti
időszakra rögzített szinten marad.
(Adott esetben) Az alábbi költségek nem ismertek a hitelező számára, és így azokat a THM nem foglalja magában:
[Költségek]
(Adott esetben) A jelzálogjog bejegyzéséért díjat kell fizetnie.
Kérjük, tájékozódjon az ehhez a hitelhez kapcsolódó minden egyéb illetékről és költségről.
5. A törlesztések gyakorisága és száma
A törlesztések gyakorisága: [gyakoriság]
A törlesztések száma: [szám]
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6. Az egyes törlesztőrészletek összege
[összeg][pénznem]
Az Ön jövedelme változhat. Kérjük, gondolja át, hogy a jövedelme csökkenése esetén is képes lesz-e törleszteni
a [gyakoriság] részleteket.
(Adott esetben) Mivel [ez a hitel/e hitelnek egy része] halasztott tőketörlesztésű hitel, Önnek külön kell
gondoskodnia arról, hogy a jelzáloghitel futamideje végén visszafizesse a még fennálló [a halasztott
tőketörlesztésű hitel összege] tartozását. Ne feledkezzen meg az itt feltüntetett törlesztőrészleteken felül
fizetendő esetleges további összegekről sem.
(Adott esetben) E hitelnek [/e hitel egy részének] a kamata változhat. Ez azt jelenti, hogy az Ön által fizetendő
törlesztőrészletek összege nőhet vagy csökkenhet. Például amennyiben a kamat [a személyre szóló tájékoztatás
kitöltési útmutatójában bemutatott forgatókönyv]-ra/re emelkedne, az Ön által fizetendő részlet
[a forgatókönyvnek megfelelő törlesztőrészlet összege]-ra/re nőne.
(Adott esetben) Az Ön által fizetendő összeg forintban kifejezett értéke az egyes [gyakoriság]-ban/-ben
eltérő lehet. (Adott esetben) Az Ön által fizetendő összeg az egyes [gyakoriság]-ban/-ben [forintban kifejezett
maximális összeg]-ra/re növekedhet. (Adott esetben) Például amennyiben a forint árfolyama a [hitel pénzneme]hoz/-hez/-höz képest 20%-kal gyengülne, akkor Önnek az egyes [gyakoriság]-ban/-ben [forintban kifejezett
összeg]-val/vel többet kellene törlesztenie. Az Ön által fizetendő összegek ennél magasabbra is emelkedhetnek.
(Adott esetben) Az Ön [a hitel pénzneme]-ban/-ben megállapított törlesztőrészleteinek a(z) forintra való
átváltásához alkalmazott árfolyam a(z) [az árfolyamot közzétevő intézmény neve] által [dátum]-án/-én közzétett
devizaárfolyam, vagy pedig a kiszámítás [dátum]-án/-én a [a referenciaérték vagy a kiszámítási módszer]
alkalmazásával történik.
(Adott esetben) [Részletes adatok a kapcsolt megtakarítási termékekről és a halasztott kamatfizetésű hitelekről]
7. Szemléltető törlesztési táblázat
Ebben a táblázatban a [gyakoriság] fizetendő összeg látható.
A törlesztőrészletek ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) a fizetendő kamat ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop),
adott esetben a fizetendő tőke ([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) és adott esetben az egyéb költségek
([a megfelelő oszlop száma]. oszlop) összegéből állnak. (Adott esetben) Az egyéb költségek oszlopban szereplő
költségek [költségek felsorolása]-hoz/-hez/-höz kapcsolódnak. A fennmaradó tőke ([a megfelelő oszlop száma].
oszlop) az egyes törlesztőrészletek után még törlesztendő hitelösszeg.
[Táblázat]
8. További kötelezettségek
A fogyasztónak a következő kötelezettségeket kell teljesítenie ahhoz, hogy az ebben a dokumentumban
ismertetett feltételekkel juthasson hitelhez:
[Kötelezettségek]
(Adott esetben) Felhívjuk figyelmét, hogy az ebben a dokumentumban ismertetett hitelfeltételek (a kamatlábat is
beleértve) változhatnak, amennyiben Ön nem tesz eleget e kötelezettségeknek.
(Adott esetben) Felhívjuk figyelmét, hogy ha később eláll a hitelhez kapcsolódó bármely kapcsolódó szolgáltatás
igénybevételétől, az az alábbi következményekkel járhat:
[Következmények]
9. Előtörlesztés
Ön jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére.
(Adott esetben) [Feltételek]
(Adott esetben) Előtörlesztési díj: [az összeg, vagy ha nem lehetséges, akkor a kiszámítás módja]
(Adott esetben) Amennyiben a hitel előtörlesztése mellett dönt, kérem vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy
pontosan megállapítsuk az előtörlesztés időpontjában esedékes előtörlesztési díjat.
10. Rugalmas elemek
(Adott esetben) [Tájékoztatás a fedezetcseréről/a szerződés átruházásról] Önnek lehetősége van ezt a hitelt más
[hitelezőhöz] [vagy] [ingatlanra] átvinni.[Feltételek]
(Adott esetben) Nincs lehetősége ezt a hitelt más [hitelezőhöz] [vagy] [ingatlanra] átvinni.
(Adott esetben) További elemek: [magyarázat a személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatójában felsorolt
további elemekről, és – választható jelleggel – a hitelező részéről a hitelszerződés részeként kínált, a megelőző
szakaszokban nem említett egyéb elemekről].
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11. A fogyasztó egyéb jogai
15 nap gondolkodási idő áll a rendelkezésére a hitel felvételéről szóló döntéshez. Miután kézhez kapta
a hitelszerződés tervezetét a hitelezőtől, csak 3 nap eltelte után fogadhatja el az ajánlatot.
(Adott esetben) Önnek [az elállási időszak kezdete]-tól/-től számítva [az elállási időszak hossza] belül joga van
elállni a megállapodástól. [Feltételek] [Eljárás]
(Adott esetben) Az elállás jogát elveszítheti, amennyiben az elállási időszak alatt e hitelszerződéshez kapcsolódó
ingatlant vásárol vagy értékesít.
(Adott esetben) Ha úgy dönt, hogy él [a hitelszerződést érintő] elállás jogával, kérjük, ellenőrizze, hogy továbbra
is vonatkoznak-e Önre a [8. szakaszban említett], a hitelhez [és a hitelhez kötődő kapcsolódó szolgáltatásokhoz]
kapcsolódó egyéb kötelezettségek.
12. Panaszok
Amennyiben panasza van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot [a belső kapcsolattartó pont és az eljárásra vonatkozó
információforrás].
(Adott esetben) A panasz kezelésére rendelkezésre álló idő legfeljebb [időtartam].
[Amennyiben a panasza helyben nem rendeződik az Ön számára kielégítően,] a következő szervezetekhez is
fordulhat: Pénzügyi Békéltető Testület, (Adott esetben) vagy kapcsolatba léphet a FIN-NET hálózattal, amelytől
elkérheti az Ön országában ezzel egyenértékű szerv adatait.
13. A hitelhez kapcsolódó kötelezettségeknek való nem megfelelés következményei a fogyasztóra nézve
[A nem megfelelés típusai]
[Pénzügyi és/vagy jogi következmények]
Amennyiben nehézségei támadnak a [gyakoriság] törlesztőrészletek fizetésével kapcsolatban, kérjük, mielőbb
keressen meg minket, hogy megfelelő megoldást találjunk a problémára.
(Adott esetben) A részletfizetések elmaradása esetén otthona végső esetben végrehajtás alá kerülhet.
(Adott esetben) 14. További tájékoztatás
(Adott esetben) [A hitelszerződésre alkalmazandó jog].
(Amennyiben a hitelező a személyre szóló tájékoztatás nyelvétől eltérő nyelvet kíván használni) Az információkat
és a szerződési feltételeket [nyelv] nyelven fogjuk rendelkezésére bocsátani. A hitelszerződés időtartama alatt
az Ön hozzájárulásával [nyelv] nyelven kívánunk Önnel kapcsolatot tartani.
[A hitelszerződés tervezetében rögzített irányadó jog]
15. Felügyelet
A hitelező a Magyar Nemzeti Bank, http://www.mnb.hu/ felügyelet alá tartozik.
(Adott esetben) A hitelközvetítő a Magyar Nemzeti Bank, http://www.mnb.hu/ felügyelet alá tartozik.

3. melléklet a 3/2016. (I. 7.) NGM rendelethez
A személyre szóló tájékoztatás kitöltési útmutatója
A személyre szóló tájékoztatás kitöltésekor legalább a következő utasításokat kell követni.
A szögletes zárójelben megadott szövegek helyére a megfelelő adatokat kell behelyettesíteni.
Ahol az „adott esetben” kifejezés van feltüntetve, a hitelezőnek akkor kell megadnia a kért adatot, ha az az adott
hitelszerződés szempontjából alkalmazható. Ha az adat nem releváns, a hitelező törli a kérdéses adatot vagy a teljes
szakaszt (például azokban az esetekben, amikor a szakasz nem alkalmazandó). A teljes szakasz törlése esetén
a személyre szóló tájékoztatás szakaszainak számozását ennek megfelelően módosítani kell.
A használt betűtípusnak és betűméretnek világosan olvashatónak kell lennie. Azok az információk, amelyeket ki kell
emelni, félkövér betűkkel, árnyékolással vagy nagyobb betűmérettel jelölendők. Minden kockázati figyelmeztetést
ki kell emelni.
„Bevezető szöveg”
Az érvényesség dátumát megfelelően ki kell emelni. E pont alkalmazásában az érvényességi dátum az az időszak,
ami alatt a személyre szóló tájékoztatásban feltüntetett információk, például a hitelkamatláb, változatlanok és
alkalmazandók maradnak, ha a hitelező úgy dönt, hogy hitelt nyújt ezen időszakon belül. Ha az alkalmazandó
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hitelkamatláb és egyéb költségek meghatározása az alapul szolgáló kötvények értékesítésének eredményétől
függenek, a tényleges hitelkamatláb és egyéb költségek eltérhetnek a feltüntetettektől. Csak ebben az esetben elő
kell írni, hogy az érvényességi dátum nem alkalmazandó a hitelkamatláb és egyéb költségek tekintetében és fel kell
tüntetni „a kamat és egyéb költségek kivételével” szöveget.
1. A hitelező
1.1. A hitelező neve, telefonszáma és levelezési címe a hitelező elérhetőségét jelenti, melyet a fogyasztó a későbbi
kapcsolattartáshoz használhat.
Az e-mail cím, a faxszám, az internetcím és a kapcsolattartó személy/kapcsolattartó pont megadása nem kötelező.
1.2. A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény
3. § (2) bekezdés ab) pontjával összhangban, ha az ügyletet távértékesítés keretében kínálják, a hitelezőnek adott
esetben meg kell adnia a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamban lévő képviselőjének nevét és levelezési címét.
A hitelező képviselője telefonszámának, e-mail címének és internetcímének megadása nem kötelező.
1.3. Amennyiben a 2. pont nem alkalmazandó, a hitelező a személyre szóló tájékoztatás megfogalmazását
felhasználva tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást és milyen feltételekkel.
(Adott esetben)
2. A hitelközvetítő
Amennyiben a fogyasztót hitelközvetítő tájékoztatja a termékről, a hitelközvetítőnek közölnie kell az alábbi
információkat is:
2.1. A hitelközvetítő neve, telefonszáma és levelezési címe a hitelközvetítő elérhetőségét jelenti, melyet a fogyasztó
a későbbi kapcsolattartáshoz használhat.
2.2. Az e-mail cím, a faxszám, az internetcím és a kapcsolattartó személy/kapcsolattartó pont megadása nem
kötelező.
2.3. A hitelközvetítő a személyre szóló tájékoztatás megfogalmazását felhasználva tájékoztatja a fogyasztót arról,
hogy nyújt-e hiteltanácsadást és milyen feltételekkel.
2.4. Tájékoztatás arról, hogy a hitelközvetítő milyen módon kapja a díjazását, mekkora a díj összege és mi
az esedékessége. Amennyiben valamely hitelezőtől kap jutalékot, meg kell adni a jutalék összegét, és ha
ez a hitelező nem azonos az 1. pontban szereplővel, akkor a hitelező nevét is.
3. A hitel fő jellemzői
3.1. Ebben a pontban világosan ismertetni kell a hitel fő jellemzőit, beleértve az összegét és a pénznemét,
a hitelkamatlábbal összefüggő potenciális kockázatokat, beleértve a 8. pontban említetteket is, továbbá a törlesztési
struktúrát.
3.2. Amennyiben a hitel pénzneme forinttól eltér, a hitelezőnek jeleznie kell, hogy a fogyasztó rendszeresen
figyelmeztetést kap majd, mégpedig legalább akkor, ha az árfolyam 20%-ot meghaladó mértékben változik, és
a hitelezőnek adott esetben jeleznie kell a hitelszerződés pénznemének más pénznemre történő átváltásának
a jogát vagy a feltételek újratárgyalásának a lehetőségét, valamint bármely más intézkedést, amellyel a fogyasztó
korlátozhatja vagy kiküszöbölheti az árfolyamkockázatot. Amennyiben a hitelszerződés az árfolyamkockázat
korlátozására vagy kiküszöbölésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz, a hitelezőnek jeleznie kell azt a maximális
összeget, amelyet a fogyasztónak adott esetben vissza kell fizetnie. Amennyiben a hitelszerződés nem tartalmaz
olyan rendelkezést, amely a fogyasztó árfolyamkockázatát az árfolyam 20%-nál kisebb mértékű változására
korlátozza, a hitelezőnek szemléltetésként be kell mutatnia, hogy milyen következménnyel jár a hitel összegére, ha
a forint árfolyama a hitel pénzneméhez képest 20%-kal gyengül.
3.3. A hitel futamidejét években vagy hónapokban kell kifejezni, attól függően, hogy melyik felel meg jobban
a fogyasztó igényeinek. Ha a hitel futamideje változhat a szerződés időtartama alatt, a hitelezőnek el kell
magyaráznia, hogy ez mikor és milyen körülmények között fordulhat elő. Ha a hitel nyílt végű, például fedezett
hitelkártya esetében, akkor ezt a tényt a hitelezőnek egyértelműen jeleznie kell.
3.4. A hitel típusát (például ingatlan-jelzáloghitel, lakáshitel) egyértelműen fel kell tüntetni. A hitel típusának
ismertetésénél egyértelműen fel kell tüntetni, hogy hogyan kell törleszteni a tőkét és a kamatot a hitel futamideje
alatt (azaz a törlesztési struktúrát), és egyértelműen meg kell adni, hogy a hitelszerződés tőketörlesztéses vagy
halasztott tőketörlesztésű hitel, vagy a kettő ötvözete.
3.5. Amennyiben a teljes hitel vagy egy része halasztott tőketörlesztésű hitel, akkor e pont végén, a személyre
szóló tájékoztatásban szereplő megfogalmazást felhasználva feltűnően el kell helyezni az erre egyértelműen utaló
figyelemfelhívást.
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3.6. Ebben a pontban ismertetni kell, hogy a hitelkamatláb rögzített vagy változó, és adott esetben azon
időtartamokat is, amelyek során rögzített marad; valamint a későbbi hitelkamatláb-felülvizsgálat gyakoriságát és
a hitelkamatláb-változásra vonatkozó korlátok, például felső vagy alsó határértékek létezését.
Ismertetni kell azt a képletet, amely alapján a hitelkamatlábat felülvizsgálják, továbbá annak egyes összetevőit
(például a referencia-kamatlábat és a kamat-felárat). A hitelezőnek fel kell tüntetnie, például internetcím
megadásával, hogy hol találhatók további információk a képletben szereplő indexekről és kamatlábakról,
pl. a BUBOR-ról, a központi banki irányadó kamatlábról, vagy a kamatváltoztatási, kamatfelár változtatási mutatókról.
3.7. Amennyiben eltérő körülmények között különböző hitelkamatlábak alkalmazandók, az információkat
valamennyi alkalmazható hitelkamatláb esetében meg kell adni.
3.8. A „fizetendő teljes összeg” a fogyasztó által visszafizetendő teljes összegnek felel meg. Ezt a hitel teljes
összegéből és a hitel teljes díjából álló összegként kell feltüntetni. Amennyiben a hitelkamatláb nincs rögzítve
a szerződés időtartamára, ki kell emelni, hogy az összeg csupán szemléltető jellegű, és változhat, különösen
a hitelkamatláb változása alapján.
3.9. Ha a hitelt az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog vagy más hasonló biztosíték vagy ingatlanhoz fűződő jog
fedezi, a hitelezőnek erre fel kell hívnia a fogyasztó figyelmét. Adott esetben a hitelezőnek fel kell tüntetnie, hogy
az ingatlant vagy más biztosítékot milyen értéken vette figyelembe ezen adatlap elkészítéséhez.
3.10. Adott esetben a hitelezőnek fel kell tüntetnie az alábbiak egyikét:
a) az „igénybe vehető maximális hitelösszeg az ingatlan értékéhez viszonyítva”, megadva a hitel/érték arányt. Ezt
példán keresztül is be kell mutatni, amely abszolút értékben megadja, hogy egy adott ingatlanérték esetén mekkora
a felvehető maximális összeg; vagy
b) az „ingatlannak a példaként szereplő összeg felvételéhez a hitelező által megkövetelt minimális értéke”.
3.11. Amennyiben a hitel több részből áll (például részben rögzített, részben változó kamatozású), akkor ezt a hitel
típusának megadásakor jelezni kell, és az előírt tájékoztatást a hitel minden részére meg kell adni.
4. Kamat és egyéb költségek
4.1. A „kamat” a hitelkamatlábra vagy hitelkamatlábakra utal.
4.2. A hitelkamatlábat százalékban kell megadni. Amennyiben a hitelkamatláb változó és referencia-kamatlábon
alapul, a hitelező a referencia-kamatlábbal és a hitelezői kamatfelár százalékos értékével adhatja meg
a hitelkamatlábat. A hitelezőnek tehát meg kell adnia a referencia-kamatlábnak és a kamatfelárnak a személyre
szóló tájékoztatás kiadásakor érvényes értékét.
Változó hitelkamatláb esetén meg kell adni a következő információkat:
a) a THM kiszámításához alapul vett feltételezések;
b) adott esetben az alkalmazandó felső és alsó értékhatárok; valamint
c) az arra vonatkozó figyelmeztetés, hogy a hitelkamatláb változó jellege befolyásolhatja a THM tényleges szintjét.
A fogyasztó figyelmének a felhívása érdekében a figyelmeztetést nagyobb betűmérettel és feltűnően kell
megjeleníteni a személyre szóló tájékoztatás főszövegén belül. A figyelmeztetés mellett be kell mutatni egy
a THM-re vonatkozó szemléltető példát. Amennyiben a hitelkamatlábnak felső értékhatára van, a példában azt
kell feltételezni, hogy a hitelkamatláb az első lehetséges alkalommal a hitelszerződésben szereplő legmagasabb
szintre emelkedik. Amennyiben nincs felső értékhatár, akkor a THM-hez az elmúlt legalább 20 éves időszakban
előforduló legmagasabb hitelkamatlábat kell példaként venni, illetve ha a hitelkamatláb számítására szolgáló
adatok 20 évnél rövidebb időre állnak csak rendelkezésre, akkor a leghosszabb olyan időszakot kell tekinteni,
amelyre vonatkozóan ezek az adatok rendelkezésre állnak, és adott esetben a hitelkamatláb számításához használt
külső referencia-kamatlábnak a legmagasabb értékét kell figyelembe venni, illetve ha a hitelező nem alkalmaz
külső referencia-kamatlábat, akkor az EBH által megállapított legmagasabb referencia-kamatlábat kell figyelembe
venni. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó azokra a hitelszerződésekre, amelyek a hitelkamatlábat egy hosszabb,
többéves kezdeti időszakra rögzítik, majd a hitelkamatláb a hitelező és a fogyasztó közötti tárgyalást követően
további időszakra rögzíthető. Olyan hitelszerződések esetében, amelyek a hitelkamatlábat egy hosszabb, többéves
kezdeti időszakra rögzítik, majd a hitelkamatláb a hitelező és a fogyasztó közötti tárgyalást követően további
időszakra rögzíthető, a tájékoztatásban szerepelnie kell az arra vonatkozó figyelmeztetésnek, hogy a THM-et
a kezdeti időszakra érvényes hitelkamatláb alapján számították ki. A figyelmeztetés mellett a külön jogszabálynak
megfelelően számított THM-re vonatkozó további szemléltető példát is be kell mutatni. Amennyiben a hitel több
részből áll (például részben rögzített, részben változó kamatozású), a tájékoztatást a hitel mindegyik részére meg
kell adni.
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4.3. A „THM egyéb összetevői” részben a THM-ben foglalt valamennyi egyéb költséget fel kell sorolni, ideértve
az olyan egyszeri költségeket, mint a kezelési költségek, valamint az olyan rendszeres költségeket is, mint az éves
kezelési költségek. A hitelezőnek minden költséget a megfelelő kategóriába besorolva kell megjelenítenie (egyszeri
költségek, rendszeresen fizetendő, a törlesztőrészletekben foglalt költségek, valamint rendszeresen fizetendő,
a törlesztőrészleteken kívüli költségek), feltüntetve az összeget, továbbá azt, hogy kinek és mikor kell fizetni őket. Itt
nem kell feltüntetni a szerződéses kötelezettségek megszegéséért felszámított költségeket. Amennyiben az összeg
nem ismert, a hitelezőnek, ha lehetséges, meg kell adnia az összeg tájékoztató jellegű értékét, ha pedig ez nem
lehetséges, azt, hogy miként számítják majd ki, valamint azt, hogy a megadott érték tájékoztató jellegű. Ha a THM
nem tartalmaz bizonyos költségeket, mivel nem ismertek a hitelező számára, ezt ki kell emelni.
Ha a fogyasztó tájékoztatta a hitelezőt az általa előnyben részesített hitel egy vagy több jellemzőjéről – például
a hitelszerződés futamidejéről és a hitel teljes összegéről – a hitelezőnek ezeket az összetevőket lehetőség
szerint alkalmaznia kell. Ha a hitelszerződés különböző módokat biztosít a lehívásra, amelyekhez különböző
díjak és hitelkamatlábak kapcsolódnak, és a hitelező a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és
közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltevésekkel
él, jeleznie kell, hogy az ilyen típusú hitelszerződéshez kapcsolódó más lehívási mechanizmusok magasabb THM-et
eredményezhetnek. Amennyiben a THM kiszámításához figyelembe veszik a lehívási feltételeket, a hitelezőnek ki
kell emelnie a THM kiszámításához használttól esetleg eltérő mechanizmusokhoz kapcsolódó költségeket.
4.4. Amennyiben a jelzálogjog vagy hasonló biztosíték bejegyzéséért díjat kell fizetni, ezt ebben a pontban kell
közölni az összeg megadásával együtt, amennyiben az ismert, ha pedig ez nem lehetséges, akkor az összeg
meghatározásának az alapját kell ismertetni. Ha a díj ismert és a THM tartalmazza, akkor a díjat és összegét
az „Egyszer fizetendő költségek” között kell feltüntetni. Ha a hitelező nem ismeri a díjat, és ezért a THM azt nem
tartalmazza, akkor a díjfizetési kötelezettséget egyértelműen fel kell tüntetni a hitelező számára nem ismert
költségek között. Mindkét esetben a személyre szóló tájékoztatásban szereplő standard szöveget kell felhasználni
a megfelelő megnevezés alatt.
5. A törlesztések gyakorisága és száma
5.1. Ha a törlesztéseket rendszeres időközönként kell teljesíteni, meg kell adni a törlesztések gyakoriságát (például
havi). Ha a részleteket nem rendszeres időközönként kell majd törleszteni, ezt világosan el kell magyarázni
a fogyasztónak.
5.2. A törlesztések feltüntetett számának a hitel teljes futamidejére kell vonatkoznia.
6. Az egyes törlesztőrészletek összege
6.1. A hitel pénznemét és a törlesztőrészletek pénznemét egyértelműen fel kell tüntetni.
6.2. Ha a törlesztőrészletek összege a hitel futamideje alatt változhat, a hitelezőnek meg kell adnia azt
az időtartamot, amelynek során a kezdeti törlesztőrészlet mértéke változatlan marad, valamint meg kell adnia, hogy
később mikor és milyen gyakorisággal változik a törlesztőrészlet.
6.3. Amennyiben a teljes hitel vagy egy része halasztott tőketörlesztésű hitel, akkor e pont végén, a személyre szóló
tájékoztatásban szereplő megfogalmazással, feltűnően el kell helyezni az erre egyértelműen utaló nyilatkozatot.
Ha a fogyasztó csak úgy részesülhet halasztott tőketörlesztésű, jelzálogjoggal vagy más hasonló biztosítékkal
fedezett hitelben, ha valamely kapcsolt megtakarítási terméket is megvásárol, akkor az ez utóbbi termékhez
kapcsolódó fizetések összegét és gyakoriságát meg kell adni.
6.4. Változó hitelkamatláb esetén a tájékoztatásban szerepelnie kell egy erre vonatkozó nyilatkozatnak a személyre
szóló tájékoztatásban szereplő megfogalmazást felhasználva, valamint szemléltetni kell a törlesztőrészlet maximális
összegét. Felső értékhatár megléte esetén a szemléltető példában a törlesztőrészlet azon összegét kell szerepeltetni,
amely akkor állna elő, ha a hitelkamatláb eléri a maximális szintet. Amennyiben nincs felső értékhatár, a legrosszabb
esetre szóló forgatókönyvet alkalmazva, az elmúlt 20 évben előforduló legmagasabb hitelkamatlábbal számított
törlesztőrészletet kell példaként bemutatni. Ha a hitelkamatláb számítására szolgáló adatok 20 évnél rövidebb
időre állnak csak rendelkezésre, a leghosszabb olyan időszakot kell tekinteni, amelyre vonatkozóan ezek az adatok
rendelkezésre állnak, és adott esetben a hitelkamatláb számításához használt külső referencia-kamatlábnak
a legmagasabb értékét kell figyelembe venni, illetve ha a hitelező nem alkalmaz külső referencia-kamatlábat, az EBH
által megállapított legmagasabb referencia-kamatlábat kell figyelembe venni. A szemléltető példa bemutatására
vonatkozó rendelkezés nem alkalmazandó azokra a hitelszerződésekre, amelyek a hitelkamatlábat egy hosszabb,
többéves kezdeti időszakra rögzítik, majd a kamatláb a hitelező és a fogyasztó közötti tárgyalást követően további
időszakra rögzíthető. Amennyiben a hitel több részből áll (például részben rögzített, részben változó kamatozású),
a tájékoztatást a hitel mindegyik részére és a teljes hitelre is meg kell adni.
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6.5. (Adott esetben) Ha a hitel forinttól eltérő devizanemben van, vagy a hitel forinttól eltérő devizanemhez
indexált, a hitelezőnek a személyre szóló tájékoztató megfogalmazását felhasználva számszerű példákat kell adnia,
amelyekből egyértelműen kiderül, hogy az érintett árfolyam változása hogyan befolyásolhatja a törlesztőrészletek
összegét. E példában a forint árfolyamának 20%-os csökkenéséből kell kiindulni, és mellette jól kiemelt
nyilatkozatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a törlesztőrészlet a példában feltételezett összegnél nagyobb
mértékben is emelkedhet. Amennyiben létezik olyan felső értékhatár, amely ezen emelkedést 20% alatt tartja, akkor
forintban kifejezve a törlesztőrészletek maximális összegét kell megadni, és a további emelkedések lehetőségére
vonatkozó nyilatkozat nem szükséges.
6.6. Amennyiben a hitel részben vagy egészben változó kamatozású, és a 6.3. pont alkalmazandó, akkor a 6.5. pont
szemléltető példáját a 6.1. pontban említett törlesztőrészletből kiindulva kell bemutatni.
6.7. Ha a törlesztőrészletek teljesítési pénzneme eltér a hitel pénznemétől vagy az egyes törlesztőrészleteknek
forintban kifejezett összege egy annak megfelelő más pénznembeli összegtől függ, akkor ebben a pontban
meg kell adni az alkalmazandó árfolyam kiszámításának az időpontját, továbbá vagy az árfolyamot, vagy pedig
az árfolyam kiszámításának alapját és a kiigazítás gyakoriságát. Adott esetben meg kell adni az árfolyamot
közzétevő intézmény nevét is.
6.8. Amennyiben a hitel olyan halasztott kamatfizetésű hitel, amely esetében a törlesztőrészletek nem fedezik
teljes egészében a kamatot, hanem a kamat hozzáadódik a fennálló teljes hitelösszeghez, magyarázatot kell adni
arra, hogy a halasztott kamat hogyan és mikor adódik hozzá készpénzösszegként a hitelhez; és hogy ez a fogyasztó
számára milyen következményekkel jár a még fennálló adóssága tekintetében.
7. Szemléltető törlesztési táblázat
7.1. Fel kell tüntetni, hogy a fogyasztó milyen esetekben kap felülvizsgált törlesztési táblázatot és ennek milyen
feltételei vannak.
7.2. Ha a hitelkamatláb a hitel futamideje alatt változhat, a hitelezőnek fel kell tüntetnie azt az időtartamot, amely
során ez a kezdeti hitelkamatláb változatlan marad.
7.3. Az ebben a pontban szereplő táblázat a következő oszlopokból áll: „a törlesztés ütemezése” (például
1. hónap, 2. hónap, 3. hónap), „a törlesztőrészlet összege”, „törlesztőrészletenként fizetendő kamat”, (adott
esetben) „a törlesztőrészletben foglalt egyéb költségek”, „törlesztőrészletenként visszafizetett tőke” és „az egyes
törlesztőrészletek után fennmaradó tőke”.
7.4. A törlesztés első évére vonatkozóan minden egyes törlesztőrészlet esetében meg kell adni ezeket
az információkat, és ezen első év végén minden egyes oszlopnál fel kell tüntetni a részösszeget. A következő évekre
vonatkozóan az adatokat meg lehet adni éves alapon is. A táblázat végéhez egy „mindösszesen” sort kell fűzni, és
minden oszlop esetében meg kell adni a teljes összeget. A hitel teljes díja (azaz a „törlesztőrészlet összege” oszlop
teljes összegét) világosan ki kell emelni és ilyenként kell feltüntetni.
7.5. Ha a hitelkamatláb módosulhat, és a törlesztőrészleteknek az egyes módosításokat követő összege nem ismert,
a hitelező a törlesztési táblázatban a hitel teljes futamidejére vonatkozóan ugyanazt a törlesztőrészlet-összeget
tüntetheti fel. Ilyen esetben a hitelezőnek erre fel kell hívnia a fogyasztó figyelmét úgy, hogy az ismert összegeket
vizuálisan megkülönbözteti a feltételezettektől (például más betűtípus, szegélyek vagy árnyékolás alkalmazásával).
Emellett egy világosan olvasható szöveggel el kell magyarázni, hogy a táblázatban feltüntetett összegek mely
időszakokban változhatnak és miért.
8. További kötelezettségek
8.1. A hitelezőnek ebben a pontban olyan kötelezettségeket kell feltüntetnie, mint a ingatlan vagyonbiztosításának,
életbiztosítás megkötésének, a munkabér hitelezőnél vezetett fizetési számlára való utaltatásának vagy bármely
más termék vagy szolgáltatás megvásárlásának a kötelezettsége. A hitelezőnek minden kötelezettség esetében meg
kell adnia, hogy a kötelezettséget kinek a részére és milyen időpontig kell teljesíteni.
8.2. A hitelezőnek meg kell adnia a kötelezettség időtartamát (például: a hitelszerződés lejáratáig). A hitelezőnek
minden kötelezettség esetében meg kell adnia, hogy a fogyasztónak a THM-ben nem szereplő milyen költségeket
kell megfizetnie.
8.3. A hitelezőnek fel kell tüntetnie, hogy a hitelnek a közölt feltételek szerinti megszerzéséhez a fogyasztó köteles-e
bármilyen kapcsolódó szolgáltatást igénybe venni, és ha igen, akkor köteles-e ezt a szolgáltatást a hitelező által
előnyben részesített szolgáltatótól igénybe venni, vagy saját maga is választhat-e szolgáltatót. Ha ez utóbbi
lehetőségnek az a feltétele, hogy a kapcsolódó szolgáltatások megfeleljenek bizonyos minimumkövetelményeknek,
akkor ezeket e pontban kell ismertetni.
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Amennyiben a hitelszerződés egyéb termékekkel egy csomagban szerepel, akkor a hitelezőnek ismertetnie kell
a csomagban szereplő többi termék legfontosabb jellemzőit, és egyértelműen közölnie kell, hogy a fogyasztónak
joga van-e a hitelszerződést vagy a csomag egyes termékeit külön felmondani, és ha igen, akkor ennek mik
a feltételei és a következményei, továbbá adott esetben közölnie kell a hitelszerződéshez kapcsolódóan
megvásárolandó szolgáltatások felmondásának lehetséges következményeit.
9. Előtörlesztés
9.1. A hitelezőnek fel kell tüntetnie, hogy a fogyasztó milyen feltételek mellett fizetheti vissza részben vagy
egészben a hitelt annak lejárata előtt.
9.2. Az előtörlesztési díjról szóló pontban a hitelezőnek fel kell hívnia a fogyasztó figyelmét az esetleges
előtörlesztési díjakra vagy előtörlesztés esetén a hitelező költségtérítése céljából fizetendő egyéb költségekre, és
lehetőség szerint meg kell adnia ezek összegét. Olyan esetekben, amikor az előtörlesztési díj összege különböző
tényezők függvénye, mint például a már törlesztett összeg vagy az előtörlesztés időpontjában érvényes kamatláb,
a hitelezőnek fel kell tüntetnie az előtörlesztési díj kiszámításának a módját, és meg kell adnia a díj lehetséges
maximális összegét, illetve ha erre nincs mód, akkor szemléltető példával kell bemutatnia a fogyasztó számára, hogy
a különböző lehetséges forgatókönyvek esetén hogyan alakulhat az előtörlesztési díj mértéke.
10. Rugalmas elemek
10.1. A hitelező adott esetben jelzi a hitel másik hitelezőhöz vagy másik ingatlanra való átvitelének a lehetőségét és
ennek feltételeit.
10.2. (Adott esetben) További elemek: Amennyiben a termék az 10.5. pontban felsorolt bármely elemet tartalmazza,
akkor ebben a pontban fel kell sorolni ezen elemeket, és röviden ismertetni kell a következőket: a fogyasztó milyen
körülmények között veheti igénybe ezeket az elemeket; az elemek esetleges feltételei; ha az elem úgy képezi
jelzálogjoggal vagy hasonló biztosítékkal fedezett hitel részét, hogy a fogyasztó elveszíti az elemhez egyébként
kapcsolódó jogszabályi vagy szerződéses védelmet; az elemet biztosító cég (ha az nem a hitelező).
10.3. Ha az elem további hitelt tartalmaz, akkor ebben a pontban a következőket kell a fogyasztónak elmagyarázni:
a hitel teljes összege (ideértve a jelzálogjoggal vagy hasonló biztosítékkal fedezett hitelt is); hogy a további hitel
fedezett-e vagy sem; a vonatkozó hitelkamatlábak; hogy szabályozott-e vagy sem. Az eredeti hitelképességvizsgálatnak vagy ki kell terjednie az ilyen további hitelösszegre is, vagy ha nem terjed ki rá, akkor ebben a pontban
világosan el kell magyarázni, hogy a további összeg rendelkezésre bocsátása a fogyasztó törlesztési képességének
további vizsgálatától függ.
10.4. Ha a hitel megtakarítási termékkel társul, a vonatkozó kamatlábakat meg kell magyarázni.
10.5. A lehetséges további elemek: „Túlfizetés/Alulfizetés” [a törlesztési struktúra szerint rendesen fizetendő
részletnél nagyobb vagy kisebb összeg fizetése]; „A fizetés szüneteltetése” [olyan időszakok, amikor a fogyasztónak
nem kell törlesztenie]; „Ismételt lehívás” [a fogyasztó azon lehetősége, hogy egy egyszer már lehívott és visszafizetett
összeget újra felvegyen]; „További hitel felvétele külön jóváhagyás nélkül”; „További fedezett vagy fedezetlen
hitelfelvétel” [a fenti 10.3. ponttal összhangban]; „Hitelkártya”; „Kapcsolt folyószámla”; és „Kapcsolt megtakarítási
számla”.
10.6. A hitelező feltüntethet a részéről a hitelszerződés részeként kínált, a megelőző pontokban nem említett
bármely egyéb elemet.
11. A fogyasztó egyéb jogai
11.1. A hitelezőnek világosan ismertetnie kell például a gondolkodási időhöz való jogot, és adott esetben az egyéb
jogokat, például az fedezet cserére, szerződés átruházásra vonatkozó jogot, amennyiben létezik, e jog(ok)
gyakorlásának a feltételeit, a fogyasztó által a jog(ok) gyakorlásához követendő eljárást, valamint (adott esetben)
a vonatkozó díjakat.
11.2. Amennyiben a fogyasztót gondolkodási idő illeti meg, ezt egyértelműen jelezni kell.
11.3. A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény
7. § (1) bekezdésével összhangban, ha az ügyletet távértékesítéssel kínálják, a fogyasztót tájékoztatni kell az elállás
jogának meglétéről vagy hiányáról.
12. Panaszok
12.1. Ebben a pontban meg kell adni a belső kapcsolattartó pontot [az érintett részleg neve] és a panasz bejelentése
céljából való kapcsolatfelvétel módját [levelezési cím] vagy [telefonszám], vagy a [kapcsolattartó személy
nevét] [elérhetőség], továbbá meg kell adni a panaszbejelentésre szolgáló internetes oldal címét vagy hasonló
információforrást.
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12.2. Meg kell adni a panaszbejelentés és a peren kívüli vitarendezés tekintetében illetékes külső szerv nevét,
továbbá amennyiben e szerv megkeresésének előfeltétele a belső panaszkezelési eljárás igénybevétele, ezt a tényt
a személyre szóló tájékoztatás megfogalmazásával közölni kell.
12.3. Amennyiben a hitelszerződés más tagállamban lakóhellyel rendelkező fogyasztóval jön létre, akkor
a hitelezőnek utalnia kell a FIN-NET hálózat (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/) létezésére.
13. A hitelhez kapcsolódó kötelezettségek elmulasztásának következményei a fogyasztóra nézve
13.1. Ha a fogyasztó hitelhez kapcsolódó bármely kötelezettségének be nem tartása pénzügyi vagy jogi
következményekkel járhat a fogyasztó számára, a hitelezőnek ebben a pontban kell ismertetnie az egyes fő
eseteket (például késedelmes fizetés/nemteljesítés, a „További kötelezettségek” című 8. pontban meghatározott
kötelezettségek teljesítésének elmulasztása), és jeleznie kell, hogy a fogyasztó hol juthat további információhoz.
13.2. A hitelezőnek minden ilyen esetre vonatkozóan egyértelmű, könnyen érthető kifejezésekkel kell részleteznie
a lehetséges szankciókat vagy következményeket. A súlyos következményekre való hivatkozásokat ki kell emelni.
13.3. Amennyiben a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan a hitelező részére visszaadható vagy átruházható, ha
a fogyasztó nem teljesíti a kötelezettségeit, akkor ebben a pontban a személyre szóló tájékoztatásban szereplő
megfogalmazást felhasználva el kell helyezni az erre vonatkozó nyilatkozatot.
14. További információk
14.1. Távértékesítés esetében ebben a pontban fel kell tüntetni a hitelszerződésre alkalmazandó jogra és az illetékes
bíróságra vonatkozó esetleges záradékot.
Amennyiben a hitelező a szerződés időtartama alatt a fogyasztóval a személye szóló tájékoztatás nyelvétől
eltérő nyelven kíván kommunikálni, akkor ezt a tényt rögzíteni kell, és meg kell nevezni a kommunikáció céljára
használandó nyelvet. Ez az előírás nem sérti a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási
szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény 3. § (2) bekezdés ce) pontját.
14.2. A hitelezőnek vagy a hitelközvetítőnek jeleznie kell, hogy a fogyasztó jogosult arra, hogy legkésőbb
a hitelezőre nézve kötelező erejű ajánlat megtételekor megkapja vagy adott esetben felajánlják részére
a hitelszerződés tervezetének egy példányát.
15. Felügyelet
15.1. Itt kell feltüntetni a hitelezés szerződéskötést megelőző szakaszának felügyelete tekintetében illetékes
hatóságot, illetve hatóságokat.

A nemzetgazdasági miniszter 4/2016. (I. 7.) NGM rendelete
a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó
módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet, valamint a fogyasztónak nyújtott hitellel
kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30/A. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30/A. § a) és b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 14. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó
módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet módosítása
1. §		
A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani
elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„1. § A hitelezőnek a jelzáloghitel, az ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing, illetve a kezesség és bankgarancia,
valamint az egyéb bankári kötelezettségvállalás fedezetéül felajánlott, termőföldnek nem minősülő ingatlanok
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értékét az e rendeletben, illetőleg e rendelet alapján készített hitelbiztosítéki érték-megállapítási szabályzatban
(a továbbiakban: Szabályzat) meghatározottak szerint kell megállapítania.”
2. §		
A PM rendelet „Záró rendelkezés” alcíme a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § Ez a rendelet a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK
és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 2014/17/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
3. §		
A PM rendelet
a)
2. § (1), (6) és (7) bekezdésében, 5. §-ában, 6. § (1) és (3) bekezdésében a „jelzálog-hitelintézet” szövegrész
helyébe a „hitelező”,
b)
6. § (2) bekezdésében a „jelzálog-hitelintézetnek” szövegrész helyébe a „hitelezőnek”
szöveg lép.

2. A fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló
56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosítása
4. §		
A fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
(a továbbiakban: NGM rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fogyasztó – az elektronikus úton történő tájékoztatás kivételével – aláírásával igazolja, hogy megkapta a 4. és
az 5. §-ban előírt tájékoztatást.”
5. §		
Az NGM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a fogyasztó arról tájékoztatja a hitelezőt vagy a hitelközvetítőt, hogy hitelszerződés megkötése érdekében
igénybe kívánja venni szolgáltatását, a fogyasztó által megadott tájékoztatás alapján – a fogyasztó igényeinek,
lehetőségeinek és szükségleteinek felmérését követően – hitelező és a hitelközvetítő szóban vagy elektronikus úton
tájékoztatást ad
a) az igényelhető hitel lehetséges összegéről,
b) a kamatozás módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített) és
a kamat módosításának lehetőségéről,
c) a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról,
d) a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról, valamint
e) a hitel választható futamidejéről.”
6. §		
Az NGM rendelet
a)
4. § (2) bekezdésében a „szóban tájékoztatást ad” szövegrész helyébe a „szóban vagy elektronikus úton
tájékoztatást ad”,
b)
4. § (3)–(5) bekezdésében a „szóbeli tájékoztatásnak” szövegrész helyébe a „szóbeli vagy elektronikus úton
történő tájékoztatásnak”,
c)
az NGM rendelet 5. § (1) bekezdésében a „szóbeli tájékoztatásának” szövegrész helyébe a „szóbeli vagy
elektronikus úton történő tájékoztatásának”
szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet 2016. március 21-én lép hatályba.
8. §		
Ez a rendelet a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és
a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 2014/17/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 5/2016. (I. 7.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában, 10. alpont
b) pontjában, 13. alpontjában, 16. alpont b) pontjában, 19. alpont a) pontjában, 25. és 26. alpontjában és a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. mellékletébe sorolt olyan központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait, amelyek a nemzetgazdasági
miniszter irányítása alá tartoznak, az 1–7. melléklet tartalmazza.
2. §		
Ha az e rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok
vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra
jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
4. §		
Hatályát veszti a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 6/2015. (III. 18.) NGM rendelet.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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1.1.melléklet
az a5/2016.
(I. 7.)(…..)
NGMNGM
rendelethez
melléklet
…/2016.
rendelethez

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

2
3

4 000187

5 000220
6 294102
7 294113

9 347440

Jogcímcsoport

E

Jogcímnév

F

G

H

I

J

K

L

M

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Pártok támogatása
Országos listán mandátumot
szerzett pártok támogatása

A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi
FIDESZ - Magyar Polgá- XXXIII. törvény (a továbbiakri Szövetség
ban: Párt tv.) 5. §-a alapján a
FIDESZ - Magyar Polgári
Szövetség támogatása
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Magyar Szocialista Párt Magyar Szocialista Párt támogatása
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Jobbik Magyarországért
Jobbik Magyarországért MozMozgalom - Párt
galom - Párt támogatása
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Lehet Más a Politika
Lehet Más a Politika támogatása
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Kereszténydemokrata
Kereszténydemokrata Néppárt
Néppárt
támogatása
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Együtt - A Korszakváltók
Együtt - A Korszakváltók
Pártja
Pártja támogatása

FIDESZ - Magyar
Polgári Szövetség

Magyar Szocialista
Párt
Jobbik Magyarországért Mozgalom Párt
Lehet Más a Politika
Kereszténydemokrata Néppárt
Együtt - A Korszakváltók Pártja

10 347451

Demokratikus Koalíció

A Párt tv. 5. §-a alapján, a
pártok támogatása

Demokratikus Koalíció

11 347462

Párbeszéd Magyarországért Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján, a
pártok támogatása

Párbeszéd Magyarországért Párt

A Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) általi utalás a Párt tvben előírt határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határ-

N

O
Európai
uniós forrásból
finanszírozott
Lebonyo- költséglító szerv
vetési
támogatás közreműködő
szervezete

Kincstár

Kincstár
Kincstár
Kincstár
Kincstár
Kincstár
Kincstár
Kincstár
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8 000208

B C D

Cím
Alcím

1

Áht.
azonosító

A

13
14 253967
15 253956
16 301091
17 294235
18 271745
19 347851

20 348017

21 348584

22 349528
23

24 303580

Magyar Liberális Párt
Pártalapítványok támogatása

Magyar Liberális
Párt

A Párt tv. 9/A. § a alapján a
Szövetség a Polgári
Szövetség a Polgári MagyaSzövetség a Polgári Magyaror- Magyarországért
rországért Alapítvány
szágért Alapítvány támogatása Alapítvány
A Párt tv. 9/A. § a alapján a
Táncsics Mihály
Táncsics Mihály Alapítvány Táncsics Mihály Alapítvány
Alapítvány
támogatása
A Párt tv. 9/A. § a alapján a
Gyarapodó MagyaGyarapodó Magyarországért
Gyarapodó Magyarországért
rországért AlapítAlapítvány
Alapítvány támogatása
vány
A Párt tv. 9/A. § a alapján a
Ökopolisz AlapítÖkopolisz Alapítvány
Szövetség az Ökopolisz Alapítvány
vány támogatása
A Párt tv. 9/A. § a alapján a
Barankovics István
Barankovics István AlapítSzövetség a Barankovics István
Alapítvány
vány
Alapítvány támogatása
A Párt tv. 9/A. § a alapján a
Együtt MagyarorEgyütt Magyarországért
Szövetség az Együtt Magyarországért Alapítvány
Alapítvány
szágért Alapítvány támogatása
A Párt tv. 9/A. § a alapján a
Megújuló Magyarországért Szövetség a Megújuló Magya- Megújuló MagyarorAlapítvány
rországért Alapítvány támogatá- szágért Alapítvány
sa
A Párt tv. 9/A. § a alapján a
Liberális Magyarországért Szövetség a Liberális Magya- Liberális MagyarorAlapítvány
rországért Alapítvány támogatá- szágért Alapítvány
sa
A Párt tv. 9/A. § a alapján az Új
Új Köztársaságért
Új Köztársaságért AlapítKöztársaságért Alapítvány
Alapítvány
vány
támogatása
Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
A közszolgálati média működtetése, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikáMédiaszolgáltatáscióról szóló 2010. évi
Közszolgálati hozzájárulás
támogató és VaCLXXXV. törvényben (a togyonkezelő Alap
vábbiakban: Média tv.) rögzített
médiapolitikai célok megvalósítása.

időkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határidőkben.

Kincstár

Kincstár
Kincstár
Kincstár
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12 347473

A Párt tv. 5. §-a alapján, a
pártok támogatása

Kincstár
Kincstár
Kincstár

A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határidőkben.

Kincstár

A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határidőkben.

Kincstár

A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt határidőkben.

Kincstár

A Kincstár által a Média
tv. 136. § (4) bekezdése
szerint.

Kincstár
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2.2.melléklet
aza5/2016.
(I. 7.)(…..)
NGMNGM
rendelethez
melléklet
…/2016.
rendelethez

XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai
2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
E

Jogcímnév

Jogcímcsoport

Cím

B C D

Alcím

1

Áht.
azonosító

A

F

Előirányzat célja

Év közben meghozott kormányzati döntésekből következő
Rendkívüli kormányzati intéz- feladatok finanszírozása és az
2 297102
kedések
előirányzott, de elháríthatatlan
ok miatt elmaradó költségvetési
bevételek pótlása

3 271734 Országvédelmi Alap
4

Kifizetésben
részesülők
köre

H

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

J

Rendelkezésre
bocsátás
módja

K

Visszafizetés
határideje

L

Biztosíték

M

N

Kezelő Lebonyoszerv lító szerv

O
Európai
uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete

Az előirány
zatátcsoportosí
A Kormány egyedi határotásról szóló
zata alapján, előirányzat
Korm. hatáátcsoportosításként.
rozatban
meghatározott időpont
Esetleges felhasználásról a
Kvtv. 19. §-ának (3)-(4)
bekezdése alapján a Kormány dönt.

Költségvetési szervek,
fejezeti kezelésű előirányzatok, központi
előirányzatok

Az államháztartási egyenlegcél
A Kormány döntése
teljesülését veszélyeztető kockáalapján
zatok tompítása

Céltartalékok

A költségvetési szerveknél és a
nevelési-oktatási, felsőoktatási,
egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy inKözszférában foglalkoztaKöltségvetési szervek,
tézménye útján ellátó egyházi
egyházi jogi személyek
tottak bérkompenzációja
jogi személynél foglalkoztatottak
részére a 2016. évben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz
kapcsolódó munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájáru-

I

A Kvtv. szerint
a Kormány
egyedi határozata

Az
előirányzatátcsoportosításról
A Kormány egyedi határoszóló
zata alapján, előirányzat
Korm.
átcsoportosításként.
Határozatban
meghatározott
időpont.
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5 329928

G

6 235149

7 352239

Különféle kifizetések

A Kvtv. szerint
a Kormány
A Kvtv. 4. § (2) bekez- egyedi határoA Kvtv. 4. § (2) és (3) bekezdése dése szerinti szervek és a zata vagy az
szerinti célok
Kvtv. 4. § (3) bekezdése államháztartászerinti előirányzat
sért felelős
miniszter
intézkedése

Ágazati életpályák

Jogszabály alapján járó többlet
Az
személyi juttatások és az azok- Költségvetési szervek, államháztarhoz kapcsolódó munkaadókat önkormányzatok, fejeze- tásért felelős
terhelő járulékok és szociális
ti kezelésű előirányzatok miniszter
hozzájárulási adó kifizetése.
intézkedése

Előirányzat
módosítással, az
intézkedésElőirányzat átcsoportosítás
ben
meghatározottak
szerint
Előirányzat
módosítással, az
intézkedésElőirányzat átcsoportosítás
ben
meghatározottak
szerint
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lási adó kifizetése.
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3.3.melléklet
aza5/2016.
(I. 7.)(…..)
NGMNGM
rendelethez
melléklet
…/2016.
rendelethez

XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

Alcím

C D

Jogcímcsoport

B

Cím

1

Áht.
azonosító

A

E

Jogcímnév

F

G

H

I

J

K

L

M

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

A kormányzati célú
hálózatokról szóló
Az előirányzat célja a K-600 táv346/2010. (XII. 28.)
K-600 hírrendszer működte- közlési és informatikai rendszer
2 031194
Korm. rendeletben
tésére
fenntartása, működtetésének és
kijelölt kormányzati
fejlesztésének biztosítása.
célú hírközlési szolgáltató

Közszolgáltatási
Szerződésben
Az utolsó
Közszolgáltatási előírtak szerint az
részlet
szerződés,
előlegszámla és a
vonatkozásá- közvetlen kifize- végszámla közötti
ban
tés, részletekben különbözet kerül
előleg adható
visszafizetésre
december 31.
napját követően

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
Lebonyo- költséglító szerv vetési
támogatás közreműködő
szervezete

Késedelmi,
hibás
Belügyminisztételjesítési rium
kötbér
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XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

1
2

Alcím

Jogcímcsoport

B C D

Cím

Áht.
azonosító

A

E

Jogcímnév

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Viszszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító szerv

Vállalkozások folyó támogatása
Egyedi támogatások,
ellentételezések

3 059262

A költségvetési támogatás a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit
Mecseki uránbányászKözhasznú Kft. által kifizetett, az
ok baleseti járadékaiBányavagyonuránbányászatban 1993. december
nak és egyéb kártérítéhasznosító Nonprofit
31-ig keletkezett baleseti járadékosi kötelezettségének
Közhasznú Kft.
kat és a munkavégzéssel kapcsolaátvállalása
tos egyéb kártérítési kötelezettségeket téríti meg.

4 303868

A vasúti közlekedésről
szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény
28. §-a szerinti pálya- A közlekedésért feleA vasúti pályahálózat működteté- működtetési szerző- lős miniszter által a
séhez kapcsolódó tevékenység
déssel rendelkező
tárgyhónapot megelőA vasúti pályahálózat
bevételekkel nem fedezett indokolt MÁV Magyar Állam- ző második hónapra
működtetésének költköltségeinek és az ágazatban szo- vasutak Zártkörűen
vonatkozóan kiállított
ségtérítése
kásos mértékű ésszerű nyereség
Működő Részvénytár- teljesítésigazolás
megtérítése.
saság;
alapján a NAV-tól
Győr-Sopron-Ebenfurti igényli.
Vasút Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Utólagos utalványozás
havonta

A folyósításról havi
elszámolás alapján a
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)
gondoskodik.
A költségtérítés
folyósítása a – vasúti
pályaműködtetési
közszolgáltatási
tevékenységet érintő,
várható gazdasági
folyamatokon alapuló – pénzforgalmi
terv alapján havonta,
a kifizetésben részesülő igényeihez
igazított mértékben
történik. A költségtérítés havonta folyósítandó mértékét a

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete
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melléklet
…/2016.
rendelethez
4.4.melléklet
az a5/2016.
(I. 7.)(…..)
NGM NGM
rendelethez

Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium (a
továbbiakban:
NFM)

NFM

299

Autóbusszal végzett

Az autóbusszal végzett helyközi

Az Sztv. 25. §-a sze-

A költségtérítés folyó-

NFM

NFM
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6 348284

300

5 348273

A személyszállítási
szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvény
(a továbbiakban: Sztv.)
25. §-a szerinti szeA költségtérítés 50%mélyszállítási közszol- át feltétel nélkül, toA vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződéssel vábbi 50 %-át a közleVasúti személyszállí- gáltatás bevételekkel nem fedezett
rendelkező MÁVkedésért felelős miIgen
tási közszolgáltatások indokolt költségeinek és az ágazatSTART Vasúti Sze- niszter által kiállított
költségtérítése
ban szokásos mértékű ésszerű
mélyszállító Zártkörű- teljesítésigazolás
nyereség megtérítése.
en Működő Részvény- alapján a NAV-tól
társaság;
igényli.
Győr-Sopron-Ebenfurti
Vasút Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

közlekedésért felelős
miniszter az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével a pályaműködtetési szerződés
záradékában határozza meg. A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától
benyújtható igénylésétől
számított 15 napon
belül a NAV folyósítja
A költségtérítés
folyósítása a – vasúti
személyszállítási
közszolgáltatási
tevékenységet érintő,
várható gazdasági
folyamatokon alapuló – pénzforgalmi
terv alapján havonta,
a kifizetésben részesülő igényeihez
igazított mértékben
történik. A költségtérítés havonta folyósítandó mértékét a
közlekedésért felelős
miniszter az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével a vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés záradékában
határozza meg.
A költségtérítést a
kedvezményezett
tárgyhónap első
napjától benyújtható
igénylésétől
számított 15 napon
belül a NAV folyósítja.
A NAV a közlekedé-

7 348295

személyszállítási közszolgáltatás
bevételekkel nem fedezett indokolt
költségeinek és az ágazatban szokásos mértékű ésszerű nyereség
megtérítése.

A vasúti személyszállítási közszolVasúti személyszállí- gáltató korábbi költségtérítéseinek
tás korábbi költségté- elszámolásából adódó fennmaradt
rítéseinek elszámolása költségtérítési igényeinek megtérítése.

rinti szerződéssel
rendelkező, autóbuszszal helyközi személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok.

sítandó mértékét a
közlekedésért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
az autóbusszal személyszállítási közszolgáltatást végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés
záradékában határozza
meg. A költségtérítés
az autóbusszal szolgáltatást végző társaságok
között a várható gazdasági és pénzforgalmi
folyamatok alapján, a
várható bevételekkel
nem fedezett indokolt
költségek arányában
kerül felosztásra.

Az Sztv. 25. §-a szeA költségtérítés folyórinti szerződéssel
sításáról a közlekedérendelkező MÁVsért felelős miniszter
START Vasúti Szeés az államháztartásért
mélyszállító Zártkörűfelelős miniszter
en Működő Részvényegyüttesen a vasúti
társaság;
személyszállítási
Győr-Sopron-Ebenfurti
közszolgáltatási szerVasút Zártkörűen
ződés záradékában
Működő Részvénytárrendelkezik.
saság
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személyszállítási
közszolgáltatások
költségtérítése

sért felelős miniszter
által megküldött
záradék NAV-hoz
történő érkezésétől
vagy – ha ez későbbi
időpontra esik – az
adózó támogatási
igényének benyújtásától számított 15
napon belül folyósítja.

A NAV a tárgyhónap első napjától
benyújtható igényléstől számított 15
napon belül folyósítja.

NFM

301

302

8 348306

A költségtérítés folyósítandó mértékét a
közlekedésért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
az autóbusszal szeAz autóbusszal helyközi személy- Az Sztv. 25. §-a sze- mélyszállítási közszolAutóbusszal végzett szállítási közszolgáltatást végző
rinti szerződéssel
gáltatást végző társaszemélyszállítás ko- társaságok korábbi költségtérítései- rendelkező, autóbusz- sággal kötött közszolrábbi költségtérítései- nek elszámolásából adódó fennma- szal helyközi személy- gáltatási szerződés
nek elszámolása
radt költségtérítési igényeinek
szállítási közszolgálta- záradékában határozza
megtérítése.
tást végző társaság
meg. A költségtérítés
az autóbusszal szolgáltatást végző társaságok
között a korábbi évekre fennálló költségtérítési igény arányában
kerül felosztásra.

9 295980 Peres ügyek

NFM

A kártalanításról
szóló megállapodás,
jogerős bírósági
ítélet, eljárási díjfizetési kötelezettséget
megállapító határozat, ügyvédi megbízási szerződések
alapján.

NFM
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A magyarországi jogerős bírósági
ítéleten, végzésen, illetve a bíróság
jogerős végzésével jóváhagyott
egyezségen alapuló, az államot
terhelő kifizetések finanszírozása.
A stabil vérkészítménytől HCVvírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő
jogerős határozatban
állampolgárok egységes állami
foglaltak szerint megkártalanításáról szóló 1093/2000. jelöltek, stabil vérké(XI. 24.) Korm. határozatból eredő szítménytől HCVkötelezettség, valamint az ehhez vírussal megfertőzőkapcsolódó szakértői tevékenység dött veleszületett
költségeinek teljesítését szolgálja. vérzékenységben
Az állam polgári jogviszonyokban szenvedő állampolgártörténő képviselete ügyvédi és
ok, ügyvédek, ügyvédi
bírósági költségeinek biztosítása irodák,
(külföldi székhelyű ügyvédi iro- választottbíróságok,
bíróságok.
dákkal kötött jogi szerződések
esetén általános forgalmi adókötelezettség teljesítése is).
Az állammal szemben kezdeményezett valamennyi
választottbírósági eljárás költségeire, illetve az államot bármely nemzetközi választottbíróság vagy

A NAV a közlekedésért felelős miniszter
által megküldött
záradék NAV-hoz
történő érkezésétől
vagy – ha ez későbbi
időpontra esik – az
adózó támogatási
igényének benyújtásától számított 15
napon belül folyósítja.
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külföldi rendes bíróság kötelező
erejű határozatából eredően terhelő
kifizetési kötelezettségre, továbbá
az állam adós elleni végrehajtási
eljárásban az államot terhelő, bírósági határozaton vagy a végrehajtó
felhívásán alapuló fizetési kötelezettségekből eredő kifizetések
finanszírozása.

303

304

5.5.melléklet
az a5/2016.
(I. 7.)(…..)
NGMNGM
rendelethez
melléklet
…/2016.
rendelethez

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet központi kezelésű előirányzatai
2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

2
3

Jogcímcsoport

Cím

B C D

Alcím

1

Áht.
azonosító

A

E

Jogcímnév

F

Előirányzat célja

G

Kifizetésben
részesülők
köre

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
Családi támogatások
Családi pótlék

5 018911

Anyasági támogatás

A Cstv-ben meghatározott célok
megvalósítása.

A Cstv-ben
meghatározott
jogosulti kör.

6 011462

Gyermekgondozási A Cstv-ben meghatározott célok
segély
megvalósítása.

A Cstv-ben
meghatározott
jogosulti kör.

7 226099

Gyermeknevelési
támogatás

8 245623

Gyermekek születésével kapcsolatos
szabadság megtérítése

A Cstv-ben meghatározott célok
megvalósítása.

A Cstv-ben
meghatározott
jogosulti kör.

A gyermek születése esetén az apát
Az R1. meghatámegillető pótszabadság igénybevéterozott jogosulti
léről és a pótszabadsággal összefügkör.
gő költségek megtérítéséről szóló

I

J

K

L

M

N

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító szerv

Az előirányzatok folyósítása a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.
Az előirányzatok folyósítása a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.
Az előirányzatok folyósítása a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.
Az előirányzatok folyósítása a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.
Az előirányzatok folyósítása a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítésé-

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár
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4 003539

A családok támogatásáról szóló
A Cstv-ben
1998. évi LXXXIV. törvényben (a
meghatározott
továbbiakban: Cstv.) meghatározott
jogosulti kör.
célok megvalósítása.

H

10 265990

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

11 329851

Gyermektartásdíjak
A Gyvt-ben meghatározott cél.
megelőlegezése

12

A gyermekek védelméről és a gyámA Gyvt-ben
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi
meghatározott
XXXI. törvényben (a továbbiakban:
jogosulti kör.
Gyvt.) meghatározott cél.

Korhatár alatti ellátások

A Gyvt-ben
meghatározott
jogosulti kör.

hez igazodóan történik.

A Kincstár a kifizetéseket a
Fétám. tv. alapján teljesíti.
A Kincstár az előirányzat
folyósítását a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 68. §-a, 68/B. §-a
és 68/D-E. §-a alapján, továbbá
a támogatások teljesítéséhez
igazodóan végzi.
A Kincstár az előirányzat
folyósítását a Gyer. 69-76. §-a
alapján végzi.

Kincstár

Kincstár

Kincstár

13 329817

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak
megszüntetéséről, a korhatár előtti
A T1-ben megaellátásról és a szolgálati járandóságSzolgálati járandóság
határozott
ról szóló 2011. évi CLXVII. törjogosulti kör.
vényben (a továbbiakban: T1.) meghatározott cél.

Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár
rendelkezése alapján történik.

Kincstár

14 329839

Korhatár előtti ellátás, balettművészeti A T1-ben meghatározott cél.
életjáradék

Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár
rendelkezése alapján történik.

Kincstár

Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár
rendelkezése alapján történik.

Kincstár

Az előirányzat folyósítása a

Kincstár

15

16 003595

17 016939

A T1-ben megahatározott
jogosulti kör.
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9 267434

350/2014. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R1.) meghatározott cél.
A fiatalok életkezdési támogatásáról
A Fétám. tv-ben
Életkezdési támoga- szóló 2005. évi CLXXIV. törvénymeghatározott
tás
ben (a továbbiakban: Fétám. tv.)
jogosulti kör.
meghatározott cél.

Jövedelempótló és
jövedelem kiegészítő
szociális támogatások

A bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvényben (a továbbiakban:
Bt.), a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról A Bt.-ben, az
Átmeneti bányászjászóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. ren- R2-ben, és az
radék, szénjárandódeletben (a továbbiakban: R2.) és a R3-ban meghatáság kiegészítése és
mecseki bányászatban munkát vég- rozott jogosulti
kereset-kiegészítése
zők bányászati keresetkiegészítéséről kör.
szóló 6/1994. (II. 18.) IKM-PM-NM
együttes rendeletben (a továbbiakban: R3.) meghatározott cél.
Mezőgazdasági
A mezőgazdasági termelőszövetke- Az R4-ben meg-

305

18 011374

19 003584

folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár
rendelkezése alapján történik.
Az előirányzat folyósítását a
folyósító szerv adatszolgáltatása/pénzellátási terve alapján - a
támogatások teljesítéséhez
igazodóan - a Kincstár végzi.

Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár
rendelkezése alapján történik.

Kincstár

Kincstár
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zeti tagok öregségi és munkaképte- határozott
lenségi járadékáról szóló 6/1960. (II. jogosulti kör.
14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R4.) meghatározott cél.
A fogyatékos személyek jogairól és
Fogyatékossági
esélyegyenlőségük biztosításáról
A Fot-ban megtámogatás és a vaszóló 1998. évi XXVI. törvényben (a határozott
kok személyi járatovábbiakban: Fot.) meghatározott jogosulti kör.
déka
cél.
A honvédek jogállásáról szóló 2012.
évi CCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.), 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. rendeletben (a továbbiakban: R5.), az
egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról,
A Hjt-ben, az
illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések
R5-ben, a T2megszüntetéséről szóló 1991. évi
ben, az R6-ben,
XII. törvényben (a továbbiakban:
az Ngtv-ben, az
T2.), a Magyar Tudományos AkaPolitikai rehabilitáNhpr-ban, az R7démia hazai tagjai és a Magyar Tuciós és más nyugdíjben, a T3-ben, az
dományos Akadémia Doktora címkiegészítések
R8-ben, a Pttvmel rendelkező személyek tiszteletben és az R9díjáról, illetve az akadémikus elhalában. meghatárolozása esetén megállapítható hozzázott jogosulti
tartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I.
kör.
20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R6.), a nemzeti gondozásról
szóló 1992. évi LII. törvényben (a
továbbiakban: Ngtv.), a nemzeti
helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Nhpr.), az egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről szóló 141/1992.
(X. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R7.), a Kiváló Művész, az
Érdemes Művész és a Népművészet
Mestere járadékáról szóló 2004. évi
CVI. törvényben (a továbbiakban:
T3.), az egyes, tartós időtartamú
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járadék

20 003616

Házastársi pótlék

21 243878

Egyéb támogatások
(Cukorbetegek
támogatása, Lakbértámogatás)

22 030614

Az egyes bányászati dolgozók társaMegváltozott mun- dalombiztosítási kedvezményeiről Az R12-ben
kaképességűek
szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rende- meghatározott
kereset-kiegészítése letben (a továbbiakban: R12.) meg- jogosulti kör.
határozott cél.

23 348562

Járási szociális
feladatok ellátása

24 030559

Az R10-ben és a cukorbetegek anya- Az R10-ben és
gi támogatásáról szóló 18/1987. (XII. az R11-ben
24.) EüM rendeletben (a továbbiak- meghatározott
ban: R11.) meghatározott cél.
jogosulti kör.

A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.
A Szoc. tv-ben
törvényben (a továbbiakban: Szoc. meghatározott
jogosulti kör.
tv.) meghatározott cél.

Különféle jogcímen
adott térítések

A Szoc. tv-ben meghatározott cél.

A Szoc. tv-ben
meghatározott
jogosulti kör.

25 030560

Közgyógyellátás

26 030571

Egészségügyi felada- Az egészségügyről szóló 1997. évi Egészségbiztosítok ellátásával kap- CLIV. törvényben és a magzati élet tási Alap

Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár
rendelkezése alapján történik.
Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár
rendelkezése alapján történik.
Az előirányzat folyósítását - a
folyósító szerv adatszolgáltatásai, pénzellátási tervei alapján a támogatások teljesítéséhez
igazodóan a Kincstár végzi.
Az előirányzat folyósítását az
egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.)
Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak szerint végzi a Kincstár.
A kiadás teljesítését a folyósító
szerv által benyújtott és a
nemzetgazdasági miniszter
által jóváhagyott finanszírozási
terv alapján végzi a Kincstár az
államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
139. § (1b) bekezdés szerint.
Az előirányzat folyósítása a
nemzetgazdasági miniszter
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szabadságelvonást elszenvedettek
részére járó juttatásról szóló
267/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R8.), a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Pttv.) és a szépkorúak
jubileumi köszöntéséről szóló
255/2008. (X. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R9.) meghatározott cél.
A társadalombiztosításról szóló
1975. évi II. törvény végrehajtásáról Az R10-ben
szóló 89/1990. (V. 1.) MT rendelet- meghatározott
ben (a továbbiakban: R10.) meghatá- jogosulti kör.
rozott cél.

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár
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27 030603

A folyósított ellátások utáni térítés a
jövedelempótló és jövedelemkiegéFolyósított ellátások szítő szociális támogatásokkal össze- Ellátást folyósító
függő igazgatási feladatok elvégzé- szerv
utáni térítés
sével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál.

Települési és területi nemze- Helyi nemzetiségi önkormányzatok Helyi nemzetisé28 285012 tiségi önkormányzatok
működésének és feladatainak támo- gi önkormány- Jogszabály alapján. Igen
támogatása
gatása.
zatok
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csolatos hozzájárulás védelméről szóló 1992. évi LXXIX.
törvényben meghatározott cél

által jóváhagyott finanszírozási
terv alapján havonta végzi a
Kincstár az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 82. § (1) bekezdése alapján.
A kiadások teljesítését a folyósító szerv által benyújtott és a
nemzetgazdasági miniszter
által jóváhagyott finanszírozási
terv alapján végzi a Kincstár.

Kincstár

Vissza nem térítendő támogatás formájában.

Emberi
Erőforrás
Támogatáskez
elő
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3
4

C

D

Jogcímcsoport

B

Cím

1

Áht.
azonosító

A

Alcím

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai
2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
E

Jogcímnév

F

G

H

I

J

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Devizában fennálló adósság és
követelések kamatelszámolásai
Devizahitelek kamatelszámolásai
Nemzetközi pénzügyi
szervezetektől és külföldi
pénzintézetektől felvett
hitelek kamatelszámolásai

5 233288

Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési köteleEBB hitelek kamatdóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezméelszámolása
fizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje

6 233309

ET Fejlesztési Bank Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési kötelehiteleinek kamatel- dóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezmé-

A Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi
CXCIV. törvény (a
továbbiakban: Gst.) 13.
§-a alapján az államháztartásért felelős
miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK. Zrt.) útján
jár el. Az ÁKK Zrt. az
Magyar Nemzeti
Banknál (a továbbiakban: MNB) és a Kincstárnál vezetett fizetési
számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért

K

L

ViszszafizeBiztosíték
tés
határideje

M

N

Kezelő
szerv

Lebonyolító szerv

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete
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melléklet
…/2016.
rendelethez
6.6.melléklet
az a5/2016.
(I. 7.)(…..)
NGM NGM
rendelethez

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.
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fizetési kötelezettség teljesítése.

nyezettje

7 245912

ÁAK Rt-től 2002Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési köteleben átvállalt devizadóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezméhitelek kamatelszáfizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje
molásai

8 342984

EB/IMF hitelek
kamatelszámolásai

9 353617

Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési köteleEgyéb devizahitelek
dóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezmékamatkiadásai
fizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje

11
12
13 223229

Belföldi devizahitelek
kamata

Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési köteledóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezméfizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje

Devizakötvények kamatelszámolásai
Külföld felé
1999-től kibocsátott Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési köteledevizakötvények
dóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezmé-

A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.
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10 334317

Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési köteledóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezméfizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje

felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
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számolásai

14 338362

15
16
17

fizetési kötelezettség teljesítése.

nyezettje

Az önkormányzatokAz adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési köteletól 2013-ban átvállalt
dóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezmédevizakötvények
fizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje
kamatkiadásai

A forintban fennálló adósság és
követelések kamatelszámolásai
Forinthitelek kamatelszámolásai
Egyéb hitelek kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési köteledóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezméfizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje

18 276645

EBB forint hitelek
kamatelszámolásai

19 284101

ET Fejlesztési Bank Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési köteleHiteleinek kamatel- dóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezmészámolásai
fizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje

20 245956

MÁV-tól 2011-ben Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési köteleátvállalt forint hitelek dóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezmékamata
fizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje

felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.

A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.

ÁKK Zrt.
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kamatelszámolása

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.
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22
23

24 007537

25

Az önkormányzatok- Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési köteletól átvállalt forint
dóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezméhitelek kamatkiadásai fizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje

Államkötvények kamatelszámolása
Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

Hiányt finanszírozó
Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési köteleés adósságmegújító
dóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezméállamkötvények
fizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje
kamatelszámolásai

Nem piaci értékesítésű
államkötvények kamatelszámolása

Lakással kapcsolatos Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési köteleállamkötvények
dóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezmékamatelszámolásai fizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje

27 016874

Konszolidációval
Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési kötelekapcsolatos államdóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezmékötvények kamatelfizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje
számolásai

28 016896

Kamatmentes adósAz adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési köteleság kötvényesítésével
dóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezmékapcsolatos államfizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje
kötvények kamatel-

ÁKK Zrt.

A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.

ÁKK Zrt.

A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.
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26 016863

312

21 338373

A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.

29

Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.

Kincstárjegyek kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési köteledóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezméfizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje

30 233563

Diszkont kincstárjegyek
kamatelszámolása

31 233574

Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési köteleLakossági kincstárjegyek
dóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezmékamatelszámolása
fizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje

32
33
34

35 282412

36 234384

37 014803

Adósság és követeléskezelés
egyéb kiadásai
Jutalékok és egyéb költségek
Deviza elszámolások

Piaci kibocsátások, Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési kötelehitelfelvételek, átvál- dóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezmélalások elszámolásai fizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje

Forint elszámolások

Állampapírok értékesítését

Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési köteledóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezméfizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje

Az adósságszolgálathoz kapcsoló- A fizetési kötele-

A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.

A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13. §-a alapján
az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
A Gst. 13. §-a alapján

ÁKK Zrt.
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számolásai

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

313

38 233321

Adósságkezelés költségei

Adósságkezelés költségeinek
fedezése.

ÁKK Zrt.

314

támogató kommunikációs kia- dóan az előirányzatban nevesített zettség kedvezmédások
fizetési kötelezettség teljesítése. nyezettje

az államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az MNBnél és a Kincstárnál
vezetett fizetési számláiról közvetlenül
teljesít kifizetést.
Az összeget a Kincstár
minden hónap 5-éig
folyósítja egyenlő
részletekben.

Kincstár
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XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai
2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

3

334262

4

5

C D

Jogcímcsoport

Cím

B

Alcím

2

A

Áht.
azonosító

1

E

Jogcímnév

G

H

I

J

K

L

M

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I.
20.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R13.)
meghatározott kör.

A támogatás folyósítása az R13. 29. §a alapján történik

Kincstár

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.
31.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: R14.), a
fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami
Költségvetési szervek,
támogatásáról szóló
államháztartáson kívüli
134/2009. (VI. 23.) Korm.
jogi személyek.
rendeletben (a továbbiakban: R15.), a lakásépítési
támogatásról szóló
256/2011. (XII. 6.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R16.), az otthonteremtési kamattámogatásról

Az R14., az R15.,
az R16., az R17., az
R18., az R19. és az
R20. alapján a
Kincstár végzi.

A kötelezettségvállalás és
a teljesítés
igazolása
kivételével
a
Kincstár

Diákhitel 2 konstrukció kamattá- Diákhitel konstrukció
mogatása
kamattámogatása
Lakástámogatások

005137

F

Egyéb lakástámogatások

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozo
tt költLebonyo- séglító szerv vetési
támoga
tás
közreműködő
szervezete
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melléklet
…/2016.
rendelethez
7.7.melléklet
az a5/2016.
(I. 7.)(…..)
NGMNGM
rendelethez

315

316

szóló 341/2011. (XII. 29.)
Korm. rendeletben (a
továbbiakban: R17.), a
devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését
érintő megtérítésről és a
közszférában dolgozók
támogatásáról szóló
57/2012. (III. 30.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R18.), a lakáselőtakarékosság állami
támogatásáról szóló
215/1996. (XII. 23.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R19.), és az adósságrendezésben részt vevő
természetes személyek
lakhatási feltételeinek
megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX.
21.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: R20.) meghatározott támogatások
nyújtása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások
igénybevételével összefüggő kiadások teljesítése.

6

7
8
9

Egyéb költségvetési kiadások
Vegyes kiadások
031006

A felszámolási eljárásról
szóló 1986. évi 11. törFelszámolásokkal kapcsovényerejű rendeletből (a
latos kiadások
továbbiakban: Tvr.), a
csődeljárásról és a felszá-

Felszámolók, végelszámolók, járadékos hitelezők, bérgarancia biztosok.

Az Sztv. felhatalmazása alapján
a szociálpolitikai
menetdíjtámogatás megállapításának és
igénybevételének
szabályairól szóló
121/2012. (VI.
26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R21.) alapján.

A támogatás folyósításával kapcsolatban az Sztv.-ben és
az R21-ben
nem szabályozott
kérdésekben a NAV
az adózás rendjéről
szóló törvény költségvetési támogatásokra vonatkozó
rendelkezései alapján jár el.

A Tvr-ben, a Cstvben és a Ctv-ben
meghatározott
módon.

NAV
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közlekedési szolgáltató,
ha a személyszállítási
közszolgáltatási tevékenységet közszolgáltaA közszolgáltatási utazási
tási szerződés alapján
Szociálpolitikai menetdíj támoga- kedvezményekből szárma196835
nyújtja, vagy a közlekezó bevételkiesés ellentétetás
désszervező, ha a közlezése.
szolgáltatással összefüggő díjakból származó
bevételek beszedését
végzi

11 031028

Szanálással kapcsolatos
kiadások

Magán- és egyéb jogi
személyek kártérítése
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10 031017

molási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvényből (a továbbiakban:
Cstv.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvényből (a továbbiakban:
Ctv.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvényből eredő fizetési
kötelezettségek kiegyenlítése.
Az állami szanálási eljárás
megszűnésével kapcsolatos
feladatokról szóló 28/1992.
(XII. 4.) PM rendeletben (a Felszámoló
továbbiakban: R22.) rögzített fizetési kötelezettségekből adódó feladatok
elvégzése.
A nemzetgazdasági miniszter által képviselt
állam számára fizetési
kötelezettség alapját
képező jogerős bírósági
ítéletben, végzésben vagy
peren kívüli egyezséget
jóváhagyó iratban megha- Az egyes bírósági határozatok, peren kívüli
tározott kártérítések,
egyezséget jóváhagyó
illetve a peres eljárással
iratok alapján az állam
kapcsolatos költségek
által kártérítésben részemegtérítése.
sülő magánszemélyek.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által fizetett járadék
megtérítése.
Emellett az állami vezetői
mulasztások, illetve az
állam nevében elkövetett

Az R22-ben meghatározott módon.

A jogerős bírósági
határozatok, ítéletek, peren kívüli
egyezséget jóváhagyó iratok alapján.

317

318

jogsértések áldozatait
megillető kártérítésekről
szóló 33/2010. (VI. 11.)
OGY határozat III. 1.
pontja szerinti igények
forrásbiztosítása is ezen
előirányzatról történik.
12

13 265767

15 031039

Az előirányzat a honvédelmi igazgatási feladatok
támogatására, a fővárosiés megyei védelmi bizottságok
működésének támogatására, a területi- és helyi
védelmi igazgatás feladatainak támogatására, honvédelmi igazgatási képzések
Honvédelmi- és gazköltségvetési szervek,
finanszírozására, a gazdadasági felkészülés
fejezeti kezelésű előiságfelkészítés feladatainak
központi kiadásai
rányzatok
támogatására, és a közszolgálati média különleges jogrendi időszaki
működésre történő felkészítésére, a honvédelmi
feladatok (pl. állami céltartalék készletek fenntartása,
védőeszköz készletek
karbantartása) támogatására szolgál.
Az előirányzat a speciális
objektumok üzemeltetésére, a védelmi igazgatás
infokommunikációs
rendszerének működtetéHonvédelmi Tanács és sére, fenntartására, fejKöltségvetési szervek, a
a Kormány speciális lesztésére, a NATO Vál- fejezeti kezelésű előiműködési feltételeinek ságreagálási Rendszerrel rányzatok és központi
biztosítása
összhangban álló Nemze- kezelésű előirányzatok.
ti Intézkedési Rendszer
működtetésére, és a különleges jogrendben
történő vezetési feltételek
biztosítására szolgál.
Az előirányzat a volt nyu- A kifizetésre jogosult
Egyéb vegyes kiadások
gati hadifoglyok hitelutal- magánszemélyek

A honvédelmi
miniszter által
előkészített kormányhatározat
alapján történő
végleges átcsoportosítás

Honvédelmi
Minisztérium
(a
továbbiakban:
HM)

A honvédelmi
miniszter által
előkészített kormányhatározat
alapján történő
végleges átcsoportosítás

HM

Kincstár
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14 265778

Védelmi felkészítés előirányzatai
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ványainak rendezése, a
külföldiek földmegváltási
ügyeinek rendezése, illetve
az ismeretlen helyen tartózkodók forint követeléseinek rendezése szolgál.
Az előirányzat a kárpótlási
jegyek Központi
Elszámolóház és Értéktár
(Budapest) Zrt.-be történő
beszállításához kapcsolódó
feladatok ellátására szolgál.
Az Országos Betétbiztosítási Alappal a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény
alapján kötött megbízási
szerződésből eredő, megbízás ellátásával összefüggésben felmerült költségek
megtérítése.
Az előirányzat a szerencsejáték szervezéséről szóló
1991. évi XXXIV. törvény
alapján a koncessziós
szerződések összefüggésében felmerülő kiadások
fedezetéül szolgál.
Az előirányzat nyújt fedezetet a központi költségvetés közvetlen kiadásainak
és bevételeinek pénzforgalmához kapcsolódóan
felmerült kiadásokra,
ideértve a postaköltségeket, a GIRO és a VIBER
költségeit, Elektronikus
Fizetési és Elszámolási
Rendszer díjszámla teljesítésével kapcsolatos költségeket, a devizaköltségeket,
illetve az MNB negatív
kamatelszámolásait. Fedezetül szolgál továbbá az

319

17 220822

A Kincstár a NAV
adatszolgáltatása
alapján az e célra
megnyitott lebonyolítási számláról – az
Szf. tv. 3. §-a előírásainak figyelembevételével – a támogatást
folyósítja.

Az R23. alapján.

Kincstár

A NAV lehívása
alapján a Kincstár
folyósít.

NAV
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18 249601

320

16 202996

országgyűlési képviselők
választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi
LXXXVII. törvény szerint
folyósított támogatásoknak.
A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé
teszi a magánszemélyekA személyi jövedelemnek, hogy befizetett adója
adó meghatározott rémeghatározott részének
szének az adózó rendelfelhasználásáról az adóévet
kezése szerinti felhaszkövető évben külön tör1% SZJA közcélú felhasználásáról szóló
vényben rögzített mértéknálása
1996. évi CXXVI. törben, megjelölt kedvezmévényben (a továbbiaknyezett(ek) javára és eljában: Szf. tv.) meghatárorás szerint nyilatkozatban
zott kedvezményezetti
rendelkezzék. A magánkör
személy e jogának megvalósulását szolgálja az
előirányzat.
A Magyar Export-Import
Bank Részvénytársaságról
és a Magyar Exporthitel
Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi
XLII. törvény 8/A. § (2)
bekezdése, és a Magyar
Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar
Exporthitel Biztosító
Eximbank Zrt. és
Mehib és Eximbank behajRészvénytársaság központi
MEHIB Zrt.
tási jutaléka
költségvetéssel történő
elszámolásának részletes
szabályairól szóló 16/1998.
(V. 20.) PM rendelet (a
továbbiakban: R23.).
alapján az Eximbank Zrt.-t
és a MEHIB Zrt.-t megillető, az állam részére behajtott követelések után járó
jutalék kifizetése.
A vámeljárások során a
Ügyfélnek visszajáró
vám és nem közösségi
vámbiztosíték, egyéb
adók és díjak megfizetése A vámeljárások alanyai.
vámvisszatérítések
céljából az ügyfél által
nyújtott és fel nem hasz-

19 331173

A gazdálkodó szervezetek
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíjáltal befizetett termékdíj- visszaigénylésekkel kapvisszaigénylés
csolatos kiadások teljesítése.

20 348551

Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel
összefüggő törvénymódoÁtmeneti hulladékA katasztrófavédelem
sításokról szóló 2013. évi
közszolgáltatással kapcsoáltal kijelölt közérdekű
CXXXIV. törvény alapján
latos kiadások
közszolgáltató.
a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ideiglenes
ellátásának finanszírozása.

21 206158

22 341739

Visszaigénylési
eljárást követően a
NAV lehívása alapján a Kincstár a
gazdálkodó szervezetek által befizetett
termékdíjvisszaigénylés céljából nyitott számláról
folyósítja.
A katasztrófavédelem által kijelölt
közérdekű közszolgáltató átmeneti
ellátásért járó közszolgáltatási díjból
nem fedezhető,
indokolt költségeit a
központi költségvetés
az ellátásért felelős
önkormányzat útján
téríti meg.

A környezetvédelmi
termékdíjról szóló
2011. évi LXXXV.
törvényben meghatározott jogosulti kör

A korábbi évek során a
vállalkozások folyó támogatásai között szerepelt, de
Kifizetésre jogosult jogi
Egyéb megszűnt jogcímek
azóta már megszűnt egyes
személyek
miatt járó támogatás
támogatások utólagos
rendezéséhez kapcsolódó
kötelezettségek rendezése.
A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák,
autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett
úttal arányos díj fizetését
szolgáló programjához
kapcsolódó állami kezesFuvarozók kamattámogaKAVOSZ Vállalkozásségvállalásról és kamattátása
fejlesztési Zrt.
mogatásról szóló
232/2013. (VI. 30.) Korm.
rendelet alapján az Útdíj
Hitelprogramhoz kapcsolódó hitelszerződéseken
alapuló, a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési
Zrt. autópályák,
autóutak és főutak
használatáért
fizetendő, megtett
úttal arányos díj
fizetését szolgáló
programjához
kapcsolódó állami
kezességvállalásról
és kamattámogatásról szóló
232/2013. (VI. 30.)
Korm. rendelet

NAV

A folyósításról a
NAV gondoskodik.

NAV

Időarányosan történik.

Kincstár
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nált vámbiztosíték visszafizetése, valamint a behozatali és kiviteli vámok
kérelemre történő visszafizetése az ügyfél részére.

321

24 016412

25 016423

26 031183

27 208471

Állam által vállalt kezesség és
viszontgarancia érvényesítése

Az Eximbank Zrt. által,
állami készfizető kezesség
Eximbank Zrt. által vállalt
az Eximbank Zrt-n kemellett vállalt garanciagaranciaügyletekből eredő
resztül a garancia jogoügyletekből eredő fizetési
fizetési kötelezettség
sultja
kötelezettség teljesítése az
R23. alapján.
A MEHIB Zrt. által, állami
készfizető kezesség mellett
MEHIB Zrt. általi biztosítási
vállalt biztosítási ügyle- a MEHIB Zrt.-n keresztevékenységből eredő fizetési
tekből eredő fizetési köte- tül a biztosítás jogosultja
kötelezettség
lezettség teljesítése az
R23. alapján.
A Garantiqa Hitelgarancia
Zrt. garanciaügyleteihez
kapcsolódó állami
viszontgaranciából eredő
fizetési kötelezettség teljeGarantiqa Hitelgarancia Zrt.
sítése a költségvetési
Garantiqa Hitelgarancia
garanciaügyleteiből eredő
viszontgarancia vállalásá- Zrt.
fizetési kötelezettség
nak és érvényesítésének
részletes szabályairól szóló
48/2002. (XII. 28.) PM
rendelet (a továbbiakban:
R24.) alapján.
Az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány
Agrár-Vállalkozási Hitelgagaranciaügyleteihez kaprancia Alapítvány garanciaAgrár-Vállalkozási
csolódó állami
ügyleteiből eredő fizetési
Hitelgarancia Alapítvány
viszontgaranciából eredő
kötelezettség
fizetési kötelezettség teljesítése az R24. alapján

29 257934

Agrárhitelekhez vállalt kezes- Agrárhitelekhez vállalt
hitelnyújtó pénzügyi
ségekből eredő fizetési kötele- állami készfizető kezesséintézmények
zettség
gekből eredő fizetési köte-

alapján.

Az R23-ban meghatározottak szerint.

Kincstár

Az R23-ban meghatározottak szerint.

Kincstár

Az R24-ben meghatározottak szerint.

Kincstár

Az R24-ben meghatározottak szerint.

Kincstár

Az állam által vállalt
kezesség előkészítésének és a kezesség
beváltásának eljárási
rendjéről szóló
110/2006. (V. 5.)
Korm. rendeletben
meghatározottak
szerint.
Az állam által vállalt
kezesség előkészítésének és a kezesség

NAV

NAV
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28 256067

A közszférában dolgozók
A közszférában dolgozók
lakáshiteleihez vállalt
lakáshiteleihez vállalt kezeshitelnyújtó pénzügyi
állami készfizető kezességből eredő fizetési köteleintézmények
ségből eredő fizetési kötezettség
lezettség teljesítése.

322

23

nyújtott kölcsönökhöz
kapcsolódó kamattámogatás kifizetése.

A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami
hitelnyújtó pénzügyi
készfizető kezességekből
intézmények
eredő fizetési kötelezettség
teljesítése.

30 265834

A "fészekrakó" programhoz
vállalt kezességből eredő
fizetési kötelezettség

31 254012

A Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. által állami készfizető
MFB Zrt. által nyújtott hitekezesség mellett nyújtott
lekből és vállalt garanciaügyMagyar Fejlesztési Bank
hitelekből és vállalt garanletekből eredő fizetési köteleZrt.
ciaügyletekből eredő fizezettség
tési kötelezettség teljesítése.

32 294179

A lakáscélú kölcsönnel
rendelkező természetes
Áthidaló hitelprogramra vál- személyek áthidaló kölhitelnyújtó pénzügyi
lalt kezességekből eredő fize- csönére vállalt állami
intézmények
tési kötelezettség
kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

33 300980

Az 1993. június 30. előtt
kötött betétszerződések
Takarékbetétek visszafizetésé- alapján elhelyezett pénzA takarékbetétek jogoért vállalt állami kezességből eszközök megfizetésére
sultjai
eredő fizetési kötelezettség
vállalt állami kezességből
eredő fizetési kötelezettség
teljesítése.

34 343017

Gyűjtőszámla hitelprogramra A devizakölcsönnel renvállalt kezességekből eredő delkező természetes szefizetési kötelezettség
mélyek

hitelnyújtó pénzügyi
intézmények

beváltásának eljárási
rendjéről szóló
110/2006. (V. 5.)
Korm. rendeletben
meghatározottak
szerint.
A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó
állami kezesség
vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló
4/2005. (I. 12.)
Korm. rendelet alapján.
Az állam által vállalt
kezesség előkészítésének és a kezesség
beváltásának eljárási
rendjéről szóló
110/2006. (V. 5.)
Korm. rendeletben
meghatározottak
szerint.
Az állam által vállalt
kezesség előkészítésének és a kezesség
beváltásának eljárási
rendjéről szóló
110/2006. (V. 5.)
Korm. rendeletben
meghatározottak
szerint.
A folyósítás az NGM
utalványa alapján a
hitelintézetekről és
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.
évi CCXXXVII.
törvény 216. §-a
alapján az Országos
Betétbiztosítási Alap
megbízáson alapuló
részvételével történik.
A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó
állami készfizető

NAV
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lezettség teljesítése.

NAV

NAV

NAV
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35 343028

36
37

Az E-útdíj fizetési célú
E-útdíj fizetési célú hitelprog- hitelprogramhoz vállalt
KAVOSZ Pénzügyi
ramhoz vállalat kezességekből kezességekből eredő fize- Szolgáltatásokat Közveeredő fizetési kötelezettség
tési kötelezettség teljesíté- títő Zrt.
se.

Kormányzati rendkívüli kiadások
Pénzbeli kárpótlás
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból
jogtalanul megfosztottak
A T4-ben meghatározott
kárpótlásáról szóló 1992.
jogosulti kör
évi XXXII. törvényben (a
továbbiakban: T4.) foglaltak végrehajtása.

Pénzbeli kárpótlás

39 196934

A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII.
Az 1947-es párizsi béke- törvény 27. Cikke 2. pontA T5-ben meghatározott
szerződésből eredő kárpót- jában foglaltak végrehajtájogosulti kör
lás
sáról szóló 1997. évi X.
törvény (a továbbiakban:
T5.) végrehajtása.

40 209511

Az előirányzat a pénzbeli
kárpótlási előirányzatokkal
A folyósítást végző szerv
Pénzbeli kárpótlás folyósí- összefüggő igazgatási
folyósítási költségtérítási költségei
feladatok elvégzésével
tésben részesül.
kapcsolatos költségek
fedezetéül szolgál.

Az előirányzat folyósítása a folyósító
szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan, a Kincstár
rendelkezése alapján
történik.
Az előirányzat folyósítása a folyósító
szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan, a Kincstár
rendelkezése alapján
történik.
Az előirányzat folyósítását a folyósító
szerv által benyújtott
és a nemzetgazdasági
miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján végzi

NAV

Kincstár

Kincstár

Kincstár
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38 001436

kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól szóló
154/2009. (VII. 23.)
Korm. rendeletben
meghatározottak
szerint.
A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.
autópályák, autóutak
és főutak használatáért fizetendő, megtett
úttal arányos díj
fizetését szolgáló
programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és
kamattámogatásról
szóló 232/2013. (VI.
30.) Korm. rendelet
szerint.
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gyűjtőszámlahitelére vállalt állami kezességekből
eredő fizetési kötelezettség
teljesítése.

42

a Kincstár.

43 266101

Járulék címen átadott
pénzeszköz

A társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi
LXXX. törvényben megEgészségbiztosítási Alap
határozott személyek után
a központi költségvetés
által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék
fedezetét biztosítja az
előirányzat.

44 338439

Kiadások támogatására
pénzeszköz-átadás

Az előirányzat az
Egészségbiztosítási Alap
bevételeként szolgál.

45
46
47 295991

48 029241

Egészségbiztosítási Alap

Nemzetközi kiadások elszámolásai
Nemzetközi tagdíjak

A Világbankban fennálló
tulajdoni részarányunk
Világbank
szinten tartását szolgáló
tőkeemelés teljesítése.
A Világbank felé Magyarország által a korábbi
években, nemzeti valutáIBRD alaptőke értékálló- ban vállalt kötelezettséVilágbank
ságának biztosítása
gek USD összegre történő átalakítását célzó
kiadás teljesítése.
IBRD alaptőkeemelés

49 208987

CEB tagdíj

50 257978

Bruegel tagdíj

Magyarországnak az Európa Tanács Fejlesztési
Európa Tanács FejlesztéBankjában lévő tagsága
si Bankja
fenntartását szolgáló tagdíj
fizetése.
Magyarországnak a brüszszeli Európai Nemzetközi Európai Nemzetközi
Gazdasági Kutatóközpont- Gazdasági Kutatóközban lévő tagsága fenntartá- pont
sát szolgáló tagdíj fizetése

Az átutalást a Kincstár finanszírozási terv
alapján végzi az Ávr.
136. § (2) bekezdése
szerint.

Kincstár

Az átutalást a Kincstár az Ávr. 139. §
(1a) bekezdésben
meghatározottak
szerint végzi.

Kincstár
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Garancia és hozzájárulás a
társadalombiztosítási ellátásokhoz
Egészségbiztosítási Alap
támogatása

A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium utalványa alapján.
A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium utalványa alapján.

A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium utalványa alapján.
A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium utalványa alapján.

325

52

53

54

55

56

57

59

60 269945

ÁFA alapú hozzájárulás

Az EU költségvetéséhez
való áfa-alapú befizetési
kötelezettség teljesítése.

Európai Bizottság

A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium utalványa alapján.

A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium utalványa alapján.
A kifizetéseket a
Magyar Nemzeti
Bank intézkedése
alapján teljesíti a
Kincstár.
A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium utalványa alapján.
A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium utalványa alapján.
A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium utalványa alapján .

Havonta az Európai Bizottság
fizetési felhívása
alapján

A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlára.
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A Kincstár folyósít a
Nemzetgazdasági
Minisztérium utalványa alapján.

326

51

Magyarországnak a
moszkvai székhelyű NemNBB alaptőke hozzájáru- zetközi Beruházási Bank- Nemzetközi Beruházási
348106
lás
ban fennálló részesedésé- Bank
nek növelését szolgáló
kifizetés teljesítése.
Az Ázsiai Infrastruktúrális
Beruházási Bankhoz törtéAIIB alaptőke hozzájáruÁzsiai Infrastruktúrális
352040
nő csatlakozásból adódó
lás
Beruházási Bank
fizetési kötelezettség teljesítése.
Nemzetközi multilaterális
segélyezési tevékenység
A Világbankhoz tartozó
Nemzetközi Fejlesztési
Nemzetközi Fejlesztési
010795
IDA alaptőke-hozzájárulás Társulás alapfeltöltéséhez
Társulás
vállalt hozzájárulás teljesítése.
A világ legkevésbé fejlett,
súlyosan eladósodott
(HIPC) országok adóssáIMF HIPC segélyproggainak rendezésére a Nem235534
ramban való részvétel
Nemzetközi Valutaalap
zetközi Valutaalap által
kamattámogatása
kidolgozott nemzetközi
programhoz kapcsolódó
kamattámogatás teljesítése.
Az Európai Újjáépítési és
Hozzájárulás az EBRD
Fejlesztési Bank által
Európai Újjáépítési és
277789
által kezelt Nyugatkezelt Nyugat-Balkáni
Fejlesztési Bank
Balkáni Alaphoz
Alaphoz való magyar
hozzájárulás teljesítése.
Az Európai Unió Szomszédsági Beruházási EszEU Szomszédsági Beruhá- köz programjához történő
282090
Európai Bizottság
zási Eszköz
csatlakozásból adódó
fizetési kötelezettség teljesítése.
Magyarország nemzetközi
pénzügyi szervezetekben
nemzetközi pénzügyi
010849
Egyéb kiadások
vállalt tagságaihoz kapcsoszervezetek
lódó járulékos jellegű
kiadások teljesítése.
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

62

63

64

65
66
67

GNI alapú hozzájárulás

Az EU költségvetéséhez
való, ún. brit korrekciós
269967
Brit korrekció
Európai Bizottság
befizetési kötelezettség
teljesítése.
Az EU költségvetése felé
teljesítendő befizetési
Ausztria, Dánia, Hollandia és kötelezettség, ami abból
351828
Svédország számára teljesí- adódik, hogy egyes tagál- Európai Bizottság
tendő bruttó GNI csökkentés lamok kedvezményben
részesülnek a GNI-alapú
befizetés tekintetében.
Befizetési kötelezettség az
EU költségvetése felé, ami
abból adódik, hogy 2016ban hatályba lép az új saját
forrás határozat
(2014/335/EU, Euratom
Európai Bizottság
351839
Egyéb
tanácsi határozat). Ez
2014-ig visszamenőleges
hatályú, és egy összegben
korrigálják a 2014-2016.
közötti befizetés-eltérést a
szabályok változása miatt.
Az állam külföldi és belföldi követeléseinek renA fizetési kötelezettség
209533 Követeléskezelés költségei
dezése során felmerülő
kedvezményezettje
járulékos jellegű kiadások
teljesítése.
Alapok támogatása
Nemzeti Foglalkoztatási Alap
támogatása

68 335006

Költségvetési támogatás

Elkülönített állami pénzalap részére központi
támogatás biztosítása.

Nemzeti Foglalkoztatási
Alap

69 335017

Munkahelyvédelmi akció- Elkülönített állami pénztervvel összefüggő hozzá- alap részére központi
járulás NFA-nak
támogatás biztosítása.

Nemzeti Foglalkoztatási
Alap

70 263478

Elkülönített állami pénzBethlen Gábor Alap támogatáalap részére központi
sa
támogatás biztosítása.

Bethlen Gábor Alap

71 226165

Központi Nukleáris Pénzügyi Elkülönített állami pénz-

Központi Nukleáris

Havonta az Európai Bizottság
fizetési felhívása
alapján
Havonta az Európai Bizottság
fizetési felhívása
alapján

A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlára.
A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlára.

Havonta az Európai Bizottság
fizetési felhívása
alapján

A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlára.

Az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján

A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlára.

Részletekben történik.

Az Ávr. 133. § szerint, előirányzatfelhasználási terv
alapján.
Az Ávr. 133. § szerint, előirányzatfelhasználási terv
alapján.
Az Ávr. 133. § szerint, előirányzatfelhasználási terv
alapján.
Az Ávr. 133. § sze-
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61 269956

Az EU költségvetéséhez
való GNI-alapú befizetési Európai Bizottság
kötelezettség teljesítése.

Kincstár

Kincstár

Kincstár

Kincstár
Kincstár
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alap részére központi
támogatás biztosítása.

Pénzügyi Alap

72 251001

Wesselényi Miklós Ár- és
Belvízvédelmi Kártalanítási
Alap támogatása

Elkülönített állami pénzalap részére központi
támogatás biztosítása.

Wesselényi Miklós Árés Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

73 349139

Elkülönített állami pénzNemzeti Kutatási, Fejlesztési
alap részére központi
és Innovációs Alap támogatása
támogatás biztosítása.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Alap

74 351773

Elkülönített állami pénzSzövetkezeti Hitelintézetek
alap részére központi
Integrációs Alapja támogatása
támogatás biztosítása.

Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja

rint, előirányzatfelhasználási terv
alapján.
Az Ávr. 133. § szerint, előirányzatfelhasználási terv
alapján.
Az Ávr. 133. § szerint, előirányzatfelhasználási terv
alapján.
Az Ávr. 133. § szerint, előirányzatfelhasználási terv
alapján.
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Alap támogatása

Kincstár

Kincstár

Kincstár
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5044/2015/3. számú határozata
Az ügy száma: Köf.5044/2015/3.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke, dr. Balogh Zsolt előadó bíró, dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó bíró
Az indítványozó: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Az ügy tárgya: közterület-használat szabályozása
Rendelkező rész
A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–
megállapítja, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata által alkotott a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről
szóló 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet törvénysértő, ezért azt megsemmisíti;
–
megállapítja, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata által alkotott a Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről
szóló 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt lévő
9.K.32.891/2014. számú és a 9.K.32.940/2014/20. számú ügyben, valamint valamennyi a megsemmisítés
időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben nem alkalmazható;
–
elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
–
elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nyolc napon belül –
az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
[1]

[2]

Az alperes mint – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt lévő 9.K.32.891/2014. számú
kereskedelmi igazgatási ügyben – az eljárás lefolytatására kijelölt hatóság a Budapest Határ út – Üllői út
metrófelszín 11. számú pavilonban a 113. számú a „Vegyeskereskedés” elnevezésű üzletben az érvényes
közterület-használati engedély bemutatásáig – de legfeljebb 90 napra – megtiltotta a kiskereskedelmi
tevékenységet és az üzletet bezáratta. A határozat szerint amennyiben a felperes a megadott határidőn
belül a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a tevékenység végzését megtiltja, elrendeli a kereskedő
nyilvántartásból való törlését, illetve eljárási bírság kiszabását is kilátásba helyezte. A felperes a közigazgatási
határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte.
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság megállapította, hogy az ügyben a Budapest Főváros
IX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata által alkotott a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V. 22.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A bíróság véleménye szerint
az Ör. teljes egészében – ezáltal a perbeli időszakban hatályos 2. § (1) bekezdésére és (2) bekezdés c) pontjára
is kiterjedően – jogszabálysértő, ezért a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 155/C. § (3) bekezdése
alapján az eljárását felfüggesztette és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
(a továbbiakban: Bszi.) 48. § (3) bekezdése alapján indítványozta a Kúria Önkormányzati Tanácsánál az Ör.
törvényességi vizsgálatát. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (a továbbiakban: indítványozó)
ugyanezen napon meghozott másik végzésében az előtte folyamatban lévő 9.K.32.940/2014/20. számú
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[3]

ügyben is felfüggesztette az eljárását és a Kúriához fordult (a Kúria ezt az ügyet a Köf.5045/2015. számon
lajstromozta).
A Kúria a Bszi. 48. § (5) bekezdése alapján az indítványokat egyesítette.

Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása
[4]

[5]

[6]

[7]
[8]
[9]

Az indítványozó szerint az Ör. megalkotására a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
Jat.) 5. § (2) és (4) bekezdésébe, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésébe és 63/A. § r) pontjába ütköző módon került sor. Az indítványozó
kifejtette, hogy az Ör. bevezetője szerint Ferencváros önkormányzata az Ör.-t az Ötv. fenti szabályai, valamint
a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X.20.) Fővárosi Közgyűlési
rendelet (a továbbiakban: Kgy.r.) 2. § (1) és (3) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján alkotta meg.
Az indítványozó idézte a Jat. 5. § (2) bekezdésének a szubdelegációt tiltó rendelkezését, valamint az 5. §
(4) bekezdését, amely a felhatalmazás alapján történő jogalkotásról szól. Kifejtette, hogy az Ör. bevezetőjében
lévő, az Ör. megalkotására felhatalmazó Ötv.-beli rendelkezések 2013. január 1-jéig voltak hatályban, a Kgyr.
szintén hatályát vesztette 2013. március 9. napjával, így a keresettel támadott közigazgatási határozat
meghozatalának időpontjában – 2014. július 21. napján – az Ör. által jelölt felhatalmazó rendelkezések már
hatályon kívül helyezésre kerültek.
Az indítványozó az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdését is figyelembe véve arra jutott, hogy a felperest
a közterület-használati engedély bemutatásának elmulasztása miatt elmarasztaló határozat egy olyan,
a közterület-használati hozzájárulás részletszabályait megállapító rendelet alkalmazásával került
meghozatalra, amely – időközben hatályát vesztett felhatalmazás alapján – ellentétes a Jat. 5. § (2) és
(4) bekezdésével. A Kgyr., amely alapján az Ör. megalkotásra került, a Jat. 5. § (2) bekezdését sértő módon
delegálta tovább a felhatalmazást, és e felhatalmazásra alapítottan a Jat. 5. § (4) bekezdése szerint nem
a fővárosi kerületi, hanem a fővárosi önkormányzat köteles rendeletalkotásra.
Az indítványozó kifejtette, hogy az Ötv. 16. § (1) bekezdése alapján a kerületi önkormányzat egyébként is csak
törvényi felhatalmazás alapján alkothatott volna rendeletet, a Kgy.r. erre nem hatalmazhatta volna fel. Az Ötv.
63/A. §-a csak a fővárosi önkormányzat rendeletalkotásáról szól e tárgykörben.
Az indítványozó beadványában idézte az Ör.-ből a konkrét ügyekben alkalmazandó Ör. 2. § (1) bekezdését és
2. § (2) bekezdés c) pontját.
A fentiek alapján kezdeményezte az Ör. egészének megsemmisítését.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 52. §-a alapján megküldte az indítványt az érintett önkormányzatnak
állásfoglalása megismerése végett. Az érintett önkormányzat az állásfoglalás lehetőségével nem élt.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása
[10]

[11]

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) 51. §-a
szerint az Alaptörvény módosítása és a törvény preambulumot tartalmaz, míg az 52. § (1) bekezdése
értelmében a rendelet bevezető részt. Jelen ügy tárgya az Ör. bevezető részében foglalt rendelkezések
törvényessége. Az IRM rendelet 54. § (1) bekezdése értelmében „[a] nem eredeti jogalkotói hatáskörben
megalkotni tervezett rendelet bevezető részében egyértelműen meg kell jelölni a jogszabály egyes
rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges valamennyi olyan felhatalmazó rendelkezést megállapító
jogszabályi rendelkezést, amely alapján a rendeletet kiadják.” Az 54. § (2) bekezdés az alábbiakat mondja ki:
„ha a felhatalmazás alapján kiadott jogszabály kiadására vonatkozó eredeti felhatalmazás hatályát vesztette,
de van felhatalmazás azonos tárgykörű szabályozásra, akkor a módosító jogszabályban csak a hatályos
felhatalmazást kell megjelölni.”
Az Ör.-t az érintett önkormányzat 2012. május 22-én hirdette ki. Ekkor még hatályban volt valamennyi
az Ör. bevezető részében megjelölt felhatalmazó rendelkezés. Az Ör. bevezetője szerint: „Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a 63/A. § r) pontja alapján a Fővárosi Közgyűlés által megalkotott,
a fővárosi közterületek használatáról szóló 59/1995. (X. 20.) Fővárosi Közgyűlési rendelet 2. § (1) és
(3) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
tulajdonát képező közterületek használatának és rendjének szabályozása érdekében a következőket rendeli
el.”
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[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]
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Az Ötv. ekkor hatályban volt 16. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a törvény által nem
szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak
végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. Ezt a szabályt tartalmában jelenleg az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdése tartalmazza.
Az Ötv. 63/A. § r) pontja értelmében a fővárosi önkormányzat feladat- és hatásköre különösen „rendeletében
szabályozza a közterülethasználatot és a közterület rendjét.” Megállapítható tehát, hogy az Ör. bevetőjében
jelölt 63/A. § r) pont nem a kerületi, hanem a fővárosi önkormányzatot hatalmazta fel rendeletalkotásra.
Ez a rendelkezés 2013. január 1-jéig volt hatályban, ezt követően a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. §-a rendelkezik e tárgyban. A 23. § (4) bekezdés
19. pontja szerint a fővárosi önkormányzat feladata különösen: tulajdonában álló közterületek használatára
vonatkozó szabályok és díjak megállapítása, a 23. § (5) bekezdés 2. pontja értelmében pedig a kerületi
önkormányzat feladata különösen: tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és
díjak megállapítása. Az Ör. tárgy szerinti felhatalmazását tehát jelenleg a Mötv. 23. § (5) bekezdés 2. pontja
tartalmazza.
A Kgyr. 2. § (1) bekezdése szerint „Felhatalmazást kapnak Budapest főváros kerületi önkormányzatai,
hogy e rendelet alapulvételével, annak végrehajtására és keretei között, az e rendeletben meghatározott
kérdésekben – kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat – helyi sajátosságaiknak megfelelően önkormányzati
rendeletben szabályozzák a saját tulajdonukban lévő közterületek használatát és rendjét”. A Kgyr. 2. §
(3) bekezdése értelmében „felhatalmazást kapnak Budapest főváros kerületi önkormányzatai, hogy
a közterületek rendjének fenntartása érdekében önkormányzati rendeletben – a kerület sajátosságainak
figyelembevételével – közigazgatási területükön a közterületeken történő szeszesital-fogyasztást tiltsák meg,
illetve állapítsák meg annak szabályait az 5. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.”
A Jat. 5. § (2) bekezdése kimondja, hogy a felhatalmazás jogosultja a jogi szabályozásra másnak további
felhatalmazást nem adhat. Megállapítható, hogy az Ötv. 63/A. § r) pontja a fővárosnak a főváros tulajdonában
lévő közterület-használatra adott felhatalmazást, míg a Kgyr. 2. § (1) bekezdése a kerületi tulajdonban álló
közterületek használatára vonatkozóan a kerületi önkormányzatok részére adott felhatalmazást. Tehát a Kgyr.
nem adta tovább az Ötv.-ben kapott felhatalmazást, sőt a Kgyr. 2. § (2) bekezdése kimondta, hogy a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonában álló közterületek rendjére és használatára vonatkozó különös szabályokat,
e rendelet keretei között a Fővárosi Közgyűlés külön rendeletben állapítja meg. A Kgyr. 2. § (1) bekezdése
tehát más tárgykörben (a kerületi és nem a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő) közterületekre
vonatkozott, így a Jat. 5. § (2) bekezdésében tiltott szubdelegáció nem áll fenn. Ugyanakkor tény, hogy a Kgyr.
jogforrási minősége nem felel meg az Ötv. egykori 16. § (1) bekezdésében (illetve jelenlege az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésben) foglalt azon szabálynak amely törvényi felhatalmazást ír elő az önkormányzat nem
eredeti jogalkotói hatásköre gyakorlásához.
Az Ör. megalkotásakor hatályban volt az Alaptörvény, illetve az IMR rendelet 55. § (4) bekezdése.
Ez utóbbi kimondta: „Önkormányzati rendelet bevezető részének a megszövegezésekor az önkormányzat
feladatköreként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő pontját, a helyi önkormányzatokról szóló
törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését vagy más törvénynek a feladatkört megállapító
rendelkezését kell feltüntetni.”
A fentiek alapján megállapítható, hogy az Ör. megalkotása során az Ör. bevezető része nem utalt
az Alaptörvény rendeletalkotásra vonatkozó szabályára, továbbá az Ötv. 63/A. § r) pontjának felhívásával
olyan felhatalmazó rendelkezésre hivatkozott, amely nem a rendeletet megalkotó kerületi önkormányzatot,
hanem a fővárosi önkormányzatot hatalmazta fel. Végül utalni kell arra is, hogy az Ör. bevezetőjében lévő
Kgyr. önmagában jogforrástani szempontból elégtelen a rendeletalkotásra való felhatalmazásra. Mindezeket
figyelembe véve már az Ör. megalkotásakor is csak az Ötv. 16. § (1) bekezdésére való hivatkozás volt helytálló,
e szabály azonban mind az eredeti, mind a felhatalmazás alapján történő rendeletalkotásra irányadó, az erre
való hivatkozásból nem derül ki, hogy az önkormányzati rendelet kiadása valójában milyen törvényen
nyugszik.
Az is megállapítható, hogy időközben az Ör. bevezetőjében lévő valamennyi rendelkezés hatályát vesztette,
azaz az Ör. jelenleg hatályos bevezető része alapján nem állapítható meg, hogy az érintett önkormányzat
milyen keretek között rendelkezik az adott tárgyban.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa több döntésben, így a Köf.5031/2014/3. számú határozatában megállapította:
A Kúria megítélése szerint a felhatalmazó rendelkezések önkormányzati rendelet bevezetőjében való pontos
megjelölése az önkormányzati rendeletalkotás fontos garanciája, mert ahogy a Kúria korábbi döntésében

332

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 2. szám

[20]

[21]

[22]

megállapította, ez alapján lehet eldönteni, hogy az önkormányzati rendelet igazodik-e a felhatalmazó
jogszabály által elérendő célhoz, tárgyhoz és keretekhez. A Köf.5.021/2013/4. számú határozat szerint
„a végrehajtási jelleggel megalkotott önkormányzati rendelet esetében azonban a felhatalmazó jogszabály
megjelölése érvényességi kellék, mert az önkormányzat csak annak közbejöttével válik normaalkotóvá.
Önálló cél hiányában igazodik a felhatalmazó jogszabály által elérendő célhoz, tárgyhoz és keretekhez.”
(Indokolás 9. pont). A bevezetőben jelölt felhatalmazó rendelkezések fontosságát hangsúlyozza a Jat. 8. §
(2) bekezdése, amikor kimondja, hogy nem lehet módosítani a rendelet bevezető részét, a felhatalmazó
jogszabály pontos megjelölése az IRM rendelet 55. § (2) bekezdés a) pontja szerint is a jogszabály
megalkotáshoz szükséges érvényességi kellék.
Jelen esetben tehát nemcsak arról van szó, hogy az Ör. bevezetőjében a felhatalmazásként megjelölt
jogszabályok hatályukat vesztették (önmagában ez még nem vezet a törvényellenesség megállapításához
akkor, ha az adott tárgyban más törvények a felhatalmazást továbbra is tartalmazzák), hanem arról, hogy azok
eredetileg sem feletek meg a bevezetővel szemben támasztott jogszabályi követelményeknek.
A fentiek alapján az Ör. bevezető része ellentétes a Jat. 5. § (4) bekezdésével, az IRM rendelet 54. § (1) és
(2) bekezdésével és az 55. § (4) bekezdésével ezért az törvénysértő. A Jat. 8. § (2) bekezdése értelmében nem
lehet módosítani – többek között – a rendelet bevezető részét, vagy a hatályba lépett jogszabály hatályba
léptető rendelkezését. Így ha a Kúria Önkormányzati Tanácsa ezekkel kapcsolatos törvényellenességet
állapít meg, úgy a bevezetővel (vagy hatálybalépéssel) kapcsolatos törvénysértés jogkövetkezményét osztja
a rendelet egésze.
A fentiek alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. egészét a Bszi. 55. § (2) bekezdése alapján
megsemmisítette. Jelen ügy bírói kezdeményezés. A Bszi. 56. § (5) bekezdése kivételt meg nem engedő
módon az alábbiakról rendelkezik: „Ha az önkormányzati rendeletnek a bíróság előtt folyamatban lévő
ügyben alkalmazandó rendelkezésének megsemmisítésére, illetve más jogszabályba ütközésének
megállapítására bírói kezdeményezés alapján kerül sor, az önkormányzati rendelet megsemmisített,
illetve más jogszabályba ütközőnek ítélt rendelkezése nem alkalmazható a bíróság előtt folyamatban lévő
egyedi ügyben, valamint valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban
lévő egyedi ügyben.” Erre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az Ör. Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt lévő 9.K.32.891/2014. számú és a 9.K.32.940/2014/20. számú
ügyben, valamint valamennyi a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő
egyedi ügyben nem alkalmazható.

A döntés elvi tartalma
[23]

Az önkormányzati rendelet bevezető részében pontosan utalni kell azokra a törvényekre, amelyek
felhatalmazásán az önkormányzati rendelet nyugszik.

Alkalmazott jogszabályok
[24]

2010. évi CXXX. törvény 5. § (2) és (4) bekezdése, 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésébe és 63/A. §
r) pontja, 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 51. §-a, 52. § (1) bekezdése 54. § (1) bekezdése, 55. § (1) bekezdése

Záró rész
[25]
[26]

A Magyar Közlönyben és az önkormányzati rendelettel azonos módon való közzététel elrendelésére a
Bszi. 57. §-a folytán alkalmazandó Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontja alapján került sor.
A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2015. december 3.
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 köztársasági elnök 1/2016. (I. 7.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Biczó Lászlót 2015. december 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2015. december 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07084-2/2015.

A köztársasági elnök 2/2016. (I. 7.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Családi Ferencet 2015. december 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2015. december 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07084-3/2015.

A köztársasági elnök 3/2016. (I. 7.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
dr. Hornyák Szabolcs Jánost a 2016. január 15. napjától 2019. január 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá
kinevezem.
Budapest, 2015. december 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07084-4/2015.
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A köztársasági elnök 4/2016. (I. 7.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Nagy Gábort
a 2016. január 15. napjától 2019. január 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. december 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07084-5/2015.

A köztársasági elnök 5/2016. (I. 7.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Varga Lillát
a 2016. január 15. napjától 2019. január 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. december 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/07084-6/2015.

A miniszterelnök 1/2016. (I. 7.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára
dr. Szilágyi Péter Ferencet
a Miniszterelnökség helyettes államtitkárává
– 2016. január 1-jei hatállyal –
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.

