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II.
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Törvények

2016. évi CLXXVII. törvény
a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős
adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya
között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ OMÁNI SZULTÁNSÁG KORMÁNYA KÖZÖTT
A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL ÉS AZ ADÓZTATÁS KIJÁTSZÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL
A JÖVEDELEMADÓK TERÜLETÉN
Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya,
attól az óhajtól vezérelve, hogy Egyezményt kössenek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának
megakadályozásáról a jövedelemadók területén, és hogy kapcsolatukat továbbfejlesszék és előmozdítsák,
az alábbiak szerint állapodtak meg:

I. FEJEZET
AZ EGYEZMÉNY HATÁLYA
1. Cikk
SZEMÉLYI HATÁLY
Ez az Egyezmény azokra a személyekre terjed ki, akik az egyik vagy mindkét Szerződő Államban belföldi
illetőségűek.

2. Cikk
AZ EGYEZMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ADÓK
1. Ez az Egyezmény azokra a jövedelemadókra terjed ki, amelyeket az egyik Szerződő Állam vet ki, a beszedés módjára
való tekintet nélkül.
2. Jövedelemadóknak tekintendők mindazok az adók, amelyeket a teljes jövedelem, illetve a jövedelem részei után
vetnek ki, beleértve az ingó vagy ingatlan vagyon elidegenítéséből származó nyereség utáni adókat, a vállalkozások
által fizetett bérek és fizetések teljes összege utáni adókat, valamint a tőke értéknövekedésének adóját.
3. Azok a jelenleg létező adók, amelyekre az Egyezmény különösen kiterjed:
(a)
Magyarország esetében:
(i)
a személyi jövedelemadó; és
(ii)
a társasági adó;
(a továbbiakban: „magyar adó”);
(b)
az Ománi Szultánság esetében:
a jövedelemadó;
(a továbbiakban: „ománi adó”).

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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4. Az Egyezmény kiterjed minden olyan azonos vagy lényegét tekintve hasonló adóra is, amelyet az Egyezmény
aláírása után a jelenleg létező adók mellett vagy azok helyett vezetnek be. A Szerződő Államok illetékes hatóságai
értesíteni fogják egymást a vonatkozó adójogszabályaikban végrehajtott bármely lényeges változásról.

II. FEJEZET
MEGHATÁROZÁSOK
3. Cikk
ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK
1. Az Egyezmény alkalmazásában, ha a szövegösszefüggés mást nem kíván:
(a)
a „Magyarország” kifejezés Magyarországnak a törvényei által, a nemzetközi joggal összhangban
meghatározott területét jelenti;
(b)
az „Ománi Szultánság” kifejezés az Ománi Szultánság és a hozzá tartozó szigetek területét jelenti, amely
magában foglalja a felségvizeket, valamint bármely felségvizeken kívül eső területet, amelyek felett
a nemzetközi joggal és az Ománi Szultánság jogával összhangban szuverén jogait gyakorolja, a természeti
kincsek feltárásával vagy kitermelésével kapcsolatban a tengerfenéken, az altalajon és a felettük található
vizekben.
(c)
az „egyik Szerződő Állam” és a „másik Szerződő Állam” kifejezés Magyarországot vagy az Ománi Szultánságot
jelenti a szövegösszefüggésnek megfelelően;
(d)
a „személy” kifejezés magában foglalja a természetes személyt, a társaságot és bármely más személyi
egyesülést;
(e)
a „társaság” kifejezés bármely jogi személyt vagy egyéb olyan jogalanyt jelent, amely az adóztatás
szempontjából a jogi személyekkel azonos módon kezelendő;
(f )
az „egyik Szerződő Állam vállalkozása” és „a másik Szerződő Állam vállalkozása” kifejezések az egyik Szerződő
Államban belföldi illetőségű személy, illetve a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy által
folytatott vállalkozást jelentik;
(g)
a „nemzetközi forgalom” kifejezés az egyik Szerződő Állam vállalkozása által üzemeltetett hajó vagy légi jármű
igénybevételével végzett bármilyen szállítást jelent, kivéve, ha a hajót vagy a légi járművet kizárólag a másik
Szerződő Államban lévő helyek között üzemeltetik;
(h)
az „illetékes hatóság” kifejezés a következőt jelenti:
(i)
Magyarország esetében az adópolitikáért felelős minisztert vagy meghatalmazott képviselőjét;
(ii)
az Ománi Szultánság esetében a pénzügyminisztériumot vagy meghatalmazott képviselőjét;
(j)
az „állampolgár” kifejezés a következőt jelenti:
(i)
bármely természetes személyt, aki az egyik Szerződő Állam állampolgárságával rendelkezik;
(ii)
bármely jogi személyt, személyegyesítő társaságot, egyesülést vagy egyéb olyan jogalanyt, amely
ezt a jogállását az egyik Szerződő Államban hatályos jogszabályokból nyeri.
2. Az Egyezménynek az egyik Szerződő Állam által bármely időpontban történő alkalmazásánál az Egyezményben
meghatározás nélkül szereplő kifejezéseknek – ha a szövegösszefüggés mást nem kíván – olyan jelentésük van,
mint amit ennek az államnak a jogszabályaiban abban az időpontban jelentenek azokra az adókra vonatkozóan,
amelyekre az Egyezmény alkalmazást nyer; ennek az államnak az adójogszabályaiban foglalt meghatározások
az irányadók ennek az államnak az egyéb jogszabályaiban foglalt meghatározásokkal szemben.

4. Cikk
BELFÖLDI ILLETŐSÉGŰ SZEMÉLY
1. Az Egyezmény alkalmazásában az „egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy” kifejezés olyan
személyt jelent, aki ennek a Szerződő Államnak a jogszabályai szerint lakóhelye, székhelye, üzletvezetési helye,
bejegyzési helye, regisztrációs helye vagy bármely más hasonló ismérv alapján adóköteles, beleértve az államot
és annak bármely helyi hatóságát vagy törvényes testületét. Ez a kifejezés azonban nem foglalja magában azokat
a személyeket, akik ebben az államban kizárólag az ebben az államban lévő forrásokból származó jövedelem vagy
az ott lévő vagyon alapján adókötelesek.
2. Amennyiben egy természetes személy az 1. bekezdés rendelkezései értelmében mindkét Szerződő Államban
belföldi illetőségű, helyzetét az alábbiak szerint kell meghatározni:
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(a)

csak abban az államban tekintendő belföldi illetőségűnek, amelyben állandó lakóhellyel rendelkezik;
amennyiben mindkét államban rendelkezik állandó lakóhellyel, csak abban az államban tekintendő belföldi
illetőségűnek, amellyel személyes és gazdasági kapcsolatai szorosabbak (a létérdekek központja);
(b)
amennyiben nem határozható meg, hogy melyik államban van létérdekeinek a központja, vagy ha egyik
államban sem rendelkezik állandó lakóhellyel, csak abban az államban tekintendő belföldi illetőségűnek,
amelyben szokásos tartózkodási helye van;
(c)
amennyiben mindkét államban van szokásos tartózkodási helye, vagy egyikben sincs, csak abban
az államban tekintendő belföldi illetőségűnek, amelynek állampolgára;
(d)
amennyiben mindkét Szerződő Állam állampolgára, vagy egyiké sem, a Szerződő Államok illetékes hatóságai
kölcsönös egyetértéssel rendezik a kérdést.
3. Amennyiben az 1. bekezdés rendelkezései értelmében valamely nem természetes személy mindkét Szerződő
Államban belföldi illetőségű, csak abban az államban tekintendő belföldi illetőségűnek, amelyben a tényleges
üzletvezetésének a helye található.

5. Cikk
TELEPHELY
1. Az Egyezmény alkalmazásában a „telephely” kifejezés olyan állandó üzleti helyet jelent, amelyen keresztül
a vállalkozás üzleti tevékenységét egészben vagy részben kifejti.
2. A „telephely” kifejezés magában foglalja különösen:
(a)
az üzletvezetés helyét;
(b)
a fióktelepet;
(c)
az irodát;
(d)
a gyártelepet;
(e)
a műhelyt; és
(f )
a bányát, az olaj- és a földgázkutat, a kőfejtőt és a természeti kincsek kiaknázására szolgáló bármely más
telepet.
3. A „telephely” kifejezés magában foglalja továbbá:
(a)
az építési területet, az építkezési, szerelési vagy beszerelési munkálatot, vagy az ilyen területtel vagy
munkálattal kapcsolatos felügyeleti tevékenységet, de csak ha az ilyen terület, munkálat vagy tevékenység
6 hónapnál hosszabb időtartamig tart;
(b)
egy vállalkozás által a munkavállalókon vagy a vállalkozásnál erre a célra elkötelezett más személyeken
keresztül nyújtott szolgáltatásokat, beleértve a tanácsadási szolgáltatásokat, de csak akkor, ha az ilyen jellegű
tevékenységek folytatása (ugyanarra vagy kapcsolódó projektre) egy Szerződő Államban egyfolytában vagy
megszakításokkal meghaladja a 6 hónapot bármely tizenkét hónapos időszakban.
4. E cikk előző rendelkezéseire tekintet nélkül nem minősül „telephelynek”:
(a)
létesítmények használata kizárólag a vállalkozás javainak vagy áruinak raktározása, kiállítása vagy
kiszolgáltatása céljára;
(b)
készletek tartása a vállalkozás javaiból vagy áruiból kizárólag raktározás, kiállítás vagy kiszolgáltatás céljára;
(c)
készletek tartása a vállalkozás javaiból vagy áruiból kizárólag abból a célból, hogy azokat egy másik
vállalkozás feldolgozza;
(d)
állandó üzleti hely fenntartása kizárólag arra a célra, hogy a vállalkozás részére javakat vagy árukat
vásároljanak vagy információkat szerezzenek;
(e)
állandó üzleti hely fenntartása kizárólag arra a célra, hogy a vállalkozás részére bármilyen más előkészítő vagy
kisegítő jellegű tevékenységet folytassanak;
(f )
állandó üzleti hely fenntartása kizárólag arra a célra, hogy az a)–e) pontokban említett tevékenységek
bármely kombinációját végezze, feltéve, hogy az állandó üzleti helynek az ilyen kombinációból származó
teljes tevékenysége előkészítő vagy kisegítő jellegű.
5. Tekintet nélkül az 1. és 2. bekezdések rendelkezéseire, ha egy személy – kivéve a független képviselőt, akire
a 6. bekezdés rendelkezése alkalmazandó – egy vállalkozás számára tevékenykedik és az egyik Szerződő Államban
meghatalmazása van, amellyel ott rendszeresen él, arra, hogy a vállalkozás nevében szerződéseket kössön, úgy
ez a vállalkozás telephellyel bírónak tekintendő ebben az államban minden olyan tevékenység tekintetében,
amelyet ez a személy a vállalkozás részére kifejt, kivéve, ha az ilyen személy tevékenysége a 4. bekezdésben említett
tevékenységekre korlátozódik, amelyek, ha azokat egy állandó üzleti helyen keresztül fejtenék ki, az említett
bekezdés rendelkezései értelmében nem tennék ezt az állandó üzleti helyet telephellyé.
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6. Egy Szerződő Állam vállalkozását nem lehet úgy tekinteni, mintha annak a másik Szerződő Államban telephelye
lenne csupán azért, mert tevékenységét abban a másik Szerződő Államban alkusz, bizományos vagy más
független képviselő útján fejti ki, feltéve, hogy ezek a személyek rendes üzleti tevékenységük keretében járnak
el. Mindazonáltal ha az ilyen képviselő a tevékenységét teljes egészében vagy majdnem teljes egészében annak
a vállalkozásnak a nevében fejti ki, és a vállalkozás és a képviselő egymás közötti kereskedelmi vagy pénzügyi
kapcsolataiban olyan feltételekben állapodik meg vagy olyan feltételeket szab, amelyek eltérnek azoktól,
amelyekben független vállalkozások egymással megállapodnának, nem tekinthető független képviselőnek
e bekezdés értelmében.
7. Az a tény, hogy az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság olyan társaságot ellenőriz, vagy olyan
társaság ellenőrzése alatt áll, amely a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű, vagy üzleti tevékenységet fejt ki
ebben a másik államban (akár telephely útján, akár más módon), önmagában még nem teszi egyik társaságot sem
a másik telephelyévé.

III. FEJEZET
JÖVEDELEM ADÓZÁSA
6. Cikk
INGATLAN VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM
1. Az a jövedelem, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy a másik Szerződő Államban
fekvő ingatlan vagyonból szerez (beleértve a mezőgazdaságból és az erdőgazdálkodásból származó jövedelmet),
megadóztatható ebben a másik Szerződő Államban.
2. Az „ingatlan vagyon” kifejezésnek olyan jelentése van, amit annak a Szerződő Államnak jogszabályai szerint
jelent, amelyikben a szóban forgó vagyon fekszik. Ez a kifejezés minden esetben magában foglalja az ingatlan
vagyon tartozékának minősülő vagyont, az állatállományt és a mezőgazdaságban (ideértve a haltenyésztést)
és az erdőgazdálkodásban használatos berendezéseket, azokat a jogokat, amelyekre a földtulajdonra
vonatkozó magánjogi rendelkezések nyernek alkalmazást. Az ingatlan vagyon haszonélvezeti joga, valamint
az ásványlelőhelyek, források és más természeti erőforrások kitermelésének vagy kitermelési jogának
ellenértékeként járó változó vagy állandó kifizetésekhez való jog szintén ingatlan vagyonnak tekintendők. Hajók,
belvízi hajók és légi járművek nem tekintendők ingatlan vagyonnak.
3. Az 1. bekezdés rendelkezései ingatlan vagyon közvetlen használatából, bérbeadásából, vagy hasznosításának
bármely más formájából származó jövedelemre is alkalmazandók.
4. Az 1. és 3. bekezdés rendelkezései a vállalkozás ingatlan vagyonából származó jövedelemre és a szabad foglalkozás
gyakorlására szolgáló ingatlan vagyonból származó jövedelemre is alkalmazandók.

7. Cikk
VÁLLALKOZÁSI NYERESÉG
1. Az egyik Szerződő Állam vállalkozásának nyeresége csak ebben az államban adóztatható, kivéve, ha a vállalkozás
a másik Szerződő Államban egy ott lévő telephelyen keresztül fejt ki üzleti tevékenységet. Amennyiben a vállalkozás
ily módon fejt ki üzleti tevékenységet, a vállalkozás nyeresége megadóztatható a másik államban, de csakis azon
telephelynek betudható nyereség mértékéig.
2. E cikk 3. bekezdése rendelkezéseinek fenntartásával, ha az egyik Szerződő Állam vállalkozása a másik Szerződő
Államban egy ott lévő telephelye útján üzleti tevékenységet fejt ki, akkor mindkét Szerződő Államban azt
a nyereséget kell ennek a telephelynek betudni, amelyeket akkor érhetne el, ha önálló és elkülönült vállalkozásként
azonos vagy hasonló tevékenységet végezne azonos vagy hasonló feltételek mellett, és teljesen függetlenként
tartana fenn üzleti kapcsolatot azzal a vállalkozással, amelynek telephelye.
3. A telephely nyereségének megállapításánál levonhatók a telephely tevékenysége okán felmerült költségek,
beleértve az így felmerült üzletvezetési és általános ügyviteli költségeket, függetlenül attól, hogy abban az államban
merültek-e fel, ahol a telephely található, vagy máshol, feltéve, hogy az ilyen levonás összhangban van annak
az államnak az adóügyi előírásaival és korlátozásaival.
4. Amennyiben az egyik Szerződő Államban a telephelynek betudható nyereséget a vállalkozás teljes nyereségének
a különböző részegységek közötti arányos megosztása alapján szokták megállapítani, úgy a 2. bekezdés nem zárja
ki, hogy ez a Szerződő Állam a megadóztatandó nyereséget a szokásos arányos megosztás alapján állapítsa meg.
Az alkalmazott arányos megosztási módszernek azonban olyannak kell lennie, hogy az eredmény összhangban
legyen az e cikkben foglalt elvekkel.
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5. Nem tudható be nyereség a telephelynek csupán azért, mert a telephely javakat vagy árukat vásárol
a vállalkozásnak.
6. Az előző bekezdések alkalmazásában a telephelynek betudható nyereséget évről évre azonos módon kell
megállapítani, hacsak elégséges és alapos ok nincs az ellenkezőjére.
7. Amennyiben a nyereség olyan jövedelemtételeket tartalmaz, amelyekkel a jelen Egyezmény más cikkei külön
foglalkoznak, úgy azoknak a cikkeknek a rendelkezéseit e cikk rendelkezései nem érintik.

8. Cikk
VÍZI ÉS LÉGI SZÁLLÍTÁS
1. Egy Szerződő Állam vállalkozásának nyeresége, amely hajók vagy légi járművek nemzetközi forgalomban történő
üzemeltetéséből származik, csak ebben az államban adóztatható.
2. Jelen cikk 1. bekezdésének rendelkezései alkalmazandók azokra a nyereségekre is, amelyek valamely poolban, közös
üzemeltetésben vagy nemzetközi üzemeltetésű szervezetben való részvételből származnak.
3. E cikk alkalmazásában egy vállalkozás által „hajók vagy légi jármű nemzetközi forgalomban történő üzemeltetése”
kifejezés magában foglalja:
(a)
teljesen felszerelt, ellátott és legénységgel rendelkező és nemzetközi forgalomban üzemeltetett hajók vagy
légi jármű bérlete vagy lízingje;
(b)
hajók vagy légi jármű legénység nélküli bérlete vagy lízingje, ahol az ilyen bérlet vagy lízing a hajók vagy
a légi jármű nemzetközi forgalomban történő üzemeltetéséhez képest esetleges;
(c)
konténerek használata, fenntartása vagy bérlete, ahol az ilyen használat, fenntartás vagy bérlet a hajók vagy
a légi jármű nemzetközi forgalomban történő üzemeltetéséhez képest esetleges.
4. Egy Szerződő Államban keletkező, hajók vagy légi jármű nemzetközi forgalomban történő ebben az államban
végzett üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó pénzalapok bankszámláinak kamatára úgy kell tekinteni, mint
ilyen üzemeltetésből származó nyereségre, amennyiben az ilyen pénzalapok esetlegesek és kiegészítőek ilyen
üzemeltetéshez.
5. A „hajók vagy légi jármű üzemeltetése” kifejezés személyek, posta, állatállomány vagy áruk tengeri vagy légi
szállítására vonatkozó, a hajó vagy repülőgép tulajdonosa, lízingelője vagy bérlője által kifejtett üzleti tevékenységet
jelent, ideértve ilyen szállításra szolgáló jegyek más vállalkozások javára történő értékesítését.

9. Cikk
KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK
1. Amennyiben
(a)
az egyik Szerződő Állam vállalkozása közvetlenül vagy közvetve a másik Szerződő Állam vállalkozásának
vezetésében, ellenőrzésében vagy tőkéjében részesedik, vagy
(b)
ugyanazok a személyek közvetlenül vagy közvetve az egyik Szerződő Állam vállalkozásának és a másik
Szerződő Állam vállalkozásának vezetésében, ellenőrzésében vagy tőkéjében részesednek,
és bármelyik esetben a két vállalkozás egymás közötti kereskedelmi vagy pénzügyi kapcsolataiban olyan
feltételekben állapodik meg vagy olyan feltételeket szab, amelyek eltérnek azoktól, amelyekben független
vállalkozások egymással megállapodnának, úgy az a nyereség, amelyet a vállalkozások egyike e feltételek nélkül
elért volna, de e feltételek miatt nem ért el, beszámítható ennek a vállalkozásnak a nyereségébe, és megfelelően
megadóztatható.
2. Ha az egyik Szerződő Állam ezen állam valamely vállalkozásának a nyereségéhez olyan nyereséget számít hozzá – és
adóztat meg ennek megfelelően –, amelyet a másik Szerződő Állam vállalkozásánál megadóztattak ebben a másik
államban, és az így hozzászámított nyereség olyan nyereség, amelyet az elsőként említett állam vállalkozása ért
volna el, ha a két vállalkozás olyan feltételekben állapodott volna meg, mint amelyekben független vállalkozások
egymással megállapodnának, úgy ez a másik állam megfelelően kiigazítja az ilyen nyereségre ott kivetett adó
összegét, amennyiben egyetért az elsőként említett állam által végrehajtott kiigazítással. Az ilyen kiigazítás
megállapításánál kellően figyelembe kell venni jelen Egyezmény egyéb rendelkezéseit, és a Szerződő Államok
illetékes hatóságai szükség esetén egyeztetnek egymással.

10. Cikk
OSZTALÉK
1. Az osztalék, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság a másik Szerződő Államban belföldi
illetőségű személynek fizet, megadóztatható ebben a másik államban.
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2. Mindazonáltal ez az osztalék abban a Szerződő Államban is megadóztatható, és annak az államnak a jogszabályai
szerint, amelyben az osztalékot fizető társaság belföldi illetőségű, ha azonban az osztalék haszonhúzója a másik
Szerződő Államban belföldi illetőségű személy, az így megállapított adó nem haladhatja meg:
(a)
az osztalék bruttó összegének 10 százalékát, ha a haszonhúzó magánszemély;
(b)
az osztalék bruttó összegének 0 százalékát minden más esetben.
E bekezdés rendelkezései nem érintik a társaság adóztatását azon nyereség után, amelyből az osztalékot fizetik.
A Szerződő Államok illetékes hatóságai kölcsönös egyetértéssel rendezik e korlátozások alkalmazási módját.
3. E cikk alkalmazásában az „osztalék” kifejezés részvényekből, vagy más nyereségből való részesedést biztosító
jogokból – kivéve a hitelköveteléseket – származó jövedelmet, valamint olyan más társasági jogokból származó
jövedelmet jelent, amelyet annak az államnak az adózási jogszabályai, amelyben a nyereséget felosztó társaság
belföldi illetőségű, a részvényekből származó jövedelemmel azonos adóztatási elbánás alá vetnek.
4. Az 1. és 2. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, ha az osztaléknak egyik Szerződő Államban belföldi
illetőségű haszonhúzója a másik Szerződő Államban, amelyben az osztalékot fizető társaság belföldi illetőségű, egy
ott lévő telephely útján üzleti tevékenységet fejt ki, vagy egy ott levő állandó bázis segítségével szabad foglalkozást
űz abban a másik Államban, és az érdekeltség, amelyre tekintettel az osztalékot fizetik, ténylegesen ehhez
a telephelyhez vagy állandó bázishoz kapcsolódik. Ezekben az esetekben a 7. cikk vagy a 14. cikk rendelkezéseit kell,
az esettől függően alkalmazni.
5. Ha az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság nyereséget vagy jövedelmet élvez a másik Szerződő
Államból, úgy ez a másik állam nem adóztathatja meg a társaság által kifizetett osztalékot, kivéve, ha az osztalékot
ebben a másik államban belföldi illetőségű személynek fizetik, vagy ha az érdekeltség, amelyre tekintettel
az osztalékot fizetik, ténylegesen a másik államban lévő telephelyhez vagy állandó bázishoz kapcsolódik, sem pedig
a társaság fel nem osztott nyereségét nem terhelheti a társaság fel nem osztott nyeresége után kivetett adóval, még
akkor sem, ha a kifizetett osztalék vagy a fel nem osztott nyereség egészben vagy részben ebben a másik államban
keletkező nyereségből vagy jövedelemből áll.

11. Cikk
KAMAT
1. A kamat, amely az egyik Szerződő Államban keletkezik, és amelynek haszonhúzója a másik Szerződő Államban
belföldi illetőségű személy, csak ebben a másik államban adóztatható.
2. E cikk alkalmazásában a „kamat” kifejezés mindenfajta követelésből származó jövedelmet jelent, akár van jelzáloggal
biztosítva, akár nem, és akár ad jogot az adós nyereségéből való részesedésre, akár nem, és magában foglalja
különösen az állami értékpapírokból származó jövedelmet, a kötvényekből és az adósságlevelekből származó
jövedelmet, beleértve az ilyen értékpapírokhoz, kötvényekhez vagy adósságlevelekhez kapcsolódó prémiumokat és
díjakat. E cikk alkalmazásában a késedelmes fizetés utáni büntető terhek nem tekintendők kamatnak.
3. Az 1. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, ha a kamat egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű
haszonhúzója a másik Szerződő Államban, amelyben a kamat keletkezik, egy ott lévő telephely útján üzleti
tevékenységet folytat, vagy egy ott levő állandó bázis segítségével szabad foglalkozást űz abban a másik Államban,
és a követelés, amely után a kamatot fizetik, ténylegesen ehhez a telephelyhez vagy állandó bázishoz kapcsolódik.
Ezekben az esetekben a 7. cikk vagy a 14. cikk rendelkezéseit kell, az esettől függően alkalmazni.
4. Ha a kamatot fizető személy és a haszonhúzó közötti, vagy kettejük és egy harmadik személy közötti különleges
kapcsolat miatt a kamat összege ahhoz a követeléshez viszonyítva, amely után fizetik, meghaladja azt az összeget,
amelyben a kamatot fizető személy és a haszonhúzó ilyen kapcsolat hiányában megállapodtak volna, úgy e cikk
rendelkezéseit csak az utóbb említett összegre kell alkalmazni. Ebben az esetben a kifizetett többletösszeg
mindkét Szerződő Állam jogszabályai szerint megadóztatható marad, az Egyezmény egyéb rendelkezéseinek kellő
figyelembevételével.

12. Cikk
JOGDÍJ
1. A jogdíj, amely az egyik Szerződő Államban keletkezik, és amely a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű
személynek kerül kifizetésre, megadóztatható ebben a másik Államban is.
2. Mindazonáltal ez a jogdíj abban a Szerződő Államban is, amelyben keletkezik, ennek az Államnak a jogszabályai
szerint megadóztatható, de ha a jogdíj haszonhúzója a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű, az így kivetett
adó nem haladhatja meg a jogdíj bruttó összegének 8 százalékát.
A Szerződő Államok illetékes hatóságai kölcsönös egyetértéssel rendezik e korlátozások alkalmazási módját.
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3. E cikk alkalmazásában a „jogdíj” kifejezés bármely olyan jellegű kifizetést jelent, amelyet irodalmi, művészeti vagy
tudományos művek, ideértve számítógépes programot, filmalkotást vagy rádiós vagy televíziós közvetítésre
használt filmek vagy szalagok vagy lemezek szerzői jogának, bármilyen szabadalomnak, védjegynek, formatervezési
vagy más mintának, tervnek, titkos formulának vagy eljárásnak hasznosításáért vagy hasznosítási jogáért, vagy ipari,
kereskedelmi vagy tudományos felszerelés használatáért vagy használati jogáért, valamint ipari, kereskedelmi vagy
tudományos tapasztalatokra vonatkozó információért ellenértékként kapnak.
4. Az 1. és 2. bekezdések rendelkezései nem alkalmazandók, ha a jogdíj egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű
haszonhúzója a másik Szerződő Államban, amelyben a jogdíj keletkezik, egy ott lévő telephely útján üzleti
tevékenységet folytat, vagy egy ott levő állandó bázis segítségével szabad foglalkozást űz abban a másik Államban,
és a jog vagy vagyoni érték, amely után a jogdíjat fizetik, ténylegesen ehhez a telephelyhez kapcsolódik. Ezekben
az esetekben a 7. cikk vagy a 14. cikk rendelkezéseit kell, az esettől függően alkalmazni.
5. A jogdíj akkor tekinthető az egyik Szerződő Államból származónak, ha a jogdíjat fizető személy abban az államban
belföldi illetőségű. Ha azonban a jogdíjat fizető személynek, függetlenül attól, hogy az egyik Szerződő Államban
belföldi illetőségű-e vagy sem, az egyik szerződő Államban telephelye vagy állandó bázisa van, amellyel
kapcsolatban a jogdíjfizetési kötelezettség felmerült, és ezt a jogdíjat ez a telephely vagy állandó bázis viseli, úgy
az ilyen jogdíj abból az államból származónak tekintendő, amelyben a telephely vagy állandó bázis található.
6. Ha a jogdíjat fizető személy és a haszonhúzó, vagy kettejük és egy harmadik személy közötti különleges kapcsolat
miatt a jogdíj összege azon hasznosításhoz, joghoz vagy információhoz mérten, amiért fizetik, meghaladja
azt az összeget, amelyben a jogdíjat fizető személy és a haszonhúzó ilyen kapcsolat hiányában megállapodott
volna, úgy e cikk rendelkezéseit csak az utóbb említett összegre kell alkalmazni. Ebben az esetben a kifizetett
többletösszeg mindkét Szerződő Állam jogszabályai szerint megadóztatható marad, az Egyezmény egyéb
rendelkezéseinek kellő figyelembevételével.

13. Cikk
ELIDEGENÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG
1. Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek a 6. cikkben meghatározott és a másik Szerződő
Államban fekvő ingatlan vagyona elidegenítéséből származó nyeresége megadóztatható ebben a másik államban.
2. Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek olyan részvények vagy hasonló érdekeltségek
elidegenítéséből származó nyeresége, amelyek értékének több mint 50 százaléka közvetlenül vagy közvetve a másik
Szerződő Államban fekvő ingatlan vagyonból származik, megadóztatható ebben a másik államban.
3. Az a nyereség – ide nem értve azt, amelyről a 2. bekezdés rendelkezik –, amely olyan ingó vagyon elidegenítéséből
származik, amely az egyik Szerződő Állam vállalkozása másik Szerződő Államban lévő telephelye üzleti vagyonának
része, vagy amely egy olyan állandó bázishoz tartozik, amellyel az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű
személy önálló tevékenység végzése céljára a másik Szerződő Államban rendelkezik, beleértve az ilyen telephelynek
(önmagában vagy az egész vállalkozással együtt) vagy egy ilyen állandó bázisnak az elidegenítéséből elért
nyereséget, megadóztatható ebben a másik Államban.
4. Az egyik Szerződő Állam vállalkozásának nemzetközi forgalomban üzemeltetett hajók vagy légi járművek
elidegenítéséből, vagy az ilyen hajók vagy légi járművek üzemeltetését szolgáló ingó vagyon elidegenítéséből
származó nyeresége csak ebben az államban adóztatható.
5. Az 1., 2., 3. és 4. bekezdésekben nem említett bármely vagyon elidegenítéséből származó nyereség csak abban
a Szerződő Államban adóztatható, amelyben az elidegenítő belföldi illetőségű.

14. Cikk
SZABAD FOGLALKOZÁS
1. Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű természetes személy szakmai szolgáltatásból vagy más önálló
tevékenységből származó jövedelme csak ebben az államban adóztatható, kivéve, ha e személynek a tevékenysége
folytatásához állandó bázis rendszeresen a rendelkezésére áll a másik Szerződő Államban. Ha ilyen állandó bázisa
van, a jövedelem megadóztatható ebben a másik államban, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben az ennek
az állandó bázisnak betudható.
2. A „szakmai szolgáltatás” kifejezés magában foglalja különösen az önállóan kifejtett tudományos, irodalmi, művészeti,
nevelési vagy oktatási tevékenységet, valamint az orvosok, mérnökök, építészek, fogorvosok és könyvelők önálló
tevékenységét.
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15. Cikk
MUNKAVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM
1. A 16., 18. és 19. cikkek rendelkezéseinek fenntartásával a fizetés, a bér és más hasonló díjazás, amelyet az egyik
Szerződő Államban belföldi illetőségű személy munkaviszonyra tekintettel kap, csak ebben az államban
adóztatható, kivéve, ha a munkát a másik Szerződő Államban végzik. Amennyiben a munkát ott végzik, úgy az ezért
kapott díjazás megadóztatható ebben a másik államban.
2. Tekintet nélkül az 1. bekezdés rendelkezéseire, az a díjazás, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű
személy a másik Szerződő Államban végzett munkára tekintettel kap, csak az elsőként említett államban
adóztatható, ha:
(a)
a kedvezményezett a másik államban nem tartózkodik egyfolytában vagy megszakításokkal összesen
183 napnál hosszabb időszakot az adott adóévben kezdődő vagy végződő bármely tizenkét hónapos
időtartamon belül, és
(b)
a díjazást olyan munkaadó fizeti, vagy azt olyan munkaadó nevében fizetik, aki nem belföldi illetőségű
a másik államban, és
(c)
a díjazást nem a munkaadónak a másik államban lévő telephelye viseli.
3. Tekintet nélkül e cikk előző bekezdéseire, a nemzetközi forgalomban lévő hajó vagy légi jármű fedélzetén
végzett munkáért az egyik Szerződő Állam vállalkozása által foglalkoztatott munkavállaló által kapott díjazás
megadóztatható abban a Szerződő Államban.

16. Cikk
IGAZGATÓK TISZTELETDÍJA
Az igazgatói tiszteletdíj és más hasonló kifizetés, amelyet az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy
a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű társaság igazgatótanácsának, felügyelőbizottságának vagy hasonló
testületének tagjaként kap, megadóztatható ebben a másik Államban.

17. Cikk
MŰVÉSZEK ÉS SPORTOLÓK
1. Tekintet nélkül ezen Egyezmény 14. és 15. cikkeinek rendelkezéseire, az a jövedelem, amelyet az egyik Szerződő
Államban belföldi illetőségű személy előadóművészként, mint színpadi, film-, rádió- vagy televíziós művész
vagy zeneművész, vagy sportolóként élvez a másik Szerződő Államban ilyen minőségében kifejtett személyes
tevékenységéből, megadóztatható ebben a másik államban.
2. Amennyiben egy előadóművész vagy egy sportoló által ilyen minőségében kifejtett személyes tevékenységéből
származó jövedelem nem az előadóművésznél vagy sportolónál magánál, hanem egy másik személynél jelentkezik,
úgy ez a jövedelem, tekintet nélkül a 7, 14. és a 15. cikkek rendelkezéseire, megadóztatható abban a Szerződő
Államban, amelyben az előadóművész vagy a sportoló a tevékenységét kifejti.
3. Tekintet nélkül e cikk 1. és 2. bekezdésének rendelkezéseire, az e cikkben említett, és az egyik Szerződő Államban
belföldi illetőségű művésznek vagy sportolónak juttatott jövedelem mentes az adó alól abban a másik Szerződő
Államban, amelyikben a művész vagy a sportoló tevékenységét kifejti, feltéve, hogy ezen tevékenységet teljesen
vagy nagyrészt az elsőként említett Állam, annak helyi hatósága vagy egy törvényes testülete a közalapjaiból
támogatja.

18. Cikk
NYUGDÍJAK ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETÉSEK
1. A 19. cikk 2. bekezdése rendelkezéseinek fenntartásával, az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek
fizetett nyugdíj és más hasonló díjazás csak ebben az államban adóztatható.
2. Tekintet nélkül az 1. bekezdés rendelkezéseire, az egyik Szerződő Állam társadalombiztosítási rendszerének részét
képző állami program alapján fizetett nyugdíjak és más kifizetések csak ebben az államban adóztathatóak.

19. Cikk
KÖZSZOLGÁLAT
1. (a)

A fizetések, bérek és más hasonló, nyugdíjtól különböző díjazások, amelyeket az egyik Szerződő Állam, annak
helyi hatósága vagy egy törvényes testülete fizet természetes személynek az ezen államnak, hatóságnak vagy
testületnek teljesített szolgálatért, csak ebben az államban adóztathatók.
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(b)

Ezen fizetések, bérek és más hasonló díjazások azonban csak a másik Szerződő Államban adóztathatók,
ha a szolgálatot ebben a másik államban teljesítették, és a természetes személy ebben az államban olyan
belföldi illetőségű személy, aki:
(i)
ennek az államnak az állampolgára; vagy
(ii)
nem kizárólag a szolgálat teljesítése céljából vált ebben az államban belföldi illetőségű személlyé.
2. (a)
Bármely nyugdíj, amelyet az egyik Szerződő Állam, annak helyi hatósága vagy törvényes testülete által
létrehozott alap fizet egy természetes személynek, az ezen államnak, hatóságnak vagy testületnek teljesített
szolgálatért, csak ebben az államban adóztatható.
(b)
Az ilyen nyugdíj azonban csak a másik Szerződő Államban adóztatható, ha a természetes személy abban
az államban belföldi illetőségű és annak az államnak az állampolgára.
3. Az egyik Szerződő Állam, annak helyi hatósága vagy egy törvényes testülete által folytatott üzleti tevékenységgel
kapcsolatosan teljesített szolgálatért fizetett fizetésekre, bérekre és más hasonló díjazásokra a 15., 16., 17. és
18. cikkek rendelkezései alkalmazandók.

20. Cikk
TANULÓK
Azok a kifizetések, amelyeket olyan tanuló, ipari és kereskedelmi tanuló vagy gyakornok kap ellátására, tanulmányi
vagy képzési célokra, aki közvetlenül az egyik Szerződő Államba való utazás előtt a másik Szerződő Államban
belföldi illetőségű volt, vagy jelenleg is az, és aki az elsőként említett államban kizárólag tanulmányi vagy képzési
célból tartózkodik, nem adóztatható meg ebben az államban, amennyiben az ilyen kifizetések ezen az államon
kívüli forrásból származnak.

21. Cikk
PROFESSZOROK, TANÁROK ÉS KUTATÓK
1. Tekintet nélkül ezen Egyezmény 15. cikkének rendelkezéseire, az a természetes személy, aki az egyik Szerződő
Államban belföldi illetőséggel rendelkezik közvetlenül az előtt, hogy látogatást tesz a másik Szerződő Államban,
és aki bármely elismert egyetem, főiskola, iskola vagy más hasonló oktatási intézmény vagy tudományos kutatási
intézmény meghívására, látogatást tesz abban a másik Szerződő Államban, attól az időponttól számított két évet
meg nem haladó időszakra, amikor először tesz látogatást abban a másik Államban, kizárólag tanítás vagy kutatás
vagy mindkettő céljából ilyen oktatási vagy kutatási intézményben, abban a másik Államban mentes az adó alól
az ilyen tanításból, kutatásból származó díjazás után.
2. Az 1. bekezdésben szereplő „elismert” kifejezés azon Szerződő Állam, amelyben az egyetem, főiskola, iskola vagy
más hasonló oktatási intézmény vagy tudományos kutatási intézmény található, által adott engedélyre vonatkozik.
3. Ez a cikk nem alkalmazandó kutatásból származó jövedelemre, ha az ilyen kutatást elsősorban egy meghatározott
személy vagy személyek haszna érdekében végzik.

22. Cikk
EGYÉB JÖVEDELEM
1. Az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy jövedelmének az Egyezmény előző cikkeiben nem tárgyalt
részei, bárhol is keletkeznek, csak ebben az államban adóztathatók.
2. Az 1. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a 6. cikk 2. bekezdésében meghatározott ingatlan vagyonból
származó jövedelmen kívüli jövedelemre, ha az ilyen jövedelemnek az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű
kedvezményezettje a másik Szerződő Államban egy ott lévő telephely útján üzleti tevékenységet fejt ki, vagy egy ott
levő állandó bázis segítségével szabad foglalkozást űz abban a másik Államban, és a jog vagy vagyoni érték, amelyre
tekintettel a jövedelmet fizetik, ténylegesen ehhez a telephelyhez vagy állandó bázishoz kapcsolódik. Ebben
az esetben a 7. cikk vagy a 14. cikk rendelkezéseit kell, az esettől függően alkalmazni.

IV. FEJEZET
A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉNEK MÓDSZEREI
23. Cikk
A KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSE
1. Magyarországon a kettős adóztatást a következő módon kell elkerülni:
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(a)

Amennyiben egy Magyarországon belföldi illetőségű személy olyan jövedelmet élvez, amely ezen
Egyezmény rendelkezései szerint megadóztatható az Ománi Szultánságban, Magyarország a (b), (c) pontban
és a 3. bekezdésben foglalt rendelkezések fenntartásával mentesíti az ilyen jövedelmet az adó alól.
(b)
Amennyiben egy Magyarországon belföldi illetőségű személy olyan jövedelemtételeket élvez, amelyek
a 10. és a 12. cikkek rendelkezései szerint megadóztathatók az Ománi Szultánságban, Magyarország
megengedi az ilyen belföldi illetőségű személy jövedelmét terhelő adóból azon összeg levonását, amely
megegyezik az Ománi Szultánságban megfizetett adóval. Az így levont összeg azonban nem haladhatja
meg a levonás előtt számított adónak azt a részét, amely az Ománi Szultánságból származó ilyen
jövedelemtételekre esik.
(c)
Az (a) pont rendelkezései nem alkalmazandók az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű személy
jövedelemére, ha a másik Szerződő Állam ezen Egyezmény rendelkezéseit alkalmazva mentesíti az ilyen
jövedelmet az adó alól, vagy az ilyen jövedelemre a 10. cikk 2. bekezdése és a 12. cikk 2. bekezdése
rendelkezéseit alkalmazza.
2. Az Ománi Szultánságban a kettős adóztatást a következő módon kell elkerülni:
Amennyiben az Ománi Szultánságban belföldi illetőségű személy olyan jövedelmet élvez, amely ezen Egyezmény
rendelkezései szerint megadóztatható Magyarországon, az Ománi Szultánság megengedi az ilyen belföldi illetőségű
személy jövedelmét terhelő adóból azon összeg levonását, amely megegyezik a Magyarországon – közvetlenül
vagy levonás révén – megfizetett jövedelmet terhelő adóval. Bármely esetben az így levont összeg azonban nem
haladhatja meg a (levonás előtt számított) jövedelemadónak azt a részét, amely arra a jövedelemre esik, amit
Magyarországon megadóztattak.
3. Amennyiben ezen Egyezmény bármely rendelkezése szerint valamely, az egyik Szerződő Államban belföldi
illetőségű személy által élvezett jövedelem mentesül az adó alól ebben az államban, ez az állam mindazonáltal
ennek a belföldi illetőségű személynek a többi jövedelme utáni adó kiszámításánál figyelembe veheti a mentesített
jövedelmet.

24. Cikk
EGYENLŐ ELBÁNÁS
1. Az egyik Szerződő Állam állampolgárai nem vethetők a másik Szerződő Államban olyan adóztatás, vagy azzal
összefüggő kötelezettség alá, amely más vagy terhesebb, mint az az adóztatás vagy azzal összefüggő kötelezettség,
amelynek e másik állam állampolgárai azonos körülmények között – különös tekintettel a belföldi illetőségre – alá
vannak vagy alá lehetnek vetve. Ez a rendelkezés, tekintet nélkül az 1. cikk rendelkezéseire, azokra a személyekre is
alkalmazandó, akik nem belföldi illetőségűek az egyik vagy mindkét Szerződő Államban.
2. Az egyik Szerződő Állam vállalkozásának a másik Szerződő Államban lévő telephelyét ebben a másik államban
nem lehet kedvezőtlenebb adóztatás alá vetni, mint ennek a másik államnak azonos tevékenységet folytató
vállalkozásait. Ez a rendelkezés nem értelmezendő akként, mintha az egyik Szerződő Államot arra kötelezné, hogy
a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személyeknek a polgári jogállás vagy családi kötelezettségek alapján
adózási célból olyan személyi kedvezményeket, mentességeket és levonásokat nyújtson, amelyeket a saját belföldi
illetőségű személyeinek nyújt.
3. Az egyik Szerződő Állam vállalkozása által a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek fizetett kamat,
jogdíj és más kifizetések az ilyen vállalkozás adóköteles nyereségének megállapításánál ugyanolyan feltételek
mellett vonhatók le, mintha azokat az elsőként említett államban belföldi illetőségű személy részére fizették volna,
kivéve, ha a 9. cikk 1. bekezdésének, a 11. cikk 4. bekezdésének vagy a 12. cikk 6. bekezdésének rendelkezései
alkalmazandók. Hasonlóképpen az egyik Szerződő Állam vállalkozásának a másik Szerződő Államban belföldi
illetőségű személlyel szemben fennálló tartozásai az ilyen vállalkozás adóköteles vagyonának megállapításánál
ugyanolyan feltételek mellett vonhatók le, mintha azok az elsőként említett államban belföldi illetőségű személlyel
szemben álltak volna fenn.
4. Az egyik Szerződő Állam olyan vállalkozásai, amelyeknek tőkéje teljesen vagy részben, közvetlenül vagy közvetve,
a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű egy vagy több személy tulajdonában vagy ellenőrzése alatt van, nem
vethetők az elsőként említett Szerződő Államban olyan adóztatás vagy azzal összefüggő kötelezettség alá, amely
más vagy terhesebb, mint az az adóztatás és azzal összefüggő kötelezettség, amelynek az elsőként említett állam
más hasonló vállalkozásai alá vannak vagy alá lehetnek vetve.
5. E cikk rendelkezései csak az ezen Egyezmény hatálya alá tartozó adókra alkalmazandók.
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V. FEJEZET
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
25. Cikk
KÖLCSÖNÖS EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS
1. Ha egy személy véleménye szerint az egyik vagy mindkét Szerződő Állam intézkedései rá nézve olyan adóztatáshoz
vezetnek vagy fognak vezetni, amely nem felel meg ezen Egyezmény rendelkezéseinek, úgy ezeknek az államoknak
a belső jogszabályai által biztosított jogorvoslati lehetőségektől függetlenül, ügyét előterjesztheti annak
a Szerződő Államnak az illetékes hatóságához, amelyben belföldi illetőségű, vagy ha ügye a 24. cikk 1. bekezdése
alá tartozik, annak a Szerződő Államnak az illetékes hatóságához, amelynek állampolgára. Az ügyet az Egyezmény
rendelkezéseinek meg nem felelő adóztatáshoz vezető intézkedésre vonatkozó első értesítést követő három éven
belül kell előterjeszteni.
2. Az illetékes hatóság, amennyiben a kifogást megalapozottnak találja, és önmaga nem képes kielégítő
megoldást találni, törekedni fog arra, hogy az ügyet a másik Szerződő Állam illetékes hatóságával együtt
kölcsönös egyetértéssel rendezze azzal a céllal, hogy elkerüljék az olyan adóztatást, amely nem áll összhangban
az Egyezménnyel. Az így létrejött megállapodást a Szerződő Államok belső jogszabályaiban előírt határidőktől
függetlenül végre kell hajtani.
3. A Szerződő Államok illetékes hatóságai törekedni fognak arra, hogy az Egyezmény értelmezésével vagy
alkalmazásával kapcsolatos nehézségeket vagy kétségeket kölcsönös egyetértéssel oldják fel. Közös
tanácskozásokat tarthatnak annak érdekében, hogy olyan esetekben is elkerüljék a kettős adóztatást, amelyekről
az Egyezmény nem rendelkezik.
4. A Szerződő Államok illetékes hatóságai közvetlenül érintkezhetnek egymással, abból a célból, hogy az előző
bekezdések értelmében egyetértésre jussanak.

26. Cikk
INFORMÁCIÓCSERE
1. A Szerződő Államok illetékes hatóságai tájékoztatni fogják egymást a jelen Egyezmény rendelkezéseinek
végrehajtásához, vagy az ezen Egyezményben szereplő adókra vonatkozó belső jogszabályi rendelkezések
végrehajtásához és érvényesítéséhez előreláthatóan fontos információról, amennyiben az ezek alapján való
adóztatás nem ellentétes az Egyezménnyel. Az információcserét az 1. cikk nem korlátozza.
2. A Szerződő Államnak az 1. bekezdés alapján kapott bármely információt ugyanúgy titokként kell kezelnie, mint
az ennek az államnak a saját belső jogszabályai alapján megszerzett információkat és csak olyan személyek
vagy hatóságok (beleértve a bíróságokat és a közigazgatási szerveket) részére szabad felfednie, amelyek
az 1. bekezdésben említett adók megállapításával vagy beszedésével, ezek érvényesítésével és a vonatkozó
peres eljárással, vagy az ezekkel az adókkal kapcsolatos jogorvoslat elbírálásával vagy a fentiek felügyeletével
foglalkoznak. Ezek a személyek vagy hatóságok az információt csak ilyen célokra használhatják fel. Nyilvános
bírósági tárgyalásokon vagy bírósági határozatokban az információt nyilvánosságra hozhatják.
3. Az 1. és 2. bekezdés rendelkezései semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy, mintha valamelyik Szerződő Államot
arra köteleznék, hogy:
(a)
az egyik vagy a másik Szerződő Állam jogszabályaitól vagy államigazgatási gyakorlatától eltérő
államigazgatási intézkedést hozzon;
(b)
olyan információt nyújtson, amely az egyik vagy másik Szerződő Állam jogszabályai szerint, vagy
az államigazgatás szokásos rendjében nem szerezhető be;
(c)
olyan információt nyújtson, amely bármely szakmai, üzleti, ipari, kereskedelmi vagy foglalkozási titkot vagy
szakmai eljárást fedne fel, vagy amelynek felfedése sértené a közrendet.
4. Ha az egyik Szerződő Állam a jelen cikknek megfelelően információt kér, a másik Szerződő Állam saját
információszerzési intézkedéseit alkalmazza a kért információ megszerzése érdekében, még akkor is, ha a másik
Államnak az információra saját adóügyi céljaira nincs szüksége. A megelőző mondatban foglalt kötelezettségre
a 3. bekezdés korlátozásai vonatkoznak, de ezek a korlátozások semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy,
hogy a Szerződő Állam számára megengedik az információszolgáltatás megtagadását kizárólag azért, mert
az információhoz nem kapcsolódik hazai érdeke.
5. A 3. bekezdés rendelkezései semmilyen esetben nem értelmezhetők úgy, hogy a Szerződő Állam számára
megengedik az információszolgáltatás megtagadását kizárólag azért, mert az információ banknak, más
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pénzintézetnek, kijelölt személynek vagy képviselői vagy bizalmi minőségben eljáró személynek áll rendelkezésére,
vagy mert az egy személyben lévő tulajdonosi érdekeltségre vonatkozik.

27. Cikk
DIPLOMÁCIAI ÉS KONZULI KÉPVISELETEK TAGJAI
Az Egyezmény semmilyen módon nem érinti a diplomáciai vagy konzuli képviseletek tagjait a nemzetközi jog
általános szabályai szerint vagy külön egyezmények rendelkezései alapján megillető adózási kiváltságokat.

28. Cikk
KEDVEZMÉNYEK KORLÁTOZÁSA
Tekintet nélkül ezen Egyezmény bármely más cikkeinek rendelkezéseire, egy Szerződő Állam nem nyújthat
az Egyezmény alapján a másik Szerződő Államban belföldi illetőségű személynek adómérséklést vagy
adómentességet, ha az elsőként említett Állam illetékes hatósága megállapítja, hogy annak a belföldi illetőségű
személynek vagy azzal a belföldi illetőségű személlyel kapcsolatban lévő személynek a fő célja vagy fő céljainak
egyike az Egyezmény rendelkezéseinek kihasználása volt annak érdekében, hogy ilyen adómérsékléshez vagy
adómentességhez hozzájusson. Mielőtt az előzőek alapján az egyik Szerződő Államban belföldi illetőségű
személytől a másik Szerződő Államban megtagadnák az adókönnyítést, a Szerződő Államok illetékes hatóságai
egyeztethetnek egymással.

29. Cikk
JEGYZŐKÖNYV
A csatolt jegyzőkönyv szerves részét képezi ezen Egyezménynek.

VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
30. Cikk
HATÁLYBALÉPÉS
1. A Szerződő Államok diplomáciai úton írásban értesítik egymást arról, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez
szükséges belső követelményeknek eleget tettek.
2. Az Egyezmény az 1. bekezdésben említett értesítések közül a későbbinek a kézhezvételét követő 30. napon lép
hatályba, és rendelkezései mindkét Szerződő Államban alkalmazandók:
(a)
a forrásnál levont adók tekintetében az Egyezmény hatálybalépésének évét követő első naptári év január
1-jén vagy azt követően fizetett vagy jóváírt összegekre;
(b)
az egyéb jövedelemadók tekintetében az Egyezmény hatálybalépésének évét követő első naptári év január
1-jén vagy azután kezdődő bármely adóévre kivethető adókra.

31. Cikk
FELMONDÁS
Az Egyezmény mindaddig hatályban marad, ameddig az egyik Szerződő Állam fel nem mondja. Az Egyezményt
annak hatálybalépésétől számított öt éves időtartam után bármelyik Szerződő Állam felmondhatja úgy, hogy
legalább hat hónappal bármely naptári év vége előtt a felmondásról diplomáciai úton írott értesítést küld.
Ebben az esetben az Egyezmény egyik Szerződő Államban sem alkalmazható:
(a)
a forrásnál levont adók tekintetében a felmondásról szóló értesítés adásának évét követő első naptári év
január 1-jén vagy azt követően fizetett vagy jóváírt összegekre;
(b)
az egyéb jövedelemadók tekintetében a felmondásról szóló értesítés adásának évét követő első naptári év
január 1-jén vagy azt követően kezdődő bármely adóévre kivethető adókra.
Ennek hiteléül az arra a kormányaik által kellő meghatalmazással rendelkező alulírottak ezt az Egyezményt aláírták.
Készült két megegyező eredeti példányban Maszkat, 2016. november 2. napján, a Hidzsra szerint (Anna Hegirae,
A.H.) 1438. Safar 02. napján, magyar, arab és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés
esetén az angol nyelvű szöveg irányadó.
Magyarország Kormányának nevében

Az Ománi Szultánság Kormányának nevében
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JEGYZŐKÖNYV Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között
A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény aláírásának napján az alulírottak
az alábbi rendelkezésekben állapodtak meg, amelyek az említett Egyezmény szerves részét képezik:
1. Az Egyezmény alkalmazásában a „törvényes testület” kifejezés kizárólag az Ománi Szultánságra vonatkozik és olyan
testületet jelent, amelyet uralkodói rendelet hoz létre és tulajdonosa teljes egészében az Ománi Szultánság.
2. Az Egyezmény 4. cikkének 3. bekezdése alkalmazásában:
Megállapítást nyert, hogy a „tényleges üzletvezetés helye” az a hely, ahol a személy üzlete egészének mindennapi
vezetési tevékenységét végzik a felsővezetők, beleértve az ügyvezetőt.
Ennek hiteléül az arra a kormányaik által kellő meghatalmazással rendelkező alulírottak ezt a Jegyzőkönyvet aláírták.
Készült két megegyező eredeti példányban Maszkat, 2016. november 2. napján, a Hidzsra szerint (Anna Hegirae,
A.H.) 1438. Safar 02. napján, magyar, arab és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés
esetén az angol nyelvű szöveg irányadó.

Magyarország Kormányának nevében

Az Ománi Szultánság Kormányának nevében”

“AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE
OF OMAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
The Government of Hungary and the Government of the Sultanate of Oman, desiring to conclude an Agreement for
the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and to further
develop and facilitate their relationship,
Have agreed as follows:

CHAPTER I
SCOPE OF THE AGREEMENT
Article 1
PERSONS COVERED
This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2
TAXES COVERED
1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State, irrespective of the manner
in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including
taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amount of wages or
salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
(a)
in the case of Hungary:
(i)
the personal income tax; and
(ii)
the corporate tax;
(hereinafter referred to as “Hungarian tax”);
(b)
in the case of the Sultanate of Oman:
the income tax;
(hereinafter referred to as “Omani tax”).
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4. This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date
of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the
Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective
taxation laws.

CHAPTER II
DEFINITIONS
Article 3
GENERAL DEFINITIONS
1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
(a)
the term “Hungary” means the territory of Hungary as defined by its laws in accordance with international
law;
(b)
the term “Sultanate of Oman” means the territory of the Sultanate of Oman and the islands belonging
thereto, including the territorial waters and any area outside the territorial waters over which the Sultanate
of Oman may, in accordance with international law and the laws of the Sultanate of Oman, exercise sovereign
rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed and the
sub-soil and the superjacent waters;
(c)
the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean Hungary or the Sultanate of Oman, as
the context requires;
(d)
the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
(e)
the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax
purposes;
(f )
the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively
an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the
other Contracting State;
(g)
the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of
a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other
Contracting State;
(h)
the term “competent authority” means:
(i)
in the case of Hungary, the minister responsible for tax policy or his authorised representative;
(ii)
in the case of the Sultanate of Oman, the Ministry of Finance or its authorised representative,
(i)
the term “national” means:
(i)
any individual possessing the nationality of a Contracting State;
(ii)
any legal person, partnership, association, or other entity deriving its status as such from the laws in
force in a Contracting State.
2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall,
unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the
purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State
prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4
RESIDENT
1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under
the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of
incorporation, place of registration, or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any
local authority or statutory body thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that
State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his
status shall be determined as follows:
(a)
he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him;
if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the
State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
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(b)

if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent
home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has
an habitual abode;
(c)
if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of
the State of which he is a national;
(d)
if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States
shall settle the question by mutual agreement.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting
States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is
situated.

Article 5
PERMANENT ESTABLISHMENT
1. For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through
which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term “permanent establishment” includes especially:
(a)
a place of management;
(b)
a branch;
(c)
an office;
(d)
a factory;
(e)
a workshop; and
(f )
a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
3. The term “permanent establishment” also encompasses:
(a)
a building site or a construction or assembly or installation project or supervisory activities in connection
therewith, but only if such site or project or activities last more than 6 months;
(b)
the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other
personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the
same or a connected project) within a Contracting State for a period or periods aggregating more than 6
months within any twelve-month period.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not
to include:
(a)
the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging
to the enterprise;
(b)
the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of
storage, display or delivery;
(c)
the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of
processing by another enterprise;
(d)
the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of
collecting information, for the enterprise;
(e)
the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any
other activity of a preparatory or auxiliary character;
(f )
the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in
subparagraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this
combination is of a preparatory or auxiliary character.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent
status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in
a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be
deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes
for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if
exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment
under the provisions of that paragraph.
6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other
Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general
commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the
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ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost
wholly on behalf of that enterprise, and conditions are made or imposed between that enterprise and the agent
in their commercial and financial relations which differ from those which would have been made between
independent enterprises, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this
paragraph.
7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which
is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through
a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment
of the other.

CHAPTER III
TAXATION OF INCOME
Article 6
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY
1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or
forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which
the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property,
livestock and equipment used in agriculture including the breeding and cultivation of fish and forestry, rights to
which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights
to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources
and other natural resources shall also be considered as “immovable property”. Ships, boats and aircraft shall not be
regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of
immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and
to income from the immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7
BUSINESS PROFITS
1. Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on
business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise
carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of
them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, where an enterprise of a Contracting State carries on
business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each
Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make
if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar
conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which
are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general
administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or
elsewhere, provided such deductions are in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the
tax laws of that State.
4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent
establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing
in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an
apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result
shall be in accordance with the principles contained in this Article.
5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent
establishment of goods or merchandise for the enterprise.
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be
determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
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7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the
provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8
SHIPPING AND AIR TRANSPORT
1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be
taxable only in that Contracting State.
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint
business or in an international operating agency.
3. For the purposes of this Article, the term “operation of ships or aircraft in international traffic” by an enterprise,
includes:
a)
the charter, lease or rental of ships or aircraft fully equipped, manned and supplied, and used in the
operation in international traffic;
b)
the charter, lease or rental on a bare boat charter basis of ships or aircraft, where such charter, lease or rental
is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic;
c)
the use, maintenance or rental of containers, where such use, maintenance or rental is incidental to the
operation of ships or aircraft in international traffic.
4. Interest on bank accounts arising in a Contracting State from funds directly connected with the operation of ships
or aircraft in international traffic carried on in that State shall be considered as profits from such operation, provided
that such funds are incidental and auxiliary to such operation.
5. The term “operation of ships or aircraft” means business of transportation by sea or by air of passengers, mail,
livestock or goods carried on by the owners, lessees or charterers of ships or aircraft, including the sale of tickets for
such transportation on behalf of other enterprises.

Article 9
ASSOCIATED ENTERPRISES
1. Where
(a)
an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital
of an enterprise of the other Contracting State, or
(b)
the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of
a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial
relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not
so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on
which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so
included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made
between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then
that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits, if
it agrees with the adjustment made by the first-mentioned State. In determining such adjustment, due regard shall
be had to the other provisions of the Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if
necessary consult each other.

Article 10
DIVIDENDS
1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends
is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the
other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
(a)
10 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is an individual;
(b)
0 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
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This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are
paid.
The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of
these limitations.
3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims,
participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation
treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is
a resident.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of
a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends
is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in the other State independent
personal sevices from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is
effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or
Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting
State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends
are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor
subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends
paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11
INTEREST
1. Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be
taxable only in that other State.
2. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by
mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s profits, and in particular, income from
government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such
securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose
of this Article.
3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base
situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such
permanent establishment or fixed base. In such cases, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be,
shall apply.
4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them
and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds
the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such
relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess
part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to
the other provisions of this Agreement.

Article 12
ROYALTIES
1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of
that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed 8 per cent of the gross amount of the royalties.
The competent authorities of the Contracting State shall by mutual agreement settle the mode of application of this
limitation.
3. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of,
or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including computer software, cinematograph
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films, or films or tapes or discs used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model,
plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment,
or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident
of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through
a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from
a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively
connected with such permanent establishment. In such cases the provisions of Article 7 or Article 14, as the case
may be, shall apply.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however,
the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State
a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred,
and such royalties are borne by such permanent establishment or a fixed base, then such royalties shall be deemed
to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them
and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they
are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such
case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due
regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13
CAPITAL GAINS
1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6
and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests deriving
more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other
Contracting State may be taxed in that other State.
3. Gains, other than those dealt with in paragraph 2, from the alienation of movable property forming part of
the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other
Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in
the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from
the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be
taxed in that other State.
4. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in
international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in
that Contracting State.
5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable
only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES
1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an
independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the
other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such fixed base, the income may be
taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base.
2. The term “professional services” includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching
activities as well as the independent activities of physicians, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15
INCOME FROM EMPLOYMENT
1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19 of this Agreement, salaries, wages and other similar remuneration
derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless
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the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as
is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect
of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
(a)
the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in
any twelve-month period commencing or ending in the tax year concerned, and
(b)
the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
(c)
the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the
other State.
3. Notwithstanding the preceding paragraphs of this Article, remuneration derived by an employee of an enterprise of
a Contracting State in respect of the employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be
taxed in that Contracting State.

Article 16
DIRECTORS’ FEES
Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member
of the board of directors, the supervisory board or similar body of a company which is a resident of the other
Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17
ARTISTES AND SPORTSPERSONS
1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15 of this Agreement, income derived by a resident of
a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or
as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that
other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such
accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding
the provisions of Articles 7, 14 and 15 be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or
sportsperson are exercised.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, income mentioned in this Article accruing to
an artiste or sportsperson resident of a Contracting State shall be exempt from tax in the other Contracting State, in
which the activity of the entertainer or sportsperson is exercised, provided that this activity is supported wholly or
mainly out of public funds of the first-mentioned State, local authority or a statutory body thereof.

Article 18
PENSIONS AND SOCIAL SECURITY PAYMENTS
1. Subject to the provisions of paragraphs 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of
Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid and other payments made under a public scheme
which is part of the social security system of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 19
GOVERNMENT SERVICE
1. (a)

(b)

2. a)

Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State, a local
authority or a statutory body thereof to an individual in respect of services rendered to that State, authority
or body shall be taxable only in that State.
However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting
State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
(i)
is a national of that State; or
(ii)
did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State, a local authority or a statutory body
thereof to an individual in respect of services rendered to that State, authority or body shall be taxable only in
that State.
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b)

However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of,
and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration in respect
of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State, a local authority or a statutory
body thereof.

Article 20
STUDENTS
Payments which a student, apprentice or business trainee who is or was immediately before visiting a Contracting
State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose
of his education or training, receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in
that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 21
PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS
1. Notwithstanding the provisions of Article 15 of this Agreement, an individual who is a resident of a Contracting
State immediately before making a visit to the other Contracting State and who, at the invitation of any approved
university, college, school, or other similar educational institution or scientific research institution, visits that other
Contracting State for a period not exceeding two years from the date of his first visit to that other State solely for the
purpose of teaching or research or both at such educational or research institution, shall be exempt from tax in that
other State on any remuneration derived from such teaching or research.
2. The term “approved” in paragraph 1 refers to the approval given by the Contracting State in which the university,
college, school or other similar educational institution or scientific research institution is situated.
3. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the benefit of
a specific person or persons.

Article 22
OTHER INCOME
1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this
Agreement shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in
paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business
in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State
independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which
the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the
provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

CHAPTER IV
METHODS FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
Article 23
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
1. In Hungary double taxation shall be eliminated as follows:
(a)
Where a resident of Hungary derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement
may be taxed in the Sultanate of Oman, Hungary shall, subject to the provisions of subparagraph (b), (c) and
paragraph 3, exempt such income from tax.
(b)
Where a resident of Hungary derives items of income which, in accordance with the provisions of Articles
10 and 12 may be taxed in the Sultanate of Oman, Hungary shall allow as a deduction from the tax on the
income of that resident an amount equal to the tax paid in the Sultanate of Oman. Such deduction shall not,
however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given which is attributable to such
items of income derived from the Sultanate of Oman.
(c)
The provisions of subparagraph (a) shall not apply to income derived by a resident of a Contracting State
where the other Contracting State applies the provisions of this Agreement to exempt such income from tax
or applies the provisions of paragraph 2 of Article 10 and paragraph 2 of Article 12 to such income.
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2. In the Sultanate of Oman, double taxation shall be eliminated as follows:
Where a resident of the Sultanate of Oman derives income which, in accordance with the provisions of this
Agreement, may be taxed in Hungary, the Sultanate of Oman shall allow as a deduction from the tax on the income
of that resident an amount equal to the income tax paid in Hungary, whether directly or by deduction. Such
deduction shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) which
is attributable to the income which may be taxed in Hungary.
3. Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of a Contracting State
is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining
income of such resident, take into account the exempted income.

Article 24
NON-DISCRIMINATION
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any
requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected
requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to
residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to
persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State
carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to
residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on
account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 4 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12 apply,
interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other
Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under
the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an
enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining
the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to
a resident of the first-mentioned State.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly,
by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting
State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the
taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be
subjected.
5. The provisions of this Article shall apply only to taxes which are covered by this Agreement.

CHAPTER V
SPECIAL PROVISIONS
Article 25
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in
taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided
by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which
he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he
is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in
taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to
arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any
agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting
States.
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3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties
or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the
elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26
EXCHANGE OF INFORMATION
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant
for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws
concerning taxes covered by this Agreement, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement.
The exchange of information is not restricted by Article 1.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner
as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities
(including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or
prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the
oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may
disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the
obligation:
(a)
to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the
other Contracting State;
(b)
to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of
that or of the other Contracting State;
(c)
to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret
or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall
use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not
need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to
the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to
decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply
information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in
an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 27
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS
Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts
under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28
LIMITATION ON BENEFITS
Notwithstanding the provisions of any other Articles of this Agreement, a Contracting State shall not allow any
reduction in or exemption from tax as provided for in the Agreement to a resident of the other Contracting State,
if the competent authority of the first-mentioned State determines that the main purpose or one of the main
purposes of that resident or a person connected with that resident was to take advantage of the provisions of the
Agreement in order to obtain such reduction or exemption. Before a resident of a Contracting State is denied relief
from taxation in the other Contracting State by reason of the preceding sentence, the competent authorities of the
Contracting States may consult each other.

Article 29
PROTOCOL
The attached protocol is an integral part of this Agreement.
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CHAPTER VI
FINAL PROVISIONS
Article 30
ENTRY INTO FORCE
1. The Contracting States shall notify each other in writing through diplomatic channels that their domestic
requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.
2. This Agreement shall enter into force on the 30th day following the receipt of the latter of the notifications referred
to in paragraph 1 and its provisions shall have effect in both Contracting States:
(a)
with respect to taxes withheld at source, for the amounts paid or credited on or after 1 January of the
calendar year next following that in which the Agreement enters into force;
(b)
with respect to other taxes on income, for taxes chargeable for any tax year beginning on or after 1 January
of the calendar year next following that in which the Agreement enters into force.

Article 31
TERMINATION
This Agreement shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may
terminate the Agreement through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months
before the end of any calendar year after the period of five years from the date of entry into force of the Agreement.
In such event, this Agreement shall cease to have effect in both Contracting States as follows:
(a)
with respect to taxes withheld at source, for the amounts paid or credited on or after 1 January of the
calendar year next following that in which the notice is given;
(b)
with respect to other taxes on income, to taxes chargeable for any tax year beginning on or after 1 January of
the calendar year next following that in which the notice is given.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, by their respective Government, have signed this
Agreement.
Done at Muscat the 2 day of November 2016, corresponding to 02/02 1438 AH in two identical originals each in
Hungarian, Arabic and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation,
the English text shall prevail.

For the Government of Hungary

For the Government of the Sultanate of Oman

PROTOCOL between the Government of Hungary and the Government of the Sultanate of Oman
On the date of signing of the Agreement between the Government of Hungary and the Government of the
Sultanate of Oman for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes
on income, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the
Agreement.
1. With reference to the Agreement, it is understood that the term “statutory body” shall apply only to the Sultanate of
Oman and means a body constituted by a Royal Decree and wholly owned by the Sultanate of Oman.
2. With reference to paragraph 3 of Article 4 of the Agreement:
It is understood that the “place of effective management” is the place where the day-to-day management activity of
the person’s business as a whole is carried on by the senior officers including the executing officer.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, by their respective Government, have signed this
Protocol.
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Done at Muscat the 2 day of November 2016, corresponding to 02/02 1438 AH in two identical originals each in
Hungarian, Arabic and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation,
the English text shall prevail.
For the Government of Hungary
4. §

For the Government of the Sultanate of Oman”

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 30. cikk (2) bekezdésének nyitó szövegrészében meghatározott időpontban lép
hatályba.
(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2016. évi CLXXVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és
kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között
a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező
hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG ÉS SPANYOLORSZÁG KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS
KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL
Magyarország és Spanyolország (a továbbiakban együtt: „a Felek”),
Elismerve a Felek közötti kölcsönös együttműködés jelentőségét,
Felismerve, hogy a Felek közötti jó együttműködés során szükség lehet minősített adatok cseréjére,
Elismerve, hogy azonos szintű védelmet biztosítanak a minősített adatok számára,
Kívánatosnak tartva, hogy a közöttük kicserélt minősített adatok megfelelő védelemben részesüljenek,
Kölcsönösen tiszteletben tartva egymás nemzeti érdekeit és biztonságát, az alábbiakban állapodtak meg:

1. CIKK
AZ EGYEZMÉNY CÉLJA ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETE
(1) Jelen Egyezmény célja, hogy biztosítsa a Felek, vagy a joghatóságuk alá tartozó jogi személyek közötti
együttműködés során kicserélt vagy keletkezett minősített adatok védelmét. Ezen rendelkezés azon természetes
személyekre is vonatkozik, akik jelen Egyezmény értelmében minősített adathoz férnek hozzá.
(2) Jelen Egyezmény nem érinti a Felek egyéb két-, vagy többoldalú szerződés alapján fennálló kötelezettségeit,
ideértve mindazon megállapodásokat is, amelyek minősített adatok cseréjét és kölcsönös védelmét szabályozzák.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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2. CIKK
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Jelen Egyezmény alkalmazásában:
a)
„minősített adat biztonságának megsértése” olyan tett vagy mulasztás, amely jelen Egyezménnyel vagy
a Felek nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezéseivel ellentétes, és amely a minősített
adat jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, elvesztését, megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy
egyéb módon történő megsértését eredményezheti;
b)
„minősített szerződés” olyan szerződést vagy alvállalkozói szerződést jelent, amely minősített adatot
tartalmaz, vagy amely alapján minősített adathoz történő hozzáférés szükséges;
c)
„minősített adat” megjelenési formájától függetlenül minden olyan adat, amelyet bármelyik Fél nemzeti
jogszabályai és egyéb szabályai szerint védelemben kell részesíteni a minősített adat biztonságának
megsértésével szemben, s amelyet ilyennek minősítettek;
d)
„szerződést kötő” az a jogi személy, aki a minősített szerződés megkötésére a nemzeti jogszabályok és egyéb
szabályok szerint jogképességgel rendelkezik;
e)
„telephely biztonsági tanúsítvány” a nemzeti biztonsági hatóság azon pozitív döntése, amely szerint
a létesítmény biztonsági szempontból nézve rendelkezik a minősített adatok kezeléséhez és tárolásához
szükséges és a vonatkozó nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseinek megfelelő fizikai és
szervezeti feltételekkel;
f)
„nemzeti biztonsági hatóság” a Felek által kijelölt azon állami szervet jelenti, amely jelen Egyezmény
végrehajtásáért és felügyeletéért felelős;
g)
„szükséges ismeret” azt a követelményt jelenti, amely alapján meghatározott minősített adathoz való
hozzáférés csak annak a személynek biztosítható, akinek az adott minősített adathoz való hozzáférés hivatali
kötelessége vagy speciális feladata ellátásához igazoltan szükséges;
h)
„átadó fél” azt a Felet, valamint a joghatósága alá tartozó jogi személyeket jelenti, amelyik a minősített adatot
átadja;
i)
„személyi biztonsági tanúsítvány” a nemzeti biztonsági hatóság azon pozitív döntése, amely szerint egy
természetes személy a nemzeti jogszabályok és egyéb szabályok rendelkezéseinek tiszteletben tartásával
jogosult hozzáférni minősített adatokhoz;
j)
„átvevő fél” azt a Felet, valamint a joghatósága alá tartozó jogi személyeket jelenti, amelyik a minősített
adatot átveszi.
k)
„harmadik fél” bármely olyan államot, valamint a joghatósága alá tartozó jogi személyeket, továbbá
nemzetközi szervezetet jelenti, amely nem részese jelen Egyezménynek.

3. CIKK
NEMZETI BIZTONSÁGI HATÓSÁGOK
(1) A Felek nemzeti biztonsági hatóságai a következők:
Magyarországon:
Nemzeti Biztonsági Felügyelet
Spanyolországban:
Államtitkár, a Nemzeti Hírszerzési Központ igazgatója
Nemzetbiztonsági Iroda
Secretario de Estado, Director del Centro Nacional de Inteligencia
Oficina Nacional de Seguridad
(2) A nemzeti biztonsági hatóságok egymás rendelkezésére bocsátják hivatalos elérhetőségeiket és tájékoztatják
egymást az ezekkel kapcsolatos valamennyi későbbi változásról.
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4. CIKK
MINŐSÍTÉSI SZINTEK MEGFELELTETÉSE ÉS JELÖLÉSEIK
Az egyes biztonsági minősítési szintek és jelöléseik az alábbiak szerint feleltethetők meg egymásnak:
Magyarországon

Spanyolországban

„Szigorúan titkos!”

SECRETO

„Titkos!”

RESERVADO

„Bizalmas!”

CONFIDENCIAL

„Korlátozott terjesztésű!”

DIFUSIÓN LIMITADA

5. CIKK
MINŐSÍTETT ADATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS
(1) Jelen Egyezmény alapján minősített adathoz való hozzáférésre az a személy jogosult, aki eleget tesz a szükséges
ismeret elvének, és aki ezen adatokhoz való hozzáférésre az érintett Fél nemzeti jogszabályainak és egyéb
szabályainak megfelelő felhatalmazást, valamint a minősített adat védelmére vonatkozó felelősségéről és
kötelezettségeiről megfelelő tájékoztatást kapott.
(2) Azon természetes személyek, akik a minősített adathoz való hozzáférésre felhatalmazást kaptak, kötelesek jelen
Egyezmény rendelkezésit betartani.

6. CIKK
A MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ALAPELVEK
(1) Az átadó fél:
a)
biztosítja, hogy a minősített adaton a nemzeti jogszabályai és egyéb szabályai rendelkezéseinek megfelelő
minősítési szint feltüntetésre kerüljön;
b)
tájékoztatja az átvevő felet a minősített adat felhasználásával kapcsolatos esetleges feltételekről;
c)
írásban haladéktalanul tájékoztatja az átvevő felet az adat minősítésében vagy a minősítés időtartamában
bekövetkezett változásokról.
(2) Az átvevő fél:
a)
biztosítja, hogy a minősített adaton feltüntetésre kerüljön a jelen Egyezmény 4. Cikke alapján meghatározott
egyenértékű minősítési szint is;
b)
ugyanolyan szintű védelemben részesíti a minősített adatot, mint amelyet a saját, azonos minősítési szintű
nemzeti minősített adata számára biztosít;
c)
biztosítja, hogy az átadó fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az átvett minősített adat minősítését nem
szünteti meg, illetve minősítési szintjét nem változtatja meg;
d)
biztosítja, hogy az átadó fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az átvett minősített adatot harmadik fél
részére nem adja át;
e)
a minősített adatot kizárólag az átadás során megjelölt célra használja fel, betartva az átadó fél által,
a felhasználással kapcsolatban meghatározott esetleges feltételeket.

7. CIKK
BIZTONSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS
(1) A hasonló szintű biztonsági követelmények fenntartása érdekében a nemzeti biztonsági hatóságok a másik fél
megkeresésére tájékoztatják egymást a minősített adatok védelmével kapcsolatos nemzeti jogszabályokról és
egyéb szabályokról, valamint mindezek gyakorlati alkalmazásáról.
(2) A Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást minden, a nemzeti jogszabályaikat és egyéb szabályaikat érintő,
a nemzeti biztonsági hatóságok felelősségével kapcsolatos lényeges változásról.
(3) Megkeresés esetén a nemzeti biztonsági hatóságok, összhangban nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik
rendelkezéseivel, segítséget nyújtanak egymásnak a személyi biztonsági tanúsítványokkal és a telephely biztonsági
tanúsítványokkal kapcsolatos eljárások során.
(4) A Felek megkeresés esetén nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik rendelkezéseivel összhangban elismerik
a másik Fél által kibocsátott személyi biztonsági tanúsítványokat és telephely biztonsági tanúsítványokat. Mindezek
során a jelen Egyezmény 4. Cikkében foglaltak megfelelően alkalmazandók.

82870

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 210. szám

(5) A nemzeti biztonsági hatóságok haladéktalanul értesítik egymást az elismert személyi biztonsági tanúsítványaikkal
és a telephely biztonsági tanúsítványaikkal kapcsolatos változásokról, különösen azok visszavonásáról.
(6) Jelen Egyezmény alapján megvalósuló együttműködés angol nyelven történik.

8. CIKK
MINŐSÍTETT SZERZŐDÉSEK
(1) A minősített szerződéseket a Felek saját nemzeti jogszabályaik és egyéb szabályaik rendelkezései alapján kell
megkötni és teljesíteni. A nemzeti biztonsági hatóságok megkeresésre megerősítik, hogy a szerződéskötést
megelőző tárgyalásokban részt vevő lehetséges szerződést kötő vagy természetes személy, illetve a minősített
szerződések teljesítésében részt vevő szerződést kötő vagy természetes személy rendelkezik-e a megfelelő személyi
biztonsági tanúsítvánnyal vagy telephely biztonsági tanúsítvánnyal.
(2) Bármelyik Fél nemzeti biztonsági hatósága kérelmezheti biztonsági ellenőrzés lefolytatását a másik Fél országának
területén működő létesítményben, a minősített adat folyamatos védelmének biztosítása céljából.
(3) A minősített szerződések részét képezi a minősített szerződés egyes elemeinek minősítési szintjével kapcsolatos
biztonsági követelményeket tartalmazó projekt biztonsági utasítás, biztonsági szempontokra vonatkozó záradék
vagy egyéb speciális biztonsági követelmény. A biztonsági követelmények másolatát azon Fél nemzeti biztonsági
hatósága részére kell továbbítani, amelynek joghatósága alatt a minősített szerződés végrehajtása történik, ezáltal
biztosítva a szerződést kötők által a minősített adat védelme érdekében kialakított biztonsági szabályok, eljárások és
gyakorlat megfelelő felügyeletét és ellenőrzését.

9. CIKK
A MINŐSÍTETT ADAT TOVÁBBÍTÁSA
(1) A minősített adat továbbítása az átadó fél nemzeti jogszabályainak és egyéb szabályainak rendelkezései szerint,
diplomáciai úton, vagy a nemzeti biztonsági hatóságok által közösen, írásban meghatározott egyéb módon történik.
(2) A Felek a nemzeti biztonsági hatóságok által írásban jóváhagyott biztonsági eljárási rend szerint, elektronikus úton is
továbbíthatnak minősített adatot.

10. CIKK
A MINŐSÍTETT ADAT SOKSZOROSÍTÁSA, FORDÍTÁSA ÉS MEGSEMMISÍTÉSE
(1) Jelen Egyezmény alapján átadott minősített adatról készült másolatokon és fordításokon fel kell tüntetni
a megfelelő minősítési jelölést és az így készült adatot ugyanolyan védelemben kell részesíteni, mint az eredeti
minősített adatot. A sokszorosított példányok számát a hivatalos célból szükséges minimumra kell korlátozni.
(2) Jelen Egyezmény alapján átadott minősített adatról készült fordításokon a fordítás nyelvén fel kell tüntetni, hogy
az átadó fél minősített adatát tartalmazza.
(3) Jelen Egyezmény alapján átadott „Szigorúan titkos!”/SECRETO minősítésű adat fordítása vagy sokszorosítása
kizárólag az átadó fél előzetes írásbeli engedélyével történhet.
(4) Jelen Egyezmény alapján átadott „Szigorúan titkos!”/SECRETO minősítésű adat nem semmisíthető meg, és az ezen
minősítési szintű adatokat az átadó félnek kell visszaszolgáltatni.
(5) Olyan válsághelyzet esetén, amely lehetetlenné teszi a minősített adat védelmét vagy az átadó félnek való
visszajuttatását, a minősített adatot haladéktalanul meg kell semmisíteni. A minősített adat megsemmisítésről
az átvevő fél nemzeti biztonsági hatósága írásban értesíti az átadó fél nemzeti biztonsági hatóságát.

11. CIKK
LÁTOGATÁSOK
(1) Minősített adathoz való hozzáférést igénylő látogatásra a fogadó Fél nemzeti biztonsági hatóságának előzetes
írásbeli jóváhagyása alapján kerülhet sor.
(2) A látogatást kezdeményező Fél nemzeti biztonsági hatósága látogatási kérelem formájában legalább húsz nappal
a látogatás kezdő időpontja előtt értesíti a fogadó Fél nemzeti biztonsági hatóságát a tervezett látogatásról. Sürgős
esetben, a nemzeti biztonsági hatóságok közötti előzetes egyeztetést követően a látogatási kérelem a látogatás
kezdetéhez közelebbi időpontban is benyújtható.
(3) A látogatási kérelemnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a)
a látogató neve, születési helye és ideje, állampolgársága, útlevelének vagy más személyazonosító
igazolványának száma;
b)
a látogató beosztásának és a látogató által képviselt intézmény megjelölése;
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c)
d)

a látogató személyi biztonsági tanúsítványának szintje – amennyiben van ilyen – és érvényességi ideje;
a látogatás időpontja és időtartama, visszatérő látogatások esetén az egyes látogatások összesített
időtartama,
e)
a látogatás célja, valamint a megismerendő legmagasabb minősítési szintű minősített adat minősítési
szintjének megjelölése;
f)
a meglátogatandó minősített adatokat kezelő szervneve és címe, valamint a kapcsolattartójának neve,
telefonszáma/fax száma, e-mail címe;
g)
dátum, aláírás és a nemzeti biztonsági hatóság hivatalos pecsétjének lenyomata.
(4) A nemzeti biztonsági hatóságok közösen meghatározhatják a visszatérő látogatásra jogosult személyek listáját.
A visszatérő látogatások további részleteit a nemzeti biztonsági hatóságok közösen állapítják meg.
(5) A fogadó Fél nemzeti biztonsági hatósága a látogatás jóváhagyását követően átadja a látogatási kérelem másolatát
azon jogi személy hatáskörrel rendelkező biztonsági vezetőjének, amelynek a létesítményében a látogatásra sor
kerül.
(6) A látogató által megismert minősített adatot úgy kell tekinteni, mint a jelen Egyezmény alapján átvett minősített
adatot.

12. CIKK
A MINŐSÍTETT ADAT BIZTONSÁGÁNAK MEGSÉRTÉSE
(1) A nemzeti biztonsági hatóságok haladéktalanul írásban tájékoztatják egymást a minősített adat biztonságának
bármilyen megsértéséről vagy annak gyanújáról.
(2) Annak a Félnek a nemzeti biztonsági hatósága, ahol a minősített adat biztonságának megsértése történt,
haladéktalanul kivizsgálja az eseményt. A másik Fél nemzeti biztonsági hatósága szükség esetén részt vesz
a vizsgálatban.
(3) Az átvevő fél nemzeti biztonsági hatósága minden esetben írásban tájékoztatja az átadó fél nemzeti biztonsági
hatóságát a minősített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos körülményekről, a kár mértékéről, a kár
enyhítése érdekében megtett intézkedésekről, valamint a vizsgálat eredményéről.

13. CIKK
KÖLTSÉGEK VISELÉSE
(1) Főszabályként jelen Egyezmény végrehajtása nem jár költségekkel.
(2) Az esetlegesen mégis felmerülő költségek esetében, jelen Egyezmény végrehajtásával vagy felügyeletével
összefüggésben felmerült költségeiket a Felek maguk viselik.

14. CIKK
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
(1) Jelen Egyezmény határozatlan időre jön létre. Jelen Egyezmény a Felek által az Egyezmény hatálybalépéshez
szükséges nemzeti jogi feltételek teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó írásbeli értesítés
kézhezvételének napját követő második hónap első napján lép hatályba.
(2) Jelen Egyezmény a Felek kölcsönös egyetértésével írásban bármikor módosítható. A módosítások hatálybalépésével
kapcsolatban jelen Cikk 1. pontjában foglaltak az irányadók.
(3) Bármelyik Fél jogosult jelen Egyezményt bármikor írásban felmondani. Felmondás esetén az Egyezmény
a felmondásról szóló írásbeli értesítés másik Fél általi kézhezvételétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti.
(4) Az Egyezmény megszűnésétől függetlenül az annak alapján átadott vagy keletkezett minősített adatokat
az Egyezményben meghatározott rendelkezések szerint kell védelemben részesíteni, mindaddig, amíg az átadó fél
írásban felmentést nem ad az átvevő fél részére ezen kötelezettség alól.
(5) Felek a jelen Egyezmény értelmezéséből vagy végrehajtásából fakadó vitákat tárgyalás és egyeztetés útján, külső
igazságszolgáltatási fórum igénybevétele nélkül rendezik.
Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott és az erre felhatalmazott megbízottak jelen Egyezményt aláírásukkal látták el.
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Készült Budapesten, 2016. június 15-én, két eredeti példányban, magyar, spanyol és angol nyelven, valamennyi
szöveg egyaránt hiteles. Értelmezésbeli eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.
………………………….
Magyarország részéről

………………………….
Spanyolország részéről

AGREEMENT BETWEEN HUNGARY AND SPAIN ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF
CLASSIFIED INFORMATION
Hungary and Spain (hereinafter referred to as the “Parties”),
Recognising the importance of mutual cooperation between the Parties,
Realising that good cooperation may require exchange of Classified Information between the Parties,
Recognising that they ensure equivalent protection for the Classified Information,
Wishing to ensure the protection of Classified Information exchanged between them,
Have, in mutual respect for national interests and security, agreed upon the following:

ARTICLE 1
OBJECTIVE AND APPLICABILITY OF THE AGREEMENT
1. The objective of this Agreement is to ensure the protection of Classified Information exchanged or generated in the
course of co-operation between the Parties or between the legal entities under their jurisdiction. This provision shall
also apply to individuals who access Classified Information under the scope of this Agreement.
2. This Agreement shall not affect the obligation of the Parties under any other bilateral or multilateral treaty, including
any agreements governing exchange and mutual protection of Classified Information.

ARTICLE 2
DEFINITIONS
For the purpose of this Agreement:
a)
“Breach of Security” means an act or an omission which is contrary to this Agreement or to the national laws
and regulations of the Parties, the result of which may lead to disclosure, loss, destruction, misappropriation
or any other type of compromise of Classified Information;
b)
“Classified Contract” means a contract or a sub-contract that involves or requires access to Classified
Information;
c)
“Classified Information” means any information that, regardless of its form or nature, under the national laws
and regulations of either Party, requires protection against breach of security and has been duly designated;
d)
“Contractor” means a legal entity possessing the legal capacity to conclude Classified Contracts in
accordance with the national laws and regulations;
e)
“Facility Security Clearance” means the positive determination granted by the National Security Authority
that from a security point of view, a facility has the physical and organizational capability to handle and store
Classified Information in accordance with the national laws and regulations;
f)
“National Security Authority” means the state authority designated by a Party responsible for the application
and supervision of this Agreement;
g)
“Need-to-know” means the principle, according to which access to specific Classified Information may only
be granted to a person who has a verified need to access this Classified Information in connection with his/
her official duties or for the performance of a specific task;
h)
“Originating Party” means the Party including the legal entities under its jurisdiction, which releases Classified
Information;
i)
“Personnel Security Clearance” means the positive determination granted by the National Security Authority
that an individual is eligible to have access to Classified Information in accordance with the national laws and
regulations;
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j)
k)

“Recipient Party” means the Party including the legal entities under its jurisdiction, which receives Classified
Information;
“Third Party” means any state including the legal entities under its jurisdiction or international organisations
not being a party to this Agreement.

ARTICLE 3
NATIONAL SECURITY AUTHORITIES
1. The National Security Authorities of the Parties are:
In Hungary:
National Security Authority
Nemzeti Biztonsági Felügyelet
In Spain:
Secretary of State, Director of the National Intelligence Centre
National Office of Security
Secretario de Estado, Director del Centro Nacional de Inteligencia
Oficina Nacional de Seguridad
2. The National Security Authorities shall provide each other with official contact details and shall inform each other of
any subsequent changes thereof.

ARTICLE 4
SECURITY CLASSIFICATION LEVELS AND MARKINGS
The equivalence of national security classification levels and markings is as follows:
In Hungary

In Spain

„Szigorúan titkos!”

SECRETO

„Titkos!”

RESERVADO

„Bizalmas!”

CONFIDENCIAL

„Korlátozott terjesztésű!”

DIFUSIÓN LIMITADA

ARTICLE 5
ACCESS TO CLASSIFIED INFORMATION
1. Access to Classified Information under this Agreement shall be limited to individuals upon the Need-to-know
principle, who are duly authorised in accordance with the national laws and regulations of the respective Party and
who are briefed on their responsibilities and obligations to protect Classified Information.
2. All individuals authorised to access Classified Information will be obliged to comply with the provisions of this
Agreement.

ARTICLE 6
SECURITY PRINCIPLES
1. The Originating Party shall:
a)
ensure that Classified Information is marked with appropriate security classification markings in accordance
with its national laws and regulations;
b)
inform the Recipient Party of any conditions for the use of Classified Information;
c)
inform the Recipient Party in writing without undue delay of any subsequent changes in the security
classification level or duration of classification.
2. The Recipient Party shall:
a)
ensure that Classified Information is also marked with the equivalent security classification marking in
accordance with Article 4 of this Agreement;
b)
afford the same degree of protection to Classified Information as afforded to its own Classified Information of
the equivalent security classification level;
c)
ensure that Classified Information is not declassified nor its security classification level changed without the
prior written consent of the Originating Party;
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d)
e)

ensure that Classified Information is not released to a Third Party without the prior written consent of the
Originating Party;
use Classified Information only for the purpose for which it has been released and in accordance with release
conditions of the Originating Party.

ARTICLE 7
SECURITY CO-OPERATION
1. In order to maintain comparable standards of security, the National Security Authorities shall, on request, inform
each other of their national laws and regulations concerning protection of Classified Information and the practices
stemming from their implementation.
2. The Parties shall inform each other, through diplomatic channels, of any substantial change in national laws and
regulations concerning the responsibilities of the National Security Authorities.
3. On request, the National Security Authorities shall, in accordance with their national laws and regulations, assist
each other during the Personnel Security Clearance procedures and Facility Security Clearance procedures.
4. On request, the Parties shall in accordance with their national laws and regulations, recognise the Personnel
Security Clearance certificates and Facility Security Clearance certificates issued by the other Party. Article 4 of this
Agreement shall apply accordingly.
5. The National Security Authorities shall promptly notify each other about changes in their respective Personnel
Security Clearance certificates and Facility Security Clearance certificates, especially in case of their withdrawal.
6. Co-operation under this Agreement shall be effected in the English language.

ARTICLE 8
CLASSIFIED CONTRACTS
1. Classified Contracts shall be concluded and implemented in accordance with the national laws and regulations
of each Party. On request, the National Security Authorities shall confirm that proposed contractors as well as
individuals participating in pre-contractual negotiations or in the implementation of Classified Contracts have the
appropriate Personnel Security Clearance certificate or Facility Security Clearance certificate.
2. The National Security Authority of either Party may request that a security inspection is carried out at a facility
located on the territory of the other Party to ensure continuing protection of Classified Information.
3. Classified Contracts shall contain security requirements on the security classification level of each element of the
Classified Contract in the form of Programme Security Instructions, Security Aspects Letter or other specific security
requirements. A copy of the security requirements shall be forwarded to the National Security Authority of the Party
under whose jurisdiction the Classified Contract is to be implemented, to allow adequate supervision and control
of the security standards, procedures and practices established by the Contractors for the protection of Classified
Information.

ARTICLE 9
TRANSFER AND TRANSMISSION OF CLASSIFIED INFORMATION
1. Classified Information shall be transferred in accordance with the national laws and regulations of the Originating
Party through diplomatic channels or as otherwise agreed in writing between the National Security Authorities.
2. The Parties may transmit Classified Information by electronic means in accordance with the security procedures
approved by the National Security Authorities in writing.

ARTICLE 10
REPRODUCTION, TRANSLATION AND DESTRUCTION OF CLASSIFIED INFORMATION
1. Reproductions and translations of Classified Information released under this Agreement shall bear appropriate
security classification markings and shall be protected as the originals. The number of reproductions shall be limited
to that required for official purposes.
2. Translations of Classified Information released under this Agreement shall bear a note in the language of translation
indicating that they contain Classified Information of the Originating Party.
3. Classified Information released under this Agreement marked „Szigorúan titkos!”/SECRETO shall be translated or
reproduced only with the prior written consent of the Originating Party.
4. Classified Information released under this Agreement marked „Szigorúan titkos!”/SECRETO / shall not be destroyed
and shall be returned to the Originating Party.
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5. In case of a crisis situation in which it is impossible to protect or to return the Classified Information to the
Originating Party it shall be destroyed without undue delay. The National Security Authority of the Recipient Party
shall notify the National Security Authority of the Originating Party in writing about the destruction of the Classified
Information.

ARTICLE 11
VISITS
1. Visits requiring access to Classified Information shall be subject to the prior written consent of the National Security
Authority of the host Party.
2. The National Security Authority of the visiting Party shall notify the National Security Authority of the host Party
about the planned visit through a request for visit at least twenty days before the visit takes place. In urgent cases,
the request for visit may be submitted at shorter notice, subject to prior co-ordination between the National
Security Authorities.
3. The request for visit shall contain as a minimum:
a)
visitor’s name, date and place of birth, nationality and passport/ID card number;
b)
position of the visitor and specification of the legal entity represented;
c)
visitor’s Personnel Security Clearance status when appropriate, and its validity;
d)
date and duration of the visit, and in case of recurring visits the total period of time covered by the visits;
e)
purpose of the visit including the highest security classification level of Classified Information involved;
f)
name and address of the facility to be visited, as well as the name, phone/fax number, e-mail address of its
point of contact;
g)
date, signature and stamping of the official seal of the National Security Authority.
4. The National Security Authorities may agree on a list of visitors entitled to recurring visits. The National Security
Authorities shall agree on the further details of the recurring visits.
5. Once the visit has been approved, the National Security Authority of the host Party shall provide a copy of the
request for visit to the competent security officer of the legal entity whose facilities are to be visited.
6. Classified Information acquired by a visitor shall be considered as Classified Information received under this
Agreement.

ARTICLE 12
BREACH OF SECURITY
1. The National Security Authorities shall without undue delay inform each other in writing of any breach of security or
suspicion thereof.
2. The National Security Authority of the Party where the breach of security has occurred, shall investigate the
incident without undue delay. The National Security Authority of the other Party shall, if required, co-operate in the
investigation.
3. In all cases, the National Security Authority of the Recipient Party shall inform the National Security Authority of
the Originating Party in writing about the circumstances of the breach of security, the extent of the damage, the
measures adopted for its mitigation and the outcome of the investigation.

ARTICLE 13
EXPENSES
1. In principle, the implementation of this Agreement shall not generate any costs.
2. In the case of any cost, each Party shall bear its own expenses incurred in the course of the implementation of this
Agreement and its supervision.

ARTICLE 14
FINAL PROVISIONS
1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. This Agreement shall enter into force on the first day
of the second month following the date of receipt of the last written notification between the Parties, through
diplomatic channels, stating that the national legal requirements for this Agreement to enter into force have been
fulfilled.
2. This Agreement may be amended at any time on the basis of the mutual agreement of the Parties in writing. Such
amendments shall enter into force in accordance with Paragraph 1 of this Article.
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3. Each Party is entitled to denounce this Agreement in writing at any time. In such a case, the validity of this
Agreement shall expire after six months following the day on which the other Party receives the written notice of
the denunciation.
4. Regardless of the termination of this Agreement, all Classified Information exchanged or generated under this
Agreement shall be protected in accordance with the provisions set forth herein unless the Originating Party
dispenses the Recipient Party from this obligation in writing.
5. Any dispute regarding the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved by consultations
and negotiations between the Parties, without recourse to outside jurisdiction.
In witness of which, the undersigned, duly authorised to this effect, have signed this Agreement.
Done in Budapest on 15th June 2016 in two originals, in Hungarian, Spanish and English languages, each text being
equally authentic. In case of different interpretation the English text shall prevail.
For Hungary
4. §

For Spain”

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 14. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért
felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2016. évi CLXXIX. törvény
a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról*
1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
módosítása
1. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)
IV. Fejezetének 12. Címe a következő Cím címmel egészül ki:

„A zártkörűen működő részvénytársaság működési formája megváltoztatásának – a cég részvényeinek
tőzsdei bevezetése előtti – bejegyzésére irányuló eljárás”
2. §		
A Ctv. IV. Fejezetének 12. Címe a következő 52. §-sal egészül ki:
„52. § (1) A zártkörűen működő részvénytársaság a működési formájának megváltoztatására irányuló
változásbejegyzési kérelmét – a cég részvényeinek tőzsdei bevezetése előtt – a működési formája
megváltoztatásáról hozott döntésének meghozatalát követő harminc napon belül is benyújthatja. Ebben az esetben
a kérelméhez a 2. számú melléklet II. 2. d) pont da) és db) alpontjaiban meghatározott mellékleteket nem kell
csatolnia.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a cégbíróság a benyújtott iratok megfelelősége esetén a változást
a cégjegyzékbe bejegyzi, azonban – a cég részvényeinek tőzsdei bevezetéséig – a változás időpontját (hatályát)
nem tünteti fel. A bejegyzett adatokat a cég cégkivonata nem tartalmazza, azonban a cégmásolatban feltüntetésre
kerülnek.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A (2) bekezdés szerinti bejegyzéstől számított egy éven belül – a cég részvényei tőzsdei bevezetésének
igazolására – a cég – illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül – köteles a 2. számú melléklet
II.2. d) pont da) és db) alpontjában meghatározott mellékleteket a cégbírósághoz benyújtani. Az iratok szabályszerű
benyújtása esetén a cégbíróság – további vizsgálat nélkül – három munkanapon belül a cégjegyzékbe bejegyzi
a (2) bekezdéssel bejegyzett adatok változásának időpontját (hatályát). Az e bekezdés szerinti bejegyzés napja
a 2. számú melléklet II.2. d) pont da) alpontban meghatározott igazolásban meghatározott, a részvények tőzsdei
bevezetésének időpontja, ezen adat hiányában vagy ellentmondásos adatok esetén a változás időpontja (hatálya)
az e bekezdés szerinti bejegyzés napja.
(4) A zártkörűen működő részvénytársaság a (2) és a (3) bekezdés szerinti bejegyzés közötti időszakban is nyújthat
be változásbejegyzési kérelmet. A nyilvánosan működő részvénytársaság (2) bekezdés szerint már bejegyzett
adatait a cégbíróság a (3) bekezdés szerinti bejegyzéskor az időközben történt változásokkal jegyzi be, kivéve, ha
a cég az időközbeni változásokra tekintet nélkül kéri a nyilvánosan működő részvénytársaság (2) bekezdés szerinti
adatait hatályosítani.
(5) Ha a cég a (3) bekezdés szerinti bejelentéssel együtt a nyilvánosan működő részvénytársaság létesítő okiratát
– a (4) bekezdés szerinti változások átvezetésén túl – módosítja, a cégbíróság a kérelmet a változásbejegyzési eljárás
szabályai szerint bírálja el, amelynek során a (2) bekezdés szerinti döntéséhez nincs kötve. A zártkörűen működő
részvénytársaság nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulása esetére előírt illetéket azonban ismételten
megfizetni nem kell.
(6) Ha a cég a (3) bekezdés szerinti kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a (2) bekezdés szerinti
eljárásban a cégjegyzékbe bejegyzett adatokat a cégbíróság automatikusan meghozott végzéssel a (3) bekezdés
szerinti egyéves határidő lejártának időpontjával a cégjegyzékből törli.”
3. §		
A Ctv. 2. számú melléklet II. 2. d) pont db) alpontjában a „szükséges tájékoztató” szövegrész helyébe a „szükséges
tájékoztató (összefoglaló)” szöveg, az „idegen nyelvű tájékoztató” szövegrész helyébe az „idegen nyelvű tájékoztató
(összefoglaló)” szöveg lép.

2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása
4. §

(1) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 9/K. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egyszerűsített törlési eljárásnak van helye, ha
a) a bíróság a civil szervezet tekintetében megállapítja a jogutód nélküli megszűnési ok bekövetkeztét vagy
b) a bíróság a civil szervezetet törvényességi felügyeleti eljárásban megszünteti,
feltéve, hogy az a) vagy b) pont szerinti eljárás során nem merült fel adat arra nézve, hogy a civil szervezetnek
vagyona van vagy a civil szervezet fennállása során adószámmal nem rendelkezett, illetve nem rendelkezik.”
(2) Az Ectv. 9/K. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a bíróság a civil szervezetet megszünteti vagy a civil szervezet tekintetében megállapítja a jogutód nélküli
megszűnési ok bekövetkeztét, a civil szervezetet nyilvántartó bíróság a határozat alapján a nyilvántartásba
haladéktalanul bejegyzi megszüntetés esetén a „megszüntetve”, a jogutód nélküli megszűnési ok bekövetkeztének
megállapítása esetén pedig a „megszűnt” toldatot.”

5. §

(1) Az Ectv. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja az egyesületet, ha annak működése vagy tevékenysége a 3. §
(3)–(5) bekezdésébe ütközik.”
(2) Az Ectv. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A feloszlatott egyesület a nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének
napjával szűnik meg.”

6. §		
Az Ectv. 41. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi
meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. Ha a szervezet
működése felett az ügyészség vagy más szerv törvényességi ellenőrzést nem gyakorol, a felügyelő szerv
a szervezetet nyilvántartó bíróság előtt törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez.”
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7. §		
Az Ectv.
a)
9/L. § (1) bekezdés a) pontjában az „az ügyészséget” szövegrész helyébe az „az ügyészséget, amennyiben
az ügyész a civil szervezet felett törvényességi ellenőrzést gyakorol” szöveg,
b)
30. § (5) bekezdésében az „a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti
az ügyészséget” szövegrész helyébe az „a bíróság a civil szervezetet a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény 37. § (2) bekezdésében
megállapított mértékű pénzbírsággal sújthatja” szöveg,
c)
47. §-ában a „feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint” szövegrész
helyébe a „feletti törvényességi ellenőrzést, a közhasznú civil szervezet esetében a közhasznú minősítés
követelményeinek való megfelelés ellenőrzését pedig a reá irányadó szabályok szerint” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti az Ectv.
a)
4. § (6) bekezdése,
b)
9/J. § (2) bekezdése,
c)
11. § (1)–(3) bekezdése, (5)–(5b) bekezdése és a (7) bekezdése.

3. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény módosítása
9. §		
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 5. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az e törvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban, ha
a) a kérelmező (a szervezet) nem biztosítja, hogy részére (képviselő, kézbesítési megbízott részére) a hivatalos iratok
kézbesíthetőek legyenek,
b) a belföldi idézési címmel és belföldi idézési című képviselővel sem rendelkező kérelmező (szervezet) a kérelem
– ide nem értve a szervezet nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet – benyújtásával egyidejűleg nem jelöl meg
belföldi idézési című kézbesítési megbízottat (Pp. 100/A. §) vagy az irat a kézbesítési megbízott részére nem volt
kézbesíthető,
c) az elektronikus útra kötelezett vagy elektronikus utat választó kérelmező (szervezet) nem biztosítja – külön
jogszabályban meghatározott módon – azt, hogy részére (képviselő, kézbesítési megbízott részére) a hivatalos
iratok elektronikus úton kézbesíthetőek legyenek,
a bíróság az iratokat hirdetmény útján kézbesíti.
(4) Az irat nem minősül kézbesíthetőnek, ha a kérelmező (szervezet, képviselő, kézbesítési megbízott) lakcíme,
illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a cím nem
azonosítható, a címzett ismeretlen vagy elköltözött, a címzett meghalt vagy megszűnt és a személyiadat- és
lakcímnyilvántartást vezető szerv megkeresése nem járt eredménnyel.”
10. §		
A Cnytv. 8. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Az e törvényben szabályozott polgári nemperes eljárások során)
„j) a közalapítvány”
(a beadványokat kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő, e rendelkezés irányadó e szervezetek nyilvántartásba vétele
iránti kérelme benyújtására is.)
11. §		
A Cnytv. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az eljárás során hozott végzéseket a szervezetnek is kézbesíteni kell. A bíróság a szabályszerűen előterjesztett
kérelemről haladéktalanul értesíti az ügyészséget, ha a szervezet felett az ügyészség törvényességi ellenőrzést lát
el. Ha a szervezet felett más szervezet lát el törvényességi felügyeletet, a kérelemről e szervezetet értesíti a bíróság.”
12. §		
A Cnytv. 19. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha e törvény az ügyész eljárás indítványozásának jogához a közérdek sérelme fennállása valószínűsítését írja elő,
a közérdek sérelme fennáll, ha az indítványában az ügyész a nyilvántartás adatának hibáját jelöli meg.”
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13. §		
A Cnytv. 21. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A székhelyhasználat igazolása során a székhelyül szolgáló ingatlan tulajdonosának, vagy a további
használat engedélyezésére való joggal rendelkező használójának az ingatlan székhelyként való használathoz való
hozzájárulását tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát kell csatolni. Ha
a szervezet a székhelyül szolgáló ingatlan tulajdonosa, a tulajdonjogát igazoló okirat másolatát kell a kérelemhez
csatolnia.”
14. §		
A Cnytv. 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A változásbejegyzési kérelem bírósághoz történő szabályszerű benyújtását követően a kérelmező a benyújtott
változásbejegyzési kérelemben nem szereplő további adatot nem jelenthet be, a változásbejegyzési kérelemhez
újabb létesítő okirat módosítást nem nyújthat be, kivéve, ha arra a bíróság hiánypótlási felhívásának teljesítése miatt
kerül sor.”
15. §		
A Cnytv. 28. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén a bíróságra vonatkozó ügyintézési határidő a kérelem
lajstromozásának napján kezdődik.”
16. §

(1) A Cnytv. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hiánypótlásra felhívó végzés kiadására csak egy alkalommal kerülhet sor és abban a kérelem valamennyi
hiányosságát (hibáját) meg kell jelölni.”
(2) A Cnytv. 30. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben és a 29. § (2) bekezdésében megállapított határidőbe a törvényben meghatározott eseteken
túlmenően nem számít bele]
„a) hiánypótlási felhívás esetén a hiánypótlási felhívás kibocsátásától a hiányok pótlásáig terjedő idő,”

17. §		
A Cnytv. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) Ha a bíróság döntési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a bíróság elnöke felhívja a bírót
(bírósági titkárt), hogy soron kívül, nyolc napon belül tegye meg a szükséges intézkedéseket a kérelem elbírálása
érdekében. A bíró (bírósági titkár) a kérelem elbírálását követően a bíróság elnökének beszámol arról, hogy mi volt
az indoka annak, hogy döntési kötelezettségének határidőn belül nem tett eleget.
(2) A 34. § szerinti eljárásban, amennyiben a bíróság döntési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget,
és a határidő leteltét követő 30 napon belül sem kerül sor a kérelem elbírálása körében bírósági intézkedésre,
a nyilvántartásba vétel e határidő leteltét követő munkanapon a törvény erejénél fogva – a kérelemben foglalt
adatok szerinti tartalommal – megtörténik.”
18. §		
A Cnytv. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a változásbejegyzési kérelemből az tűnik ki, hogy a szervezet, alapítvány esetében az alapító (alapítók),
elmulasztotta a változásbejegyzési kérelem határidőben történő benyújtását, a bíróság 10 000 forinttól
900 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja a szervezetet, alapítvány esetében az alapítót, több alapító esetén
az alapítókat egyetemlegesen.”
19. §		
A Cnytv. 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. § (1) A bíróság a szervezetet hivatalból törli a nyilvántartásból
a) a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak a szervezet megszüntetéséről szóló, elektronikus úton megküldött
jogerős végzése alapján vagy
b) a szervezet feloszlatásáról rendelkező jogerős ítélet alapján kényszer-végelszámolás lefolytatását követően vagy
c) az egyszerűsített törlési eljárás befejezését követően.
(2) Ha a bíróság a szervezetet feloszlatja, a feloszlatásról szóló jogerős ítéletet megküldi a nyilvántartást vezető
bíróságnak.
(3) Ha a szervezetet a bíróság a felszámolási eljárás lefolytatását követően törli a nyilvántartásból, a végzés ellen sem
fellebbezésnek, sem felülvizsgálatnak nincs helye.”
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20. §		
A Cnytv. 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a Cnytv. 19. alcíme a következő 46/A. és 46/B. §-sal
egészül ki:
„46. § (1) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, a törvény elsőfokú eljárásra vonatkozó rendelkezéseit
a másodfokú eljárásban az alábbi eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell.
(2) A nem az ügy érdemében hozott fellebbezéssel megtámadható végzések elleni fellebbezést és az ahhoz csatolt
mellékleteket az elektronikus útra kötelezett és az elektronikus utat választó kérelmezőnek elektronikus úton kell
a bíróság részére megküldenie.
(3) Az első fokon eljárt bíróság az iratokat az informatikai rendszeren keresztül, közvetlenül terjeszti fel a másodfokú
bíróság részére.
(4) A másodfokú bíróság az ügy iratait és a másodfokú határozatot az informatikai rendszeren keresztül küldi meg
az elsőfokú bíróságnak. A másodfokú bíróság határozatának papír alapú kiadmányát is megküldi az első fokon eljárt
bíróság részére, ha a kérelmező az első fokon eljáró bírósághoz beadványát papír alapon nyújtotta be.
(5) Az ügyész, ha a bíróság határozata ellen fellebbezési jog illeti meg, a fellebbezést elektronikus úton küldi meg
a bíróság részére.
(6) A másodfokú bíróság a fellebbezésről a felterjesztéstől számított hatvan napon belül dönt. Ha a bíróság döntési
kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a bíróság elnöke felhívja a bírói tanács elnökét, hogy nyolc
napon belül tegye meg a szükséges intézkedéseket a fellebbezés elbírálása érdekében. A bíró a kérelem elbírálását
követően a bíróság elnökének beszámol arról, hogy mi volt az indoka annak, hogy döntési kötelezettségének
határidőn belül nem tett eleget.
46/A. § (1) Az egyesület [4. § a) pont], az alapítvány és a sportról szóló törvény szerinti sportegyesület
nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési kérelemének helyt adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét
elrendelő végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás,
illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést
tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül
helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A szervezet kérelemre történő törlését
elrendelő végzés ellen a pert a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell megindítani.
(2) A per megindításának a nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési kérelemnek helyt adó, valamint a közhasznú
nyilvántartásba vételt elrendelő végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon
belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
(3) A keresetlevélben, illetve az eljárás során a felperesnek meg kell jelölnie, hogy miért tartja a bíróság eljárását
jogszabálysértőnek. Ha a keresetet az űrlap vagy kérelem mellékleteinek jogszabálysértő voltára alapítja, csak olyan
jogszabálysértésre hivatkozhat, amelyet az eljárásban a bíróságnak észlelnie kellett volna.
(4) Az ügyészt a perindítás joga akkor illeti meg, ha keresetét – az (1) és (3) bekezdésben vagy a 46/B. §
(1) bekezdésében meghatározott ok megjelölése mellett – közérdek sérelmére alapítja és e közérdek sérelmének
fennállását valószínűsíti.
(5) Ha a nyilvántartásba vételt (változásbejegyzést, közhasznú nyilvántartásba vételt) elrendelő végzés vagy
a meghozatala alapjául szolgáló irat jogszabálysértő, a bíróság megfelelő határidő tűzésével felhívja a szervezetet
a jogszabálysértő állapot megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételére.
(6) Ha az (5) bekezdésben foglalt intézkedések eredményre vezetnek, a bíróság ítéletében a végzést megváltoztatja
és megkeresi a nyilvántartó bíróságot, hogy hivatalból jegyezze be vagy törölje az érintett adatot, illetve – indokolt
esetben – törvényességi felügyeleti jogkörében hívja fel a szervezetet a bejegyzéshez szükséges további adatok
bejelentésére, illetve a törvényes állapot helyreállításához szükséges intézkedések megtételére.
(7) Ha a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés hatályon kívül helyezése iránti perben a jogszabálysértés nem
küszöbölhető ki, vagy a szervezet a bíróság (5) bekezdés szerinti felhívásának nem tesz eleget, és a végzés teljes
hatályon kívül helyezésének feltételei nem állnak fenn, a bíróság a végzésben szereplő többi adattól elkülöníthető
jogszabálysértő adatot hatályon kívül helyezi és a (6) bekezdés megfelelő alkalmazásával jár el.
(8) Ha a változásbejegyzést, közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzés hatályon kívül helyezése iránti
perben a jogszabálysértés nem küszöbölhető ki, vagy a szervezet a bíróság felhívásának nem tesz eleget, a bíróság
a végzést, illetve a végzésben szereplő többi adattól elkülöníthető jogszabálysértő adatot hatályon kívül helyezi és
a (6) bekezdés megfelelő alkalmazásával jár el.
(9) Ha a nyilvántartásba vételt (változásbejegyzést, közhasznú nyilvántartásba vételt) elrendelő végzés vagy
a meghozatalára vezető eljárás jogszabálysértő, azonban a jogszabálysértés csekély jelentőségű és nyilvántartási
adatot nem érint, a bíróság a végzést a jogszabálysértés megállapítása mellett – további intézkedés elrendelése
nélkül – hatályában fenntartja.
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46/B. § (1) Ha a 46/A. § szerinti perben a felperes a nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési végzés jogszabályba
ütközését az alapjául szolgáló létesítő okiratnak, illetve módosításának a nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési
eljárásban észlelhető érvénytelenségére alapítja, a bíróság a per során megkísérli az érvénytelenségi ok, illetve
az általa keletkezett érdeksérelem kiküszöbölését.
(2) A 46/A. § szerinti perben a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés teljes hatályon kívül helyezésének, illetve
a létesítő okirat teljes érvénytelensége megállapításának csak a létesítő okirat teljes érvénytelenségét eredményező
érvénytelenségi ok fennállása esetén van helye. Ebben az esetben a bíróság az alapítás érvénytelenségének
megállapítása mellett megkeresi a nyilvántartó bíróságot, hogy intézkedjen a szervezet kényszervégelszámolásának lefolytatásáról vagy felszámolás kezdeményezéséről.
(3) Ha az érvénytelenségi ok változatlanul fennáll vagy az érvénytelenség miatti érdeksérelem kiküszöbölésére nem
került sor, és a (2) bekezdés szerinti feltételek nem állnak fenn, a bíróság a nyilvántartásba vételt elrendelő végzést
– az ítéletében megállapított időponttal – részben hatályon kívül helyezi és a létesítő okirat érvénytelenségét
részlegesen megállapítja. A bíróság ítéletében emellett megkeresi a nyilvántartó bíróságot a 46/A. §
(6) bekezdésében foglalt intézkedések megtételére.
(4) Ha az érvénytelenségi ok változatlanul fennáll vagy az érvénytelenség miatti érdeksérelem kiküszöbölésére nem
került sor, a bíróság a változásbejegyzési végzést egészben vagy részben az ítéletében meghatározott időponttal
hatályon kívül helyezi és a létesítő okirat módosításának érvénytelenségét teljes egészében vagy részlegesen
megállapítja. A bíróság ítéletében emellett megkeresi a nyilvántartó bíróságot a 46/A. § (6) bekezdésében foglalt
intézkedések megtételére.
(5) Ha az érvénytelenség oka utóbb megszűnt vagy az érvénytelenség miatti érdeksérelem kiküszöbölése
megtörtént, a létesítő okiratot (módosítását) a bíróság visszamenőleges hatállyal érvényessé nyilvánítja, szükség
esetén pedig a 46/A. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.”
21. §		
A Cnytv. a következő 51/A. §-sal egészül ki:
„51/A. § (1) A bíróság alapítvány nyilvántartásba vételi, valamint változásbejegyzési kérelmének helyt adó, valamint
a közhasznú nyilvántartásba vételét elrendelő végzését jogszabályban meghatározott módon, közzététel céljából
továbbítja az OBH részére.
(2) Az OBH az (1) bekezdés alapján részére megküldött végzést az országos névjegyzék útján közzéteszi.”
22. §		
A Cnytv. 54. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a kuratórium vagy kurátor kijelölésének feltételei fennállnak, a bíróság hivatalból az eljárást megindíthatja,
vagy az egyéb érdekelt kérelmére az eljárást megindítja.”
23. §		
A Cnytv. 29. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. Az alapítvány jogutód nélküli megszűnését eredményező ok megállapítására irányuló polgári
nemperes eljárás”
24. §		
A Cnytv. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„59. § (1) A bíróság az ügyész indítványára, az alapító (alapítók) vagy más jogilag érdekelt kérelmére megállapítja
a jogutód nélküli megszűnési ok bekövetkeztét, ha
a) az alapítványt határozott időre alapították és a meghatározott időtartam eltelt [Ptk. 3:48. § (1) bekezdés a) pont],
b) az alapítvány megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett [Ptk. 3:48. §
(1) bekezdés b) pont],
c) az alapítvány célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg [Ptk. 3:403. § (1) bekezdés a) pont],
d) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való
egyesülésre nincs mód [Ptk. 3:403. § (1) bekezdés b) pont],
e) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytatott tevékenységet [Ptk. 3:403. §
(1) bekezdés c) pont].
(2) Az ügyészt az eljárás indítványozásának joga akkor illeti meg, ha indítványát – az (1) bekezdés a)–e) pontjaiban
meghatározott okok valamelyike mellett – közérdek sérelmére alapítja és e közérdek sérelmének fennállását
valószínűsíti.”
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25. §

(1) A Cnytv. 67. §-a a következő (1a)–(1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az alapszabály az egyesület szerveinek elnevezését szabadon állapítja meg.
(1b) A változásbejegyzési eljárásban a tagjegyzéket nem kell becsatolni.
(1c) A bíróság az egyesület [4. § a) pont] nyilvántartásba vétele iránti eljárásban az egyesület létesítésére, ügyvezető
és képviseleti szervére vonatkozó jogszabályi rendelkezések teljesülését, továbbá a létesítő okirat kötelező tartalmi
elemeinek meglétét vizsgálja. A Ptk. 3:4. § (2) bekezdés alá tartozó létesítő okiratbeli rendelkezéseket a bíróság csak
akkor vizsgálja, ha azok törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására adnának okot.
(1d) Változásbejegyzési eljárásban a bíróság csak a változásbejegyzési kérelemmel érintett körben vizsgálja
a benyújtott iratokat.
(1e) Ha a változásbejegyzési kérelemhez egységes szerkezetű létesítő okiratot kell benyújtani, abban – a tagokra
vonatkozó adatok kivételével – hatályosítani kell azokat az adatokat is, amelyeket törvény csak az egyesület
alapítása esetén ír elő az alapszabály tartalmaként.”
(2) A Cnytv. 67. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bíróság az egyesület és sportegyesület nyilvántartásba vételi, valamint változásbejegyzési kérelmének helyt
adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét elrendelő végzését jogszabályban meghatározott módon,
közzététel céljából továbbítja az OBH részére.
(5) Az OBH a (4) bekezdés alapján részére megküldött végzést az országos névjegyzék útján közzéteszi.”

26. §		
A Cnytv. a következő 35/B. alcímmel egészül ki:

„35/B. Az egyesület jogutód nélküli megszűnését eredményező ok megállapítására irányuló polgári
nemperes eljárás
68/B. § (1) A bíróság az ügyész indítványára, az egyesület vagy más jogilag érdekelt kérelmére megállapítja
a jogutód nélküli megszűnési ok bekövetkeztét, ha az egyesület
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt [Ptk. 3:48. § (1) bekezdés a) pont],
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett [Ptk. 3:48. § (1) bekezdés
b) pont],
c) megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg [Ptk. 3:84. §
a) pont],
d) tagjainak száma hat hónapon keresztül a Ptk.-ban meghatározott legkisebb létszám alá csökken [Ptk. 3:84. §
b) pont], feltéve, hogy az a)–c) pont szerinti esetekben az abban foglaltakra figyelemmel az egyesület nem
határozott a megszűnéséről.
(2) Az ügyészt az eljárás indítványozásának joga akkor illeti meg, ha indítványát – az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban
meghatározott okok mellett – közérdek sérelmére alapítja és e közérdek sérelmének fennállását valószínűsíti.”
27. §		
A Cnytv. a következő 70. §-sal egészül ki:
„70. § (1) A sportról szóló törvény szerinti sportegyesületekre a 67. § (1b) és (1c) bekezdését is alkalmazni kell azzal,
hogy a 67. § (1b) bekezdésében foglaltakon túlmenően a bíróság a létesítő okiratnak a sportról szóló törvénynek
a sportegyesületre előírt szabályaival való összhangját vizsgálja.
(2) Az egyéb szervezetek esetében a bíróság a létesítő okiratnak az adott szervezettípusra irányadó törvények
szabályaival való összhangját is vizsgálja.”
28. §		
A Cnytv. a 71. §-t követően a következő IV/A. Fejezettel egészül ki:

„IV/A. FEJEZET
A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
36/A. A törvényességi felügyeleti eljárás közös szabályai
71/A. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárás célja, hogy a bíróság intézkedéseivel a szervezet törvényes működését
kikényszerítse.
(2) A törvényességi felügyeleti eljárás nemperes eljárás, amelyre a Pp. szabályait – ha törvény másként nem
rendelkezik – megfelelően alkalmazni kell, szünetelésnek azonban nincs helye. A törvényességi felügyeleti
eljárásban az elektronikus kapcsolattartás nem kötelező azon szervezet esetében sem, amely a 8. § alapján
elektronikus útra kötelezett.
(3) Az eljárás során – ha e törvény másként nem rendelkezik – csak okirati bizonyításnak, valamint az ügyben
érintettek személyes meghallgatásának van helye. A bizonyítás során a bíróság a szervezet képviselőjét, tagját,
továbbá kérelemre indult eljárás esetén a kérelmezőt személyesen meghallgathatja vagy tőlük írásbeli nyilatkozatot
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kérhet. A bíróság a hivatalból indított eljárása során hivatalból szerzi be az írásbeli bizonyítékokat, illetve tisztázza
azokat a körülményeket, adatokat és tényeket, amelyek a jogszabálysértő állapot megszüntetéséhez szükségesek.
(4) Az eljárásra a szervezet székhelye, ennek hiányában az utolsó bejegyzett székhelye szerinti nyilvántartó bíróság
illetékes.
(5) A törvényességi felügyeleti eljárás során hozott jogerős bírósági intézkedéssel válnak az ügyben keletkezett
iratok – az Ectv. szerint nem nyilvános iratok kivételével – az Ectv. szerinti civil szervezetek esetében nyilvánossá,
továbbá nyilvánossá válnak az ügyben keletkezett iratok akkor is, ha a civil szervezet a bíróság felhívására
a törvényes működését helyreállította, de az eljárás megindítására okot adott.
(6) A törvényességi felügyeleti eljárás iratainak elektronizálására a 14. § (2) bekezdését kell alkalmazni.
71/B. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárás során a bíróság hivatalból vagy kérelemre jár el.
(2) Nincs helye törvényességi felügyeleti eljárásnak, ha az arra vonatkozó igény a 46/A–46/B. §-ban meghatározott
vagy más polgári perben, illetve közigazgatási eljárásban érvényesíthető.
(3) Nincs helye törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezésének, ha a szervezet felszámolás, kényszervégelszámolási vagy egyszerűsített törlési eljárás alatt áll. Ha a törvényességi felügyeleti eljárás folyamatban
léte alatt a szervezet felszámolás alá kerül, vagy a kényszer-végelszámolást vagy az egyszerűsített törlési eljárás
megindítását a bíróság jogerősen elrendeli, a törvényességi felügyeleti eljárást meg kell szüntetni.
(4) A törvényességi felügyelet nem terjed ki a szervezet gazdálkodásának és döntéseinek gazdasági-célszerűségi
szempontból való felülvizsgálatára, valamint a beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó
kötelezettség teljesítésének kikényszerítésére.
(5) A törvényességi felügyeleti eljárást addig kell folytatni, amíg a törvényes állapot, illetve a szervezet törvényes
működése helyre nem áll.
(6) A bíróság a törvényességi felügyeleti eljárást megszünteti, ha az eljárás eredményeként a szervezet
a törvénysértő állapotot megszüntette, illetve a törvényes működését helyreállította.

36/B. A törvényességi felügyeleti eljárásra okot adó körülmények
71/C. § (1) Törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, ha
a) a létesítő okirat vagy annak módosítása, vagy a nyilvántartásba bejegyzett adat a bejegyzést megelőzően már
fennálló ok folytán törvénysértő,
b) a nyilvántartásba bejegyzett adat a bejegyzést követően keletkezett ok miatt törvénysértő,
c) a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a nyilvántartás nem tartalmazza azt, amit a szervezetre vonatkozó
jogszabályok kötelezően előírnak,
d) a szervezet a működése során nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket, illetve a létesítő okiratában foglaltakat,
e) törvény a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kötelezővé teszi.
(2) Az (1) bekezdés a), és c) pontja alapján indult ügy elbírálásában nem vehet részt az, aki az eljárás tárgyává tett
ügyben a nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárásban részt vett.

36/C. A bíróság eljárása hivatalból
71/D. § (1) Hivatalból jár el a bíróság, ha
a) az eljárás lefolytatásának szükségességéről, az arra okot adó körülményről hivatalos eljárása során maga szerez
tudomást, vagy
b) az eljárást más bíróság kezdeményezi.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az eljárás megindításáról és befejezéséről a bíróság
a kezdeményezőt értesíti.
(3) A hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárásban félként csak a szervezet vesz részt. Az eljárásban
felmerült költségeket – így különösen a meghallgatás, a felügyelőbiztos költségeit – az állam előlegezi. Amennyiben
a törvényességi felügyeleti eljárásban a szervezet a törvényes működést helyreállítja, de az eljárásra okot adott,
illetve a bíróság a szervezettel (képviselővel) szemben intézkedést alkalmaz, a felmerült költségek viselésére
a szervezetet kell kötelezni.
(4) A költségviselést megállapító végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. Behajthatatlanság esetén, illetve, ha
az eljárást a bíróság jogsértés hiányában szünteti meg, a felmerült költségeket az állam viseli.
(5) A hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárást meg kell szüntetni, ha az eljárás lefolytatása alapján
a bíróság megállapítja, hogy jogsértés nem történt.
(6) A hivatalból és a kérelemre indult törvényességi felügyeleti eljárások egyesítésére akkor sincs mód, ha
a törvényességi felügyeleti eljárások azonos szervezet ellen indultak.
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36/D. A bíróság eljárása kérelemre
71/E. § (1) Kérelemre indul a törvényességi felügyeleti eljárás, ha annak lefolytatását
a) az ügyész indítványozza,
b) jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése körében a szervezet tevékenységének ellenőrzésére
jogosult hatóság vagy közigazgatási szerv kéri,
c) az kéri, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűződik és e jogi érdeket valószínűsíti, vagy
d) az kéri, akit jogszabály az eljárás kezdeményezésére kötelez.
(2) Az ügyészt – amennyiben a civil szervezet felett nem gyakorol törvényességi ellenőrzést – a törvényességi
felügyeleti eljárás indítványozásának joga akkor illeti meg, ha indítványát – a 71/C. § (1) bekezdésében
meghatározott ok mellett – közérdek sérelmére alapítja és e közérdek sérelmének fennállását valószínűsíti.
Amennyiben az ügyész a szervezet felett törvényességi ellenőrzést gyakorol, a törvényességi felügyeleti eljárás
megindításához nem szükséges közérdek sérelmének megjelölése és fennállásának valószínűsítése.
(3) A kérelemnek az ügy elbírálásához szükséges valamennyi tényt, illetve adatot tartalmaznia kell. A törvényességi
felügyeleti eljárás során a kérelmező a kérelme előterjesztésének okát nem változtathatja meg. A törvényességi
felügyeleti eljárás lefolytatásával felmerülő költségeket a Pp. általános szabályai szerint a kérelmező köteles
előlegezni. A költségek viselése csak akkor terheli a kérelmezőt, ha kérelme alaptalan volt.
(4) A bíróság a kérelmet elutasítja, ha a kérelem nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek. A bíróság
a kérelmet elutasítja akkor is, ha megállapítja, hogy a kérelemben jelzett jogsértés nem áll fenn.
(5) Az eljárás során a kérelmező a kérelmét bármikor visszavonhatja. Ilyen esetben az eljárást meg kell szüntetni.
Az eljárás során felmerült költségeket a Pp. általános szabályai szerint a kérelmező viseli.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha a kérelem elutasítására került sor, a bíróság az eljárást
hivatalból megindíthatja, ha a törvényességi felügyeleti eljárásnak hivatalból is helye van.
(7) A kérelemre induló törvényességi felügyeleti eljárásban fél a szervezet és a kérelmező is.

36/E. A törvényességi felügyeleti eljárás megindításának határideje, lefolytatása
71/F. § (1) A bíróság törvényességi felügyeleti eljárását az arra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől
számított harminc napon belül, illetve az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves
jogvesztő határidőn belül lehet kérni. Ha a szervezet valamely jogszabálysértő helyzetet vagy állapotot nem szüntet
meg, az eljárás megindítása mindaddig kérhető, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak irányadók abban az esetben is, amikor a bíróság hivatalból indítja meg
a törvényességi felügyeleti eljárást, azzal az eltéréssel, hogy kivételesen indokolt esetben az eljárás a törvénysértő
nyilvántartási adat kiküszöbölése érdekében az egyéves határidőt követően is megindítható.

36/F. A bíróság felhívása és intézkedései
71/G. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárás megindítása esetén a bíróság a jogkövetkezményekre történő
figyelmeztetéssel és az eljárás alapjául szolgáló jogszabálysértés pontos megjelölésével felhívja a szervezetet,
hogy a végzésben meghatározott, legfeljebb harmincnapos határidőn belül – amely az eljárás okától függően
a szervezetnek a határidő lejárta előtt benyújtott kérelmére egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal
meghosszabbítható – írásban nyilatkozzon arról, hogy
a) vitatja-e a kérelemben, illetve a végzésben foglaltakat, illetve
b) ha nem vitatja a kérelemben vagy a végzésben foglaltakat, úgy a törvénysértő állapotot szüntesse meg, és azt
igazolja.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti felhívás eredményeként az eljárás megszüntetésének nincs helye, a törvényes
állapot helyreállítása érdekében a bíróság az intézkedésre okot adó körülménytől, illetve annak súlyától függően
a következő intézkedéseket hozhatja:
a) a szervezetet, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a szervezet képviselője adott
okot, a képviselőt 10 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja,
b) megsemmisíti a szervezet által hozott jogszabálysértő vagy a szervezet létesítő okiratába ütköző határozatot, és
szükség esetén megfelelő határidő kitűzésével új határozat hozatalát rendeli el,
c) ha a szervezet törvényes működése a legfőbb szervének összehívásával előreláthatólag helyreállítható, összehívja
a szervezet döntéshozó szervét, vagy ennek a feladatnak a végrehajtására – a szervezet költségére – megfelelő
személyt vagy szervezetet rendel ki,
d) ha a szervezet működése törvényességének helyreállítása más módon nem biztosítható, a szervezet működése
vagy más körülmény alapján különösen indokolt és az intézkedéstől előre láthatóan eredmény várható, legfeljebb
kilencven napra felügyelőbiztost rendel ki,
e) a szervezetet megszünteti.
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(3) A bíróság a (2) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott intézkedéseket együttesen, illetve a bírságolási
intézkedést ismételten is alkalmazhatja. A bíróság a fél által kért intézkedéshez nincs kötve.
(4) A szervezet megszüntetésére az (1) bekezdés szerinti felhívás vagy az első intézkedés eredménytelenségét
követően is sor kerülhet, ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy a törvényes működés helyreállítására elrendelhető
további intézkedések nem vezetnének eredményre. A szervezet megszüntetését azonban ilyen esetben részletesen
indokolni kell.
(5) A bíróságnak a felhívás kiadását követően – ha a szervezet nem igazolja, hogy törvényes működését
helyreállította – valamelyik intézkedést az (1) bekezdés szerinti felhívásban meghatározott határidő leteltét követő
tizenöt napon belül alkalmaznia kell.
(6) Ha a törvényes állapot nem állt helyre, a törvényességi felügyeleti intézkedést tartalmazó határozat jogerőre
emelkedésétől számított harminc napon belül folytatni kell az eljárást. A jogerős intézkedést követő újabb
intézkedést vagy az eljárást véglegesen lezáró határozatot legkésőbb az előző intézkedés jogerőre emelkedésétől
számított három hónapon belül meg kell hozni.

36/G. A felügyelőbiztos jogköre
71/H. § (1) Ha a bíróság kérelemre vagy hivatalból végzésében felügyelőbiztost rendel ki, e végzésben
meghatározza a felügyelőbiztos feladatkörét. A szervezet vezető tisztségviselői (képviselői) a hatáskörüket csak
a felügyelőbiztos részére biztosított jogok megsértése nélkül gyakorolhatják. A bíróság felügyelőbiztosként
a szervezettől független, arra alkalmas személyt jelölhet ki az állami szerv vagy kamara által vezetett névjegyzékben
szereplő személyek közül – így különösen ügyvéd, közvetítő, könyvvizsgáló, igazságügyi szakértő –, feltéve, hogy
ez a személy a megbízatást elvállalja. A felügyelőbiztos a működése során az adott helyzetben általában elvárható
gondossággal köteles eljárni. A kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a szerződésszegéssel okozott
kárért való felelősség Ptk.-ban foglalt szabályainak megfelelő alkalmazásával felel.
(2) Nem lehet felügyelőbiztos, akinek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, illetve élettársa a szervezet tagja, vezető
tisztségviselője (képviselője), felügyelőbizottsági tagja vagy könyvvizsgálója, valamint az, aki a szervezettel azonos
tevékenységet folytató más szervezetben vezető tisztségviselő.
(3) A felügyelőbiztos feladata a szervezet törvényes működésének helyreállításához szükséges intézkedések
megtétele. Ennek érdekében a vezető tisztségviselőktől (képviselőktől), illetve a szervezet vezető állású
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A felügyelőbiztos a szervezet esetleges üzleti titkait köteles megőrizni és
a birtokába jutott információkról csak a bíróságot tájékoztathatja. A felügyelőbiztos a bíróság felhívására, a bíróság
által megadott határidőn belül és módon köteles tevékenységéről beszámolni.
(4) Ha a törvényességi felügyeleti eljárásnak az az oka, hogy a szervezetnek nincs megválasztott vezető
tisztségviselője (képviselője), a felügyelőbiztos – a bíróság végzésében meghatározottak szerint – a vezető
tisztségviselő (képviselő) jogkörét gyakorolja. Erre tekintettel a bíróság a felügyelőbiztost – szükség esetén a korábbi
vezető tisztségviselő (képviselő) törlésével egyidejűleg – a nyilvántartásba hivatalból bejegyzi.
(5) A szervezet vezető munkavállalói, illetve tagjai kötelesek a felügyelőbiztos részére minden olyan eszközt,
iratot, illetve információt biztosítani, amely hozzásegíti ahhoz, hogy a vezető tisztségviselői feladatait elláthassa.
A felügyelőbiztos kérelmére a bíróság a felügyelőbiztos tevékenységét akadályozó személyt a Pp. 120. §-ában
meghatározott pénzbírsággal sújtja. A pénzbírság többször is kiszabható.
(6) Ha a felügyelőbiztos kirendelésére a szervezet tagja kérelmére került sor, a felügyelőbiztos a vezető tisztségviselő
(képviselő) jogkörében a halaszthatatlan intézkedések megtételére is jogosult. Szerződést azonban csak akkor
köthet, követelést csak akkor ismerhet el, illetve jogról csak akkor mondhat le, ha ezáltal az általa képviselt
szervezetet nyilvánvaló károsodástól óvja meg.
(7) Ha a felügyelőbiztos kirendelésére azért került sor, mert a szervezetnek nincs vezető tisztségviselője
(képviselője), a bíróság a szervezetnek megküldendő végzését a szervezet székhelyére kézbesíti.
71/I. § (1) A felügyelőbiztos jogszabálysértő vagy a szervezet, annak tagjai, hitelezői vagy más személy jogos érdekét
sértő tevékenysége vagy mulasztása miatt a sérelmet szenvedett személy vagy szervezet a tudomásszerzéstől
számított harminc napon belül, de legfeljebb a felügyelőbiztos kirendelésének időtartama alatt a bíróságnál
kifogással élhet. Ha a bíróság a kifogást megalapozottnak találja, a felügyelőbiztos intézkedését megsemmisíti vagy
kötelezi a megfelelő intézkedés megtételére, illetve más felügyelőbiztost rendel ki, ellenkező esetben a kifogást
elutasítja.
(2) Ha a felügyelőbiztos kirendelése kérelemre történik, a felügyelőbiztos költségeinek és díjának a bíróság
által meghatározott várható összegét a kérelmező köteles előlegezni. Ha a törvényes működés helyreállt vagy
a kirendelés határideje lejárt, a bíróság a felügyelőbiztost felmenti és költségeit, valamint díját megállapítja
azzal, hogy azt a szervezet viseli. Ha a szervezet terhére megállapított összeg behajthatatlannak bizonyul,
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a felügyelőbiztos költségét és díját a kérelmező, illetve hivatalból kirendelt felügyelőbiztos esetében az állam viseli.
A felügyelőbiztos költségét és díját megállapító végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. A felügyelőbiztos által
felszámítható díjra a törvényességi felügyeleti eljárásban közreműködő felügyelőbiztos díjáról szóló 23/2006. (V. 18.)
IM rendeletet kell megfelelően alkalmazni.
(3) Amennyiben a hivatalból kirendelt felügyelőbiztos díja és költsége behajthatatlannak bizonyul, a díjat és
költséget a kirendelést elrendelő bíróság gazdasági hivatala téríti meg a felügyelőbiztos részére.”
29. §		
A Cnytv. 97. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy)
„b) az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás és az egyszerűsített változásbejegyzési eljárás esetében
a kérelemhez csatolandó létesítő okirat mintaokiratát és a további mellékletek mintaokiratát, valamint az űrlapok
közzétételének módját,”
(rendeletben állapítsa meg.)
30. §		
A Cnytv.
a)
8. § (1) bekezdés h) pontjában a „szakszövetség és” szövegrész helyébe a „szakszövetség,” szöveg,
b)
27. § nyitó szövegrészében az „esetén a kérelemhez” szövegrész helyébe az „esetén a törlési kérelemhez”
szöveg,
c)
34. § (1) bekezdésében az „az egyesület [4. § a) pont] vagy az alapítvány” szövegrész helyébe az „az egyesület
[4. § a) pont], az alapítvány és a sportról szóló törvény szerinti sportegyesület” szöveg,
d)
36. § (5) bekezdésében a „bíróság felhívja” szövegrész helyébe a „bíróság a hiánypótlás keretében felhívja”
szöveg,
e)
40. § (4) bekezdésében a „szerinti képviselője küldi meg a bíróság részére” szövegrész helyébe a „szerinti
– a szervezet nyilvántartásba bejegyzett képviselője kivételével meghatalmazással igazolt – képviselője küldi
meg az OBH részére” szöveg,
f)
49. § (1) bekezdés c) pontjában a „felügyelő szerv esetén a felügyelő szerv” szövegrész helyébe
a „felügyelőbizottság esetén a felügyelőbizottság” szöveg,
g)
54. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a kezelő” szövegrész helyébe az „az ügyvezető” szöveg,
h)
63. § c) pontjában és a 67. § (2) bekezdésében az „ügyintéző” szövegrész helyébe az „ügyvezető” szöveg,
i)
64. §-ában a „Felügyelő szerv esetén a felügyelő szerv” szövegrész helyébe a „Felügyelőbizottság esetén
a felügyelőbizottság” szöveg
lép.
31. §		
Hatályát veszti a Cnytv.
a)
21. § (2) bekezdésében a „vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szöveg,
b)
34. § (4) bekezdésében a „kérelmező és ügyész részére történő” szöveg,
c)
35. § (3) bekezdése,
d)
40. § (7) bekezdése,
e)
30. és 31. alcíme.

4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása
32. §		
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:65. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Az egyesület tagja nem köteles vagyoni hozzájárulást teljesíteni. A tag az egyesület tartozásaiért saját
vagyonával nem felel.”
33. §

(1) A Ptk. 3:70. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő
magatartása esetén – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási
eljárás folytatható le, ha az alapszabály a kizárást lefolytató szervet és a tisztességes eljárást biztosító szabályokat
meghatározta.”
(2) A Ptk. 3:70. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely az (1)–(3) bekezdésben foglalt szabályoktól eltér.”
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34. §		
A Ptk. Harmadik Könyv VIII. Címének helyébe a következő cím lép:

„VIII. CÍM
AZ EGYESÜLET SZERVEI
3:71. § [Közgyűlés, a közgyűlés hatásköre. A küldöttgyűlés]
(1) Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés.
(2) A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
(3) A közgyűlés hatáskörébe tartozik az alapszabály módosítása; az alapszabály ettől eltérő rendelkezése semmis.
(4) Ha az alapszabály küldöttgyűlés működését írja elő, meg kell határoznia a küldöttek választásának módját.
A küldöttgyűlésre egyebekben a közgyűlés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
3:72. § [A közgyűlés összehívása és napirendje]
(1) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az alapszabály négy évnél ritkább ülésezést előíró
rendelkezése semmis. A közgyűlési meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell
eltelnie.
(2) A közgyűlési meghívó az általános tartalmi elemeken túl tartalmazza
a) határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi
szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást; és
b) küldöttgyűlés tartása esetén az erre a körülményre történő utalást.
(3) A közgyűlés helyszínét elegendő a meghívóban megjelölni akkor is, ha az eltér az egyesület székhelyétől.
(4) A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az ügyvezetés a tagnak – kérelmére – köteles
felvilágosítást adni.
3:73. § [A napirend kiegészítése]
(1) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott időn belül
a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik,
a kiegészítés indokolásával.
(2) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha
a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja,
a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában.
3:74. § [A közgyűlés ülésezése]
(1) A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által
meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek
vehetnek részt.
(2) A tag a közgyűlés ülésén tagsági jogait személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök
igénybevételével akkor gyakorolhatja, ha az alapszabály az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket,
valamint azok alkalmazásának feltételeit és módját úgy határozza meg, hogy a tagok azonosítása és a tagok közötti
kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított legyen.
(3) Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre
jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
(4) A szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak
legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
(5) A (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetek körébe nem eső, nem szabályosan összehívott vagy megtartott
közgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal
érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés napjától számított harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag
érvényesnek ismeri el. Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely az egyhangúságra vonatkozó feltételtől
eltér.
3:75. § [Jelenléti ív. Jegyzőkönyv]
(1) A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha
az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét,
és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet
a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
(2) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;
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c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
(3) A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen
lévő tag hitelesíti.
(4) Az egyesület ügyvezetése köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet az egyesület
dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.
(5) Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának
a kiadását kérheti az ügyvezetéstől.
3:76. § [Határozathozatal, megismételt közgyűlés]
(1) Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(2) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(3) Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben
a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb
tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.”
3:77. § [Az ügyvezetés ellátása]
Az egyesület ügyvezetését az egyesület ügyvezetője vagy az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői
az ügyvezető vagy az elnökség tagjai.
3:78. § [Elnökség]
(1) Az elnökség három tagból áll. Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely háromnál kevesebb tagú
elnökség felállítását írja elő.
(2) Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
(3) Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az alapszabály ennél alacsonyabb
határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.
3:79. § [A vezető tisztségviselői megbízatás]
(1) Ha az alapszabályban vagy a választás során a vezető tisztségviselői megbízás időtartamáról a tagok nem
rendelkeznek, a vezető tisztségviselő megbízatása két évre szól.
(2) Az öt évnél hosszabb időre szóló vezető tisztségviselői megbízás az öt évet meghaladó részében semmis.
(3) A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, az alapszabály felhatalmazása alapján a vezető
tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből.
3:80. § [Az ügyvezetés feladatai]
Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe
nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
f ) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén
az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
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3:81. § [A közgyűlés összehívása]
(1) Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
(2) Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
(3) Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely az (1) és a (2) bekezdésben foglalt szabályoknál az egyesületre
nézve enyhébb követelményeket ír elő.
3:82. § [A felügyelőbizottság létrehozásának kötelező esetei]
(1) Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság
létszáma a száz főt meghaladja. Az alapszabály ettől eltérő rendelkezése semmis
(2) A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi
határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.”

5. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása
35. §

(1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 11. § (1) bekezdése helyébe a követező
rendelkezés lép:
„(1) A Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló
egyesület és alapítvány a 2017. január 1-jét követő első létesítő okirat módosítással együtt köteles a létesítő
okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg
a Ptk. szabályainak. Egyesület esetében nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza
az egyesület alapító tagjainak nevét és azok lakóhelyét vagy székhelyét.”
(2) A Ptké. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti egyesületnek és alapítványnak a létesítő okirata (1) bekezdés szerinti módosításának
napjától a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmaznia.”

36. §		
A Ptké. a következő XI. Fejezettel egészül ki:

„XI. FEJEZET
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
72. § A 11. §-nak a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról
szóló 2016. évi CLXXIX. törvény 35. §-ával megállapított rendelkezéseit arra az egyesületre és alapítványra kell
alkalmazni, amely 2017. január 1-jéig jogerősen még nem tett eleget a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával
összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról szóló 2016. évi CLXXIX. törvény hatálybalépését megelőző
napon hatályos 11. §-ban foglalt létesítő okirat módosítási kötelezettségének, ideértve azt az esetet is, ha 2017.
január 1. napján a 11. § (4) bekezdés szerinti változásbejegyzési kérelme még nem került benyújtásra.”

6. Záró rendelkezések
37. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1. napján lép hatályba.
(2) E törvény 4–31. §-ai 2017. március 1. napján lépnek hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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2016. évi CLXXX. törvény
a Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról*
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
1. §		
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény „A szociális szolgáltatást végzők jogai”
alcíme a következő 94/M. §-sal egészül ki:
„94/M. § (1) November 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél,
szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti
nap.
(2) A Szociális Munka Napján a szociális intézményekben a folyamatos ellátást a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 102. §-a szerinti munkaszüneti napokra egyébként irányadó munkarend szerint kell
megszervezni és biztosítani.”

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
2. §

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 15. §-a
a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) November 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti – ide
nem értve a bölcsődei ellátást – és gyermekvédelmi intézményeknél, szolgáltatóknál, javítóintézeteknél
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozókra
kiterjedően munkaszüneti nap.
(6b) A Szociális Munka Napján a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben, javítóintézetekben a folyamatos
ellátást a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 102. §-a szerinti munkaszüneti
napokra egyébként irányadó munkarend szerint kell megszervezni és biztosítani.”
(2) A Gyvt. 66/A. § (2) bekezdésében az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.)”
szövegrész helyébe az „az Mt.-t” szöveg lép.

3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
3. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 93. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a 232/A. §-ban foglaltak szerint egy további munkaszüneti napot
állapíthat meg.”
(2) A Kttv. VIII. Fejezete a „Címek” alcímet megelőzően a következő 232/A. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Munkaszüneti nap
232/A. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete – a (2) bekezdésben foglalt feltétellel – rendeletben
rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja,
július 1-je, munkaszüneti nap.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén az azzal
összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele biztosítja.”
(3) A Kttv.
a)
225/L. § (1) bekezdésében a „valamint a 237. §-t” szövegrész helyébe az „a 232/A. §-t, valamint a 237. §-t”
szöveg,
b)
253. § (1) bekezdésében az „a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából” szövegrész helyébe a „július 1-je
alkalmából” szöveg
lép.

4. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása
4. §		
Hatályát veszti a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 102. § (3) bekezdése.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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5. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2016. évi CLXXXI. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós
külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról*
1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
1. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 207. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérően kormányzati ügykezelőként tartós külszolgálatra az helyezhető ki, aki
legalább a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (6) bekezdése szerinti középfokú végzettséggel
rendelkezik.”
2. §		
A Kttv. 54/A. § (1) bekezdésében a „kizárólag” szövegrész helyébe a „kizárólag vagy elsődlegesen” szöveg lép.

2. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása
3. §

(1) A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 1. §
(1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény hatálya)
„b) a III. fejezetben meghatározott eltérésekkel Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére, továbbá
az oda kihelyezett kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre,
c) a 4. § és 9. § tekintetében a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalókra, valamint”
(terjed ki.)
(2) A Külszoltv. 1. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(E törvény hatálya)
„d) a 4. § és 9/A. § tekintetében a külképviselet által foglalkoztatott házastársra”
(terjed ki.)

4. §

(1) A Külszoltv. 2. §-ának 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„13. konzuli személyzet: ágazati jogszabályok alapján, külképviseleten konzuli tevékenységet végző – adott esetben
hivatásos konzuli ranggal is bíró – diplomata, valamint kormányzati ügykezelő, külképviselet által foglalkoztatott
munkavállaló, valamint külképviselet által foglalkoztatott házastárs;”
(2) A Külszoltv. 2. § 15–18. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„15. külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló: a fogadó államban állandó lakóhellyel rendelkező és a fogadó
államban munkavállalásra jogosult, a külképviselet által munkaszerződéssel foglalkoztatott természetes személy,
akinek elsődleges feladata a külképviselet funkcionális működésében való közreműködés;
16. külképviselet által foglalkoztatott házastárs: a kihelyezett házastársa, akit a külképviselet munkaszerződéssel,
magyar jog alapján foglalkoztat, és akinek elsődleges feladata a külképviselet adminisztratív-technikai feladatainak
ellátásában való közreműködés;

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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17. szakdiplomata: az a diplomata, akit központi államigazgatási szerv egy ágazati szakmai feladat külképviseleten
történő ellátására, határozott időre helyez át a kihelyező szervhez;
18. tartós külszolgálat: a külpolitikáért felelős miniszter, illetve az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője – ideértve az ágazati szakmai
feladat, illetve e feladat támogatásának ellátására e szervhez meghatározott időre áthelyezett kormánytisztviselőt
és kormányzati ügykezelőt is – által a kihelyező vezető döntése alapján külképviseleten teljesített, határozott időre
szóló speciális közszolgálat, amely a közigazgatás általános munkafeltételeitől eltérő, a diplomáciai tevékenység
nemzetközi gyakorlatának és normáinak megfelelő körülmények és feltételek közt végzett tevékenységre irányul, és
amelynek időtartama 90 napnál hosszabb;”
(3) A Külszoltv. 2. §-a a következő 19. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„19. válsághelyzet: az állomáshelyet is magában foglaló földrajzi térségben bekövetkező közvetlen életveszélyt
okozó természeti vagy ipari katasztrófa, súlyos járvány, terrorfenyegetettség, fegyveres zavargás, polgárháború vagy
háború, illetve ezek közvetlen veszélye.”
5. §

(1) A Külszoltv. 4. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A külképviselet tagjai:)
„d) az adminisztratív és technikai személyzet tagja,
e) a külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló, valamint”
(2) A Külszoltv. 4. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(A külképviselet tagjai:)
f ) a külképviselet által foglalkoztatott házastárs.

6. §		
A Külszoltv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Vezető konzul azon diplomáciai képviseletre nevezhető ki, ahol – a vezető konzult is beleértve – legalább két
konzul vagy legalább öt, konzuli feladatokat ellátó kihelyezett, külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló vagy
külképviselet által foglalkoztatott házastárs tevékenységének összehangolása céljából szükséges. Vezető konzullá
nem önálló alkonzulátus vagy konzuli iroda vezetője is kinevezhető.”
7. §		
A Külszoltv. 4. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) A külképviselet a 9. §-ban meghatározott személyeken kívül a 2. § 16. pontjában meghatározott személyt
is foglalkoztathat.
(2) A külképviselet által foglalkoztatott házastárssal a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
hivatali szervezetének vezetője által átruházott hatáskörben a külképviselet-vezető, a vonatkozó magyar jog
alapján munkaszerződést köt. A külképviselet által foglalkoztatott házastárs foglalkoztatására vonatkozó részletes
szabályokat miniszteri rendelet tartalmazza.”
8. §		
A Külszoltv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kihelyezésre kerülő személy – alapvető európai uniós elemeket is tartalmazó – külügyi felkészítését
a külpolitikáért felelős miniszter, a részben vagy egészben európai uniós feladatokat magában foglaló munkakörök
betöltéséhez szükséges átfogó európai uniós felkészítését az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter
irányítja. Külföldi magyar kulturális intézetet és kulturális szolgálatot vezető kulturális tanácsos, az intézetekben
tartós külszolgálatot teljesítő diplomata, valamint az oktatási és kulturális feladatot ellátó diplomaták szakmai
felkészítése és szakmai irányítása a szakminiszter bevonásával történik. A kihelyezésre kerülő személy diplomáciai,
illetve európai uniós felkészítésének időtartama – a kihelyező vezető döntése alapján – legalább egy, legfeljebb hat
hónap.”
9. §		
A Külszoltv. 16. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tartós külszolgálat ellátására az a kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő helyezhető ki, aki)
„e) a kihelyező szerv vezetője által jogszabályban előírt szakmai vizsgakövetelményeknek – ideértve a részben
vagy egészben európai uniós feladatokat magában foglaló munkakörök ellátására kihelyezésre kerülő
kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők esetében az európai uniós szakmai vizsgakövetelményeket is –
eleget tett,”
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10. §
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(1) A Külszoltv. 23. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A kihelyezett a tartós külszolgálatának időtartama alatt havonta devizailletményre és átalány-költségtérítésre
(a továbbiakban: díjazás) jogosult. A díjazás euróban kerül megállapításra, majd átváltással száz forintra kerekítve
számfejtésre, ezt követően euróban kerül folyósításra a kihelyezett részére. A kerekítés nem minősül munkáltatói
intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő devizailletmény-megállapításnak. A kihelyezett részére a tartós
külszolgálata idejére a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti besorolása alapján megállapított belföldi
illetménye nem jár, azonban tartós külszolgálatának időtartama alatti, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
szerinti besorolási fokozatban bekövetkezett változásokról folyamatosan értesítésre kerül.”
(2) A Külszoltv. 23. § (9) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(9) A kihelyező szerv – a kihelyezett kérelmére – a külpolitikáért felelős miniszter által megállapított rendelet
szerinti mértékben és feltételekkel, kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleget nyújt.”

11. §		
A Külszoltv. 25. § (8) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(8) Ha a kihelyezett írásbeli nyilatkozata alapján a kihelyezett házastársa is a kihelyezettel tartózkodik, a kihelyezett
a (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtérítés 100%-ának megfelelő költségtérítés-kiegészítésre jogosult.”
12. §

(1) A Külszoltv. 31. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A kihelyezettet az állomáshelyre történő első kiutazáskor és a végleges hazautazáskor – ideértve a másik
állomáshelyre történő áthelyezést is – Európán belüli állomáshely esetében egy-egy, Európán kívüli állomáshely
esetében kettő-kettő, Ausztrália és Óceánia esetében három-három utazási nap illeti meg. A külszolgálat
megkezdésének és megszűnésének naptári évében, amennyiben abban az évben a külszolgálat időtartama nem
éri el a kilenc hónapot, a kiutazáshoz, illetve a végleges hazautazáshoz biztosított utazási napokon túl a kihelyezett
további utazási napokra nem jogosult.”
(2) A Külszoltv. 31. §-a a következő (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kihelyezett a külszolgálata időtartama alatti rendkívüli munkavégzés ellentételezéseként ki nem adott
szabadidő megváltására a tartós külszolgálatának időtartama alatt besorolás szerinti illetménye alapulvételével
megállapított mértékben, a külszolgálat befejezését követően jogosult.
(8) Nem minősül rendkívüli munkavégzésnek, ha a kihelyezett fogadásokon, rendezvényeken, konferenciákon,
kulturális eseményeken vesz részt.”

13. §		
A Külszoltv. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § A külképviselet-vezető indokolt esetben, az állami vagyonnal és a költségvetési előirányzatokkal való felelős
gazdálkodás elvének tiszteletben tartásával, a külképviselet kiadási előirányzatai terhére, a külpolitikáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium hivatali szervezetének vezetője előzetes engedélyével, az engedélyben foglalt
feltételek szerint támogatást, adományt, segélyt, felajánlást és más ellenérték nélküli kötelezettséget vállalhat és
kifizetést teljesíthet.”
14. §		
A Külszoltv. 10. alcíme a következő 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A §. Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletének, nemzetközi szervezet mellett működő állandó
képviseletének, vagy kereskedelmi képviseletének külképviselet-vezetője indokolt esetben, az állami vagyonnal
és a költségvetési előirányzatokkal való felelős gazdálkodás elvének tiszteletben tartásával, a külképviselet kiadási
előirányzatai terhére, a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatali szervezetének vezetője
előzetes engedélyével, az engedélyben foglalt feltételek szerint támogatást, adományt, segélyt, felajánlást és más
ellenérték nélküli kötelezettséget vállalhat és kifizetést teljesíthet.”
15. §		
A Külszoltv. 39. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 6. §-tól és a 9. § (2) bekezdésétől eltérően a külképviselet vezetője]
„d) az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által átruházott hatáskörben munkaszerződést köt
a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval, valamint a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal, és
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat,”
16. §		
A Külszoltv. 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 14. § (3) bekezdésétől eltérően az első diplomáciai rangot – ide nem értve a (2) bekezdésben
meghatározottakat – az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter adományozza a 14. §
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(2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő kormánytisztviselőknek, a külpolitikáért felelős
miniszterrel történő egyeztetést követően.”
17. §		
A Külszoltv. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55. § A 35. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az EU ÁK külképviselet-vezetője az európai uniós ügyek
koordinációjáért felelős miniszter engedélyével és az abban foglalt feltételek szerint vállalhat támogatást,
adományt, segélyt, felajánlást és más ellenérték nélküli kötelezettséget és teljesíthet kifizetést, a 35. §-ban foglalt
egyéb szempontok betartása mellett.”
18. §		
A Külszoltv. 58. §-a a következő (10) és (11) bekezdésekkel egészül ki:
„(10) A tartós külszolgálatot teljesítő, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 207. §
(2a) bekezdésében foglalt végzettségi követelményeknek meg nem felelő kihelyezett kormányzati ügykezelők
e végzettségi követelmény teljesítése alól külszolgálatuk megszűnéséig felmentést kapnak.
(11) A 2017. költségvetési évre vonatkozó deviza-illetményalap, lakhatási és vegyes költségtérítés-alap, valamint
óvodáztatási és iskoláztatási költségtérítés-alap összegeit e törvény tartalmazza. A 2017. költségvetési évre
vonatkozó
a) deviza-illetményalap 425 000 forint,
b) lakhatási és vegyes költségtérítés-alap 300 000 forint,
c) óvodáztatási és iskoláztatási költségtérítés-alap 150 000 forint.”
19. §

(1) A Külszoltv. 59. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„a) a szakdiplomata-álláshely létesítésére vonatkozó, Kormánynak benyújtandó előterjesztés, a szakdiplomata
felkészítése és szakmai irányítása, továbbá a szakdiplomata és a szaktárca közötti kapcsolattartás,
b) a diplomata, valamint az adminisztratív és technikai személyzet felkészítése, valamint”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)
(2) A Külszoltv. 59. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy)
„b) – az EU ÁK tekintetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszterrel egyetértésben –
a rangadományozás és ranghasználat,”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)
(3) A Külszoltv. 59. § (2) bekezdés m) és n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy)
„m) kihelyezett részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előlegnek és nyújtásának,
n) kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön, valamint”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)
(4) A Külszoltv. 59. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy)
„o) a külképviselet által foglalkoztatott házastárs foglalkoztatásának”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

20. §

(1) A Külszoltv. 59. § (3) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, hogy az EU ÁK tekintetében)
„h) a kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön,
i) az állandó képviseleti devizapótlék megállapításának további feltételeire, mértékére vonatkozó, valamint”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)
(2) A Külszoltv. 59. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, hogy az EU ÁK tekintetében)
„j) a külképviselet által foglalkoztatott házastárs foglalkoztatásának”
(részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.)

21. §		
A Külszoltv. 64. § b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Hatályát veszti)
„b) a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. §-a és
II. fejezete.”
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22. §		
A Külszoltv. 1. melléklete az 1. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
23. §		
A Külszoltv.
a)
14. § (2) bekezdés b) pontjában a „külügyi szakmai alapvizsga” szövegrész helyébe a „külügyi szakmai vizsga”,
b)
15. § (2) bekezdésében a „kizárólag” szövegrész helyébe a „kizárólag vagy elsődlegesen”,
c)
20. § (3) bekezdés a) pontjában a „kihelyező vezető” szövegrész helyébe „kihelyező szerv”,
d)
39. §-ban az „A 6. §-tól és a 9. § (2) bekezdésétől eltérően” szövegrész helyébe az „A 6. §-tól, a 9. §
(2) bekezdésétől és a 9/A § (2) bekezdésétől eltérően”,
e)
56. § (2) bekezdésében a „36. § (7) bekezdését” szövegrész helyébe a „36. § (8) bekezdését”,
f)
59. § (2) bekezdés c) pontjában az „a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények” szövegrész
helyébe az „a kihelyezés szakmai követelményeinek”
g)
59. § (2) bekezdés g) pontjában a „munkavállalóval kötött munkaszerződés” szövegrész helyébe
a „munkavállaló foglalkoztatásának”
h)
59. § (3) bekezdés a) pontjában az „a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények” szövegrész
helyébe az „a kihelyezés szakmai követelményeinek”
szöveg lép.
24. §		
Hatályát veszti a Külszoltv. 35/A §.

3. Záró rendelkezések
25. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 24. § 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

„1. melléklet a 2016. évi CLXXXI. törvényhez
1. melléklet a 2016. évi LXXIII. törvényhez

Munkaköri és rangok szerinti besorolás
Munkakör

Vezetői munkakörök

Diplomata munkakörök

Külképviselet-vezető

Rang

Szorzó

Nagykövet

5,0

Főkonzul

4,6

Első beosztott diplomata, első beosztott
konzul

4,2

Külföldi magyar kulturális intézetet vezető
kulturális tanácsos, vezető konzul

4,0

Beosztott diplomata

Beosztott diplomata és diplomáciai rangú
gazdasági vezető
Beosztott diplomata, diplomáciai rangú
gazdasági felelős, diplomáciai rangú regionális
rendszergazda

rk. követ

4,0

I. o. tan.

3,9

II. o. tan

3,8

I. o. tit.

3,7

II. o. tit.

3,6

III. o. tit.

3,5

attasé

3,4

segédattasé

3,3
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Adminisztratív munkakörök

Technikai munkakörök

Regionális rendszergazda, gazdasági felelős

3,0

Rendszergazda, külképviselet-vezetői titkárnő,
gazdasági ügyintéző

2,8

Titkárnő (titkársági referens), konzuli
ügyintéző, kommunikációs munkatárs

2,6

Nagyköveti gépkocsivezető

2,4

Gépkocsivezető, szakács, gondnok

2,2

Hivatalsegéd, takarító

2,0
„

2016. évi CLXXXII. törvény
egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról*
I. FEJEZET
EGYES ADÓZÁST ÉS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ BEFIZETÉSEKET
SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
1. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 17. § (4) bekezdésében a „10” szövegrészek helyébe a „9” szöveg lép.

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása
2. §		
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) a 11. §-t követően a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről
szóló törvény szerinti reklámhordozó.”
3. §		
A Htv. a 12. §-t követően a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § Az adó alanya a 11/A. § szerinti esetben az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv
szerinti tulajdonosa.”
4. §		
A Htv. 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 11/A. § szerinti esetben az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági
engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján
keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban
az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.”
5. §		
A Htv. a 15. §-t követően a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § A 11/A. § szerinti esetben az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két
tizedesjegy pontossággal – számított felülete.”
6. §		
A Htv. a 16. §-t követően a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § Az adó évi mértékének felső határa a 15/A. § szerinti adóalap esetén 12 000 Ft/m2.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
7. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 62. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ingatlan, ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, ha az átruházás
a megszerzés évében vagy az azt követő öt évben történik, az (1)–(3) bekezdés szerint kiszámított összeg
(e § alkalmazásában: számított összeg)
1. 100 százaléka a megszerzés évében és az azt követő évben,
2. 90 százaléka a megszerzés évét követő második évben,
3. 60 százaléka a megszerzés évét követő harmadik évben,
4. 30 százaléka a megszerzés évét követő negyedik évben,
5. 0 százaléka a megszerzés évét követő ötödik és további évben.”
8. §		
Az Szja tv.
1.
3. § 5. pontjában a „legfeljebb 10 százalék” szövegrész helyébe a „kevesebb, mint 9 százalék” szöveg,
2.
29. §-ában a „27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás” szövegrész helyébe a „22 százalékos
mértékű egészségügyi hozzájárulás” szöveg, a „megállapított jövedelem 78 százalékát” szövegrész helyébe
a „megállapított jövedelem 82 százalékát” szöveg,
3.
29. §-ában a „22 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás” szövegrész helyébe a „20 százalékos
mértékű egészségügyi hozzájárulás” szöveg, a „megállapított jövedelem 82 százalékát” szövegrész helyébe
a „megállapított jövedelem 83 százalékát” szöveg,
4.
47. § (5) bekezdésében a „megállapított rész 78 százaléka” szövegrész helyébe a „megállapított rész
82 százaléka” szöveg, a „27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére” szövegrész helyébe
a „22 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére” szöveg,
5.
47. § (5) bekezdésében a „megállapított rész 82 százaléka” szövegrész helyébe a „megállapított rész
83 százaléka” szöveg, a „22 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére” szövegrész helyébe
a „20 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére” szöveg,
6.
49. § (4) bekezdés záró szövegrészében az „a vállalkozói személyi jövedelemadó-előleget az adóelőleg-alap
500 millió forintot meg nem haladó összegére 10 százalékkal, a meghaladó részre 19 százalékkal állapítja
meg” szövegrész helyébe az „a vállalkozói személyi jövedelemadó-előleg az adóelőleg-alap 9 százaléka”
szöveg,
7.
49/B. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében a „módosított vállalkozói adóalap – 500 millió forintot meg
nem haladó összege után 10 százalék, az e feletti összegre 19 százalék” szövegrész helyébe a „módosított
vállalkozói adóalap – 9 százaléka” szöveg,
8.
49/B. § (10) bekezdésében az „adóévi összegét az adóévben érvényesített összes kedvezmény értékéből
az 500 millió forintot meg nem haladó rész után 10 százalék, az e feletti összegre 19 százalék adómértékkel
kell kiszámítani” szövegrész helyébe az „adóévi összege az adóévben érvényesített összes kedvezmény
9 százaléka” szöveg,
9.
62/A. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „(4) és (6) bekezdése nem alkalmazhatók” szövegrész helyébe
a „(4) bekezdése nem alkalmazható” szöveg,
10.
63. § (10) bekezdésében a „(4), illetve (6) bekezdésének” szövegrész helyébe a „(4) bekezdésének” szöveg
lép.
9. §		
Hatályát veszti az Szja tv. 62. § (6) bekezdése.

4. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
10. §		
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 7. §
(1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„m) a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének (ideértve a szerzést követő
tőkeemelésre tekintettel a bekerülési érték növekményét is) háromszorosa a részesedés szerzésének adóévében
és az azt követő három adóévben, egyenlő részletekben, de adóévenként legfeljebb 20 millió forint, figyelemmel
a (8)–(8d) bekezdésben foglaltakra,”

82898

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 210. szám

11. §		
A Tao. törvény 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 9 százaléka.”
12. §

(1) A Tao. törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adózó a (2) és (4) bekezdés szerinti, részére kiadott támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése
szerint – a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás (juttatás)
naptári évét követő nyolcadik naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül
attól, hogy e támogatással nem növeli adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Az adókedvezmény
igénybevételének feltétele, hogy az adózó a (8) bekezdés szerint arra jogosult szervezet részére a (6) bekezdésben
meghatározott kiegészítő támogatást a támogatás juttatásának adóévében megfizeti.”
(2) A Tao. törvény 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás az adókedvezményre jogosító támogatási igazolásban
meghatározott összeg 19. § szerinti adókulccsal kiszámított értékének legalább 75 százaléka.”
(3) A Tao. törvény 22. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Ha az adózó a (6) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatást a támogatás adóévét követően, de
legkésőbb a támogatás adóévére vonatkozó társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőig fizeti meg,
akkor az (1) bekezdés szerinti adókedvezményt legfeljebb az e §-ban foglaltak szerint a részére kiállított támogatási
igazolásban szereplő összeg 80 százalékáig veheti igénybe.”

13. §		
A Tao. törvény 22/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az adózó az adókedvezményt a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy döntése szerint
a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő tizenkét adóévben, legfeljebb a bejelentés, illetve
a kérelem benyújtásának adóévét követő tizenhatodik adóévben veheti igénybe.”
14. §

(1) A Tao. törvény 22/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adózó a (3) bekezdés szerint a részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint –
a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás (juttatás) naptári
évét követő nyolcadik naptári évben lezáruló adóév adójából – feltéve, hogy a támogatási igazolás kiállítására
irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor az adózónak nincs lejárt
köztartozása – adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli adózás előtti
eredményét az adóalap megállapításakor.”
(2) A Tao. törvény 22/C. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg 19. § szerinti adókulccsal számított értéke legalább
75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében, kizárólag a szerződésben meghatározott
sporttevékenység támogatása érdekében
a) az (1) bekezdés a)–d) pontja hatálya alá tartozó támogatás esetén – az adózó döntése szerint – vagy a támogatási
igazolás szerint támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére, vagy
az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében az (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározottak szerint
működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú alapítvány részére,
b) az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatás esetén a támogatásban részesített Magyar Olimpiai
Bizottság részére
a támogatás adóévében megfizetni.”

15. §		
A Tao. törvény 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A belföldi illetőségű adózó és a külföldi vállalkozó a társasági adó megállapításakor az adóalapot úgy módosítja,
hogy az ne tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet, ha nemzetközi szerződés így rendelkezik.”
16. §		
A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (47)–(52) bekezdéssel egészül ki:
„(47) A 18/D. § (1) és (7) bekezdésének alkalmazásában az áttérést megelőző adóév fizetendő adóját az adózó a 19. §
áttérés adóévének első napján hatályos rendelkezései szerint előírt mértékkel számítottan veszi figyelembe.
(48) Az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvénnyel
megállapított 22/B. § (6) bekezdését első alkalommal a 2016. december 31-ét követően benyújtott fejlesztési
adókedvezmény iránti bejelentésekben és kérelmekben szereplő beruházások vonatkozásában lehet alkalmazni.
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(49) Az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvénnyel
megállapított 22/C. § (2) bekezdését első alkalommal a 2011–2012-es támogatási időszakra nyújtott támogatások
kapcsán lehet alkalmazni.
(50) Az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvénnyel hatályon
kívül helyezett 22. § (7) bekezdését és 22/C. § (3b) bekezdését a 2016. adóévi adózás előtti eredmény terhére
nyújtott támogatásokra is alkalmazni kell.
(51) Annak az adózónak, amely a 2015. adóévi társasági adókötelezettség megállapítása során a 2015. adóévben
hatályos 19. § (1) bekezdése szerinti mértéket alkalmazta, a 26. §-ban foglaltaktól eltérően a 2017. adóév első
félévében fizetendő adóelőlege a 2015. adóévre fizetendő adója kilenc tizenkilenced részének 20 millió forinttal
növelt összegének 50 százaléka, de legfeljebb a 2015. adóévre fizetendő adója összegének fele. A 2017. adóév első
félévében fizetendő adóelőleg összegéről az állami adó- és vámhatóság 2017. adóév első hónapjának 15. napjáig
határozatban dönt.
(52) A 26. §-ban foglaltaktól eltérően a 2017. adóév második félévében, és a 2018. adóév első félévében fizetendő
adóelőleget a 19. § 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint előírt mértékkel számítottan (ideértve
különösen az adókedvezmények összegét) kell megállapítani.”
17. §		
A Tao. törvény 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
18. §		
A Tao. törvény
1.
4. § 11. pont nyitó szövegrészében és 4. § 11. pont c) alpontjában a „10 százalékot” szövegrész helyébe
a „9 százalékot” szöveg;
2.
15/A. § (6) bekezdésében a „19. § (1) bekezdése szerinti mértékkel” szövegrész helyébe a „19. § szerinti
adókulccsal” szöveg;
3.
26/A. § (8) bekezdésében a „19 százalékával” szövegrész helyébe a „9 százalékával” szöveg;
4.
26/A. § (11) bekezdésében a „19%-ának” szövegrész helyébe a „9 százalékának” szöveg
lép.
19. §		
Hatályát veszti a Tao. törvény
1.
22. § (7) bekezdése;
2.
22. § (8) bekezdésében az „és (7)” szövegrész;
3.
22/C. § (3) bekezdés a) pontjában az „és (3b)” szövegrész;
4.
22/C. § (3b) bekezdése.

5. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása
20. §		
Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho tv.) 3. § (1) bekezdésében
a „27 százalékos mértékű” szövegrész helyébe a „22 százalékos mértékű” szöveg lép.
21. §		
Az Eho tv. 3. § (1) bekezdésében a „22 százalékos mértékű” szövegrész helyébe a „20 százalékos mértékű” szöveg lép.

6. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását,
illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá
az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása
22. §		
A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló
2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdésében felsorolt közfoglalkoztatót a közfoglalkoztatási jogviszonyban történő
foglalkoztatás esetére az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLVI. törvény (a továbbiakban: Eat.) szerinti szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető részkedvezmény
illeti meg. A részkedvezmény egyenlő a közfoglalkoztatott természetes személyt az adómegállapítási időszakra
megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a közfoglalkoztatottat terhelő közterhekkel és más
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levonásokkal nem csökkentett közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százaléka
után az Eat. 459. § (1) bekezdése szerinti adó mértékének 50 százalékával megállapított összeggel.”
23. §		
A Pftv. 16/A. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, aki a rehabilitációs hatóság
által végzett hatályos komplex minősítés szerint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (2) bekezdés a) pontjában, vagy b) pont ba) vagy
bb) alpontjában foglalt minősítési kategóriába tartozik.
(2) Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíjban vagy rendszeres szociális járadékban részesült.
(3) A rehabilitációs kártyára való jogosultság megszűnik, ha a rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy
az (1) bekezdés szerinti feltétel nem teljesül.”
24. §		
A Pftv. 16/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkaadó az őt az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személlyel
fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel terhelő számított adóból
adókedvezményt vehet igénybe. A kedvezmény az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót
terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a minimálbér
kétszeresének az Eat. 459. § (1) bekezdésében meghatározott adómérték szerinti része.”

7. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
2010. évi XC. törvény módosítása
25. §		
Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény
11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A különadó alapjának 9. § szerint meghatározott összegét
a) az Szja tv. rendelkezéseinek alkalmazásában a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, azonban
a kifizetés évére vonatkozó személyi jövedelemadóbevallásban elkülönítve be kell vallani vagy fel kell tüntetni
az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó
bevallásban;
b) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
törvény alkalmazásában – figyelemmel a d) pont rendelkezésére – nem kell járulékalapnak tekinteni;
c) az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
(a továbbiakban: Eat.) alkalmazásában – figyelemmel a d) pont rendelkezésére – nem kell a szociális hozzájárulási
adó alapjának tekinteni;
d) a b) és c) pont rendelkezésétől eltérően, a felmentési (felmondási) időnek a munkavégzési kötelezettséggel nem
járó részére kifizetett munkabért, illetmény összegét szociális hozzájárulási adó alapként és nyugdíj alapjául szolgáló
jövedelemként, valamint a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejét nyugdíjra jogosító szolgálati időként
kell figyelembe venni.
(4) A szociális hozzájárulási adó alapjának nem minősülő különadó-alap után a kifizető az egészségügyi
hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi hozzájárulást fizet.
A (3) bekezdés d) pontjában említett különadó-alap után a kifizető az Eat. 459. § (1) bekezdésében meghatározott
mértékű szociális hozzájárulási adót fizet, továbbá a magánszemély a járulékfizetési kötelezettségét is a 10. § szerinti
adó megfizetésével teljesíti.”

8. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
módosítása
26. §		
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 4. §
(1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az azon foglalkoztatott természetes személyeknek
(munkavállalóknak) a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót
terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérének összege, de legfeljebb
a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 500 ezer forint, amely munkavállalók munkaviszonyára
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tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya az Eat. 462/F. §-ában meghatározott, kutatók
foglalkoztatása után járó az Eat. 459. § (1) bekezdésében meghatározott adómérték szerinti szociális hozzájárulási
adókedvezményt érvényesít. Részmunkaidős foglalkoztatott esetén legfeljebb 500 ezer forint arányosan csökkentett
része vehető figyelembe. E bekezdés alkalmazásában részmunkaidős foglalkoztatásnak az a foglalkoztatás minősül,
amelynek munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes
munkaidőt.”

9. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény módosítása
27. §		
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
(a továbbiakban: Eat.) 459. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adó mértéke 22 százalék. A fizetendő adó az adóalap után számított adó (számított adó), csökkentve az adó
fizetésére kötelezettet törvény rendelkezése alapján megillető adókedvezmények összegével.”
28. §		
Az Eat. 459. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adó mértéke 20 százalék. A fizetendő adó az adóalap után számított adó (számított adó), csökkentve az adó
fizetésére kötelezettet törvény rendelkezése alapján megillető adókedvezmények összegével.”
29. §		
Az Eat. a következő 467/J. §-sal egészül ki:
„467/J. § (1) Az adó, az adókedvezmény mértékének változása esetén az adó alanya a megváltozott adómértéket,
kedvezménymértéket arra a hónapra vonatkozóan bevallott jövedelmekre alkalmazza először, amely hónapban
a megváltozott adómérték, kedvezménymérték hatályba lép.
(2) A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról
szóló 2016. évi CLXXXII. törvénnyel módosított 462/H. § (2) bekezdését az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú
törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény hatálybalépését magában foglaló adóévet követő első
hónaptól alkalmazza.”
30. §		
Az Eat.
1.
461. § (2) bekezdésében a „de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával” szövegrész helyébe a „de legfeljebb
100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel” szöveg;
2.
462. § (3) bekezdésében a „munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének a 13,5 százalékával”
szövegrész helyébe a „munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszerese után a 459. § (1) bekezdés szerinti
adómérték 50 százalékával megállapított összeggel” szöveg;
3.
462/A. § (2) bekezdésében a „de legfeljebb a minimálbér kétszeresének huszonhét százalékával” szövegrész
helyébe a „de legfeljebb a minimálbér kétszerese után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel
megállapított összeggel” szöveg;
4.
462/B. § (2) bekezdésében a „100 ezer forint 27 százalékával” szövegrész helyébe a „100 ezer forint után
a 459. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel” szöveg;
5.
462/B. § (3) bekezdésében a „de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával” szövegrész helyébe a „de
legfeljebb 100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított
összeggel” szöveg;
6.
462/C. § (2) bekezdésében a „de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával” szövegrész helyébe a „de
legfeljebb 100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel” szöveg,
a „14,5 százalékával” szövegrész helyébe a „de legfeljebb 100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti
adómérték 50 százalékával megállapított összeggel” szöveg;
7.
462/D. § (2) bekezdésében a „de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával” szövegrész helyébe a „100 ezer
forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel” szöveg, a „14,5 százalékával”
szövegrész helyébe a „100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával
megállapított összeggel” szöveg;
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8.

9.

10.
11.

12.

13.

462/D. § (3) bekezdésében a „de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával” szövegrész helyébe a „de
legfeljebb 100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel” szöveg,
a „14,5 százalékával” szövegrész helyébe a „100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték
50 százalékával megállapított összeggel” szöveg;
462/E. § (2) bekezdésében a „de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával” szövegrész helyébe a „de
legfeljebb 100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel” szöveg,
a „14,5 százalékával” szövegrész helyébe a „100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték
50 százalékával megállapított összeggel” szöveg;
462/F. § (2) bekezdés a) pontjában a „de legfeljebb 500 ezer forint 27 százalékával” szövegrész helyébe a „de
legfeljebb 500 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel” szöveg;
462/F. § (2) bekezdés b) pontjában a „de legfeljebb 200 ezer forint 14,5 százalékával” szövegrész helyébe
a „de legfeljebb 200 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított
összeggel” szöveg;
462/G. § (2) bekezdésében a „de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával” szövegrész helyébe a „de
legfeljebb 100 ezer forint után a 459. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított
összeggel” szöveg;
462/H. § (2) bekezdésében az „50 százalékának 19 százalékos adókulccsal számított összegével” szövegrész
helyébe az „50 százalékának a Tao. törvény 19. §-a szerinti adókulccsal számított összegével” szöveg;

lép.

10. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
módosítása
31. §		
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban:
Katv.)
1.
10. § (1) bekezdésében az „ellátások számításának alapja havi 81 300 forint” szövegrész helyébe az „ellátások
számításának alapja havi 90 000 forint” szöveg, a „136 250 forint” szövegrész helyébe a „150 000 forint” szöveg,
2.
21. § (1) bekezdésében a „16” szövegrész helyébe a „14” szöveg
lép.
32. §		
A Katv.
1.
10. § (1) bekezdésében az „ellátások számításának alapja havi 90 000 forint” szövegrész helyébe a „ellátások
számításának alapja havi 93 500 forint” szöveg, a „150 000 forint” szövegrész helyébe a „157 000 forint” szöveg,
2.
21. § (1) bekezdésében a „14” szövegrész helyébe a „13” szöveg,
3.
23. § (2) bekezdésében a „14” szövegrész helyébe a „13” szöveg
lép.

11. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény módosítása
33. §		
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi
CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény 33. §-ának a Katv. 23. § (2) bekezdését megállapító
rendelkezése a „16” szövegrész helyett a „14” szöveggel lép hatályba.

12. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény
módosítása
34. §		
Nem lép hatályba az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény
1.
16. § (2) bekezdése,
2.
22. §-a,
3.
53. §-a.
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II. FEJEZET
A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK, A BIZTOSÍTÓK ÉS VISZONTBIZTOSÍTÓK, A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK ÉS
AZ ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
13. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása
35. §

(1) A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 12. § (13) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(13) A (12) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést külső szakértő (a továbbiakban:
tanúsító szervezet) által kiadott, az informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A tanúsító
szervezettel, a tanúsítással és a tanúsítási eljárás – általános forgalmi adó nélkül számított – maximális díjával
szemben támasztott követelményeket külön jogszabály határozza meg.”
(2) A Bszt. 12. §-a a következő (15) és (16) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A tanúsító szervezet és alvállalkozója a vizsgált intézmény kezelésében lévő, a tanúsítás lefolytatásához
szükséges adatokat – ideértve a személyes adatokat és üzleti titkokat is – a tanúsítással igazolandó követelmények
teljesülésének vizsgálata céljából, a tanúsítási eljárás lefolytatásához szükséges mértékben, a tanúsítási eljárás
befejezéséig jogosult kezelni, azokat harmadik személy részére nem továbbíthatja.
(16) A tanúsító szervezet és alvállalkozója köteles szabályzatban rögzíteni azon munkaköröket, amelyeket
betöltő személyek a tanúsítási eljárás során az üzleti titkokhoz hozzáférhetnek, annak tartalmát megismerhetik.
Az eljárásban részt vevő munkatársakat a tanúsítási eljárás során tudomásukra jutott üzleti titok tekintetében
titoktartási kötelezettség terheli a tanúsító szervezetnél fennálló jogviszonyuk megszűnését követően is.”

36. §		
A Bszt . 117. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató, a befektetési vállalkozásban és az árutőzsdei szolgáltatóban)
„e) a befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt
a tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg.”
[személy vagy bármely más személy, aki valamilyen módon birtokába jutott, az üzleti titkot – a (2) és (3) bekezdésben
foglalt kivétellel – időbeli korlátozás nélkül köteles megőrizni.]
37. §		
A Bszt. 180. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)
„a) a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésének, a kiegészítő szolgáltatás nyújtásának és az árutőzsdei
szolgáltatás nyújtásának személyi, tárgyi, technikai, biztonsági feltételeit és a tanúsítási eljárás – általános forgalmi
adó nélkül számított – maximális díjával szemben támasztott feltételeit,”
(rendeletben állapítsa meg.)

14. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása
38. §

(1) Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fsztv.) 12/A. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést külső szakértő (a továbbiakban:
tanúsító szervezet) által kiadott, az informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A tanúsító
szervezettel, a tanúsítással és a tanúsítási eljárás – általános forgalmi adó nélkül számított – maximális díjával
szemben támasztott követelményeket külön jogszabály határozza meg.”
(2) Az Fsztv. 12/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A tanúsító szervezet és alvállalkozója a vizsgált intézmény kezelésében lévő, a tanúsítás lefolytatásához
szükséges adatokat – ideértve a személyes adatokat és üzleti titkokat is – a tanúsítással igazolandó követelmények
teljesülésének vizsgálata céljából, a tanúsítási eljárás lefolytatásához szükséges mértékben, a tanúsítási eljárás
befejezéséig jogosult kezelni, azokat harmadik személy részére nem továbbíthatja.
(5) A tanúsító szervezet és alvállalkozója köteles szabályzatban rögzíteni azon munkaköröket, amelyeket
betöltő személyek a tanúsítási eljárás során az üzleti titkokhoz hozzáférhetnek, annak tartalmát megismerhetik.
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Az eljárásban részt vevő munkatársakat a tanúsítási eljárás során tudomásukra jutott üzleti titok tekintetében
titoktartási kötelezettség terheli a tanúsító szervezetnél fennálló jogviszonyuk megszűnését követően is”
39. §		
Az Fsztv. 60. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Fizetési titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha)
„d) a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény által megbízott tanúsító szervezet és
alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri meg.”
40. §		
Az Fsztv. 88. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„a) a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és a pénzforgalmi szolgáltatási,
elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységet végző Posta Elszámoló Központot működtető intézmény informatikai
rendszerének biztonsági követelményeit, továbbá a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó
intézmény vonatkozásában a biztonsági tanúsítási eljárás lefolytatásának – általános forgalmi adó nélkül számított –
maximális díjára vonatkozó mértéket és”

15. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása
41. §

(1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 67/A. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést külső szakértő (a továbbiakban:
tanúsító szervezet) által kiadott, az informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A tanúsító
szervezettel, a tanúsítással és a tanúsítási eljárás – általános forgalmi adó nélkül számított – maximális díjával
szemben támasztott követelményeket külön jogszabály határozza meg.”
(2) A Hpt. 67/A. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A tanúsító szervezet és alvállalkozója a vizsgált intézmény kezelésében lévő, a tanúsítás lefolytatásához
szükséges adatokat – ideértve a személyes adatokat és üzleti titkokat is – a tanúsítással igazolandó követelmények
teljesülésének vizsgálata céljából, a tanúsítási eljárás lefolytatásához szükséges mértékben, a tanúsítási eljárás
befejezéséig jogosult kezelni, azokat harmadik személy részére nem továbbíthatja.
(5) A tanúsító szervezet és alvállalkozója köteles szabályzatban rögzíteni azon munkaköröket, amelyeket
betöltő személyek a tanúsítási eljárás során az üzleti tikokhoz hozzáférhetnek, annak tartalmát megismerhetik.
Az eljárásban részt vevő munkatársakat a tanúsítási eljárás során tudomásukra jutott üzleti titok tekintetében
titoktartási kötelezettség terheli a tanúsító szervezetnél fennálló jogviszonyuk megszűnését követően is”

42. §		
A Hpt. 161. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha)
„d) a pénzügyi intézmény által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás lefolytatása
keretében ismeri meg.”
43. §		
A Hpt. 290. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„c) a 3. § (1) bekezdésében, valamint a 3. § (2) bekezdésében meghatározott pénzügyi szolgáltatások, illetve
kiegészítő pénzügyi szolgáltatások folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekre, továbbá a tanúsítási
eljárás – általános forgalmi adó nélkül számított – maximális díjával szemben támasztott feltételekre,”
(vonatkozó részletes szabályokat.)

16. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása
44. §

(1) A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 94. § (5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést külső szakértő (a továbbiakban: tanúsító
szervezet) által kiadott, az informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A tanúsító szervezettel,
a tanúsítással és a tanúsítási eljárás – általános forgalmi adó nélkül számított – maximális díjával szemben
támasztott követelményeket külön jogszabály határozza meg.”
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(2) A Bit. 94. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A tanúsító szervezet és alvállalkozója a vizsgált intézmény kezelésében lévő, a tanúsítás lefolytatásához
szükséges adatokat – ideértve a személyes adatokat és üzleti titkokat is – a tanúsítással igazolandó követelmények
teljesülésének vizsgálata céljából, a tanúsítási eljárás lefolytatásához szükséges mértékben, a tanúsítási eljárás
befejezéséig jogosult kezelni, azokat harmadik személy részére nem továbbíthatja.
(8) A tanúsító szervezet és alvállalkozója köteles szabályzatban rögzíteni azon munkaköröket, amelyeket
betöltő személyek a tanúsítási eljárás során az üzleti titkokhoz hozzáférhetnek, annak tartalmát megismerhetik.
Az eljárásban részt vevő munkatársakat a tanúsítási eljárás során tudomásukra jutott üzleti titok tekintetében
titoktartási kötelezettség terheli a tanúsító szervezetnél fennálló jogviszonyuk megszűnését követően is.”
45. §		
A Bit. 137. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha)
„c) a biztosító vagy a viszontbiztosító által megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás
lefolytatása keretében ismeri meg.”
46. §		
A Bit. 437. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„c) a biztosítók és viszontbiztosítók informatikai rendszere védelmének követelményeire és a tanúsítási eljárás
– általános forgalmi adó nélkül számított – maximális díjával szemben támasztott követelményeire,”
(vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.)

III. FEJEZET
EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
17. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény
módosítása
47. §		
Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény 5. §-a a következő
(10)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A sportigazgatási szerv a sportcélú ingatlan elidegenítéséhez szükséges hozzájárulást az erre irányuló kérelem
benyújtásától számított 8 napon belül – az (5) bekezdés szerinti feltételektől függetlenül – köteles kiadni abban
az esetben, ha a (4) bekezdés szerinti elidegenítési tilalom időtartamából hátralevő idő nem haladja meg az 5 évet
és az érintett sportcélú ingatlan elidegenítése folytán a magyar állam szerzi meg 1/1 tulajdoni arányban a sportcélú
ingatlan tulajdonjogát.
(11) A (10) bekezdés szerinti esetben a (4) bekezdés szerinti elidegenítési és terhelési tilalom a magyar állam
tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg megszűnik.
(12) A sportigazgatási szerv a sportcélú ingatlan megterheléséhez szükséges hozzájárulást az erre irányuló kérelem
benyújtásától számított 8 napon belül – az (5) bekezdés szerinti feltételektől függetlenül – köteles kiadni abban
az esetben, ha a (4) bekezdés szerinti terhelési tilalom időtartamából hátralevő idő nem haladja meg az 5 évet és
a megterhelés folytán a magyar állam szerez jogosultságot az érintett sportcélú ingatlanon.
(13) A (10) bekezdés, illetve a (12) bekezdés alkalmazása esetén a magyar állam által a tulajdonjog, illetve egyéb
vagyoni értékű jog megszerzéséért teljesítendő ellenérték nem haladhatja meg az érintett ingatlan, illetve
vagyoni értékű jog igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő által megállapított értékének az 1. számú mellékletben
meghatározott értékekkel csökkentett összegét.
(14) A (10) és (12) bekezdés szerinti kérelemhez a sportszervezet mint kérelmező az ingatlan tulajdonjoga
megszerzésének időpontját igazoló okiratot, valamint az ingatlan (10) bekezdés szerinti elidegenítésére, illetve
(12) bekezdés szerinti terhelésére vonatkozó okiratokat, valamint a (13) bekezdés szerinti értékbecslést köteles
csatolni.”
48. §		
Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény 16. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„16. § 2012. január 1-je után ingyenesen szerzett sportcélú ingatlanok esetében az 5. § (5) bekezdés a) és
b) pontjában foglalt rendelkezések, valamint a (10) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatóak.”
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49. §		
Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény a következő
16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § Az 5. § (10) bekezdése alapján a magyar állam tulajdonába került sportcélú ingatlan esetében a Kormány
nyilvános határozatban dönthet az ingatlan sportcéltól eltérő hasznosításáról.”
50. §		
Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény a 2. melléklet szerinti
1. melléklettel egészül ki.

18. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása
51. §		
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 96. § (1) bekezdésében
a „kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege” szövegrész helyébe a „kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér), illetve a garantált bérminimum összege” szöveg lép.

19. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
52. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek a nyugdíjbiztosítás szervei közreműködésével nyújtott juttatások
nyújtása, valamint a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított ellátásokkal és a nyugdíjbiztosítás szervei
közreműködésével nyújtott juttatásokkal kapcsolatos kormányzati tájékoztatás céljából, a tájékoztatás
teljesítéséhez, valamint a juttatás nyújtásához és nyújtásának ellenőrzéséhez szükséges időtartamban kezelhetik
az ellátásban, juttatásban részesülő személyek nevére, lakcímére, nyugdíjfolyósítási törzsszámára és a folyósított
ellátásra, nyújtott juttatásra vonatkozó adatokat.”

20. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény módosítása
53. §		
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: Grt.) 5/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A reklámközvetítő a reklám közzétevőjétől vagy más személytől a reklámközvetítés során vagy
a reklámközvetítési tevékenységével összefüggésben közvetve vagy közvetlenül – a reklámközvetítési
tevékenységre vonatkozó díjon felül – ajándékot, a reklám közzétevőjétől vagy a nevében eljáró
médiahirdetésifelület-értékesítőtől kapott árengedmény kivételével vagyoni előnyt vagy más juttatást nem
fogadhat el. A reklám közzétevője vagy a nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítő a reklámközvetítő részére
árengedmény kivételével vagyoni előnyt vagy más juttatást nem adhat.”
54. §		
A Grt. 5/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az a reklámszolgáltató, aki a reklám közzététele tekintetében tervezési, tanácsadási vagy a reklám közzétételére
alkalmas eszköz kiválasztására – ide nem értve a reklámközvetítést – vonatkozó szolgáltatást nyújt, a reklám
közzétételére alkalmas eszközzel rendelkező személytől vagy a nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítőtől
ajándékot, árengedményt, kedvezményt, vagyoni előnyt vagy más juttatást nem fogadhat el. A reklám közzétételére
alkalmas eszközzel rendelkező személy vagy a nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítő a reklám közzététele
tekintetében tervezési, tanácsadási vagy a reklám közzétételére alkalmas eszköz kiválasztására – ide nem értve
a reklámközvetítést – vonatkozó szolgáltatást nyújtó reklámszolgáltató részére árengedményt, kedvezményt,
vagyoni előnyt vagy más juttatást nem adhat.”
55. §		
A Grt. 5/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/F. § (1) Az 5/C. § és az 5/D. § (1) és (4) bekezdésének megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.
A fogyasztóvédelmi bírság összege az elért vagyoni előny ötvenszerese. A fogyasztóvédelmi bírságot azzal szemben
kell kiszabni, akinél a vagyoni előny jelentkezik, illetve aki a vagyoni előnyt nyújtja.
(2) Amennyiben az állami adóhatóságnak az 5/C. § és az 5/D. § (1) és (4) bekezdésében foglaltak megsértésére utaló
körülmény jut tudomására, abban az esetben köteles ezt haladéktalanul a fogyasztóvédelmi hatóság tudomására
juttatni.
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(3) A reklámközvetítésre vonatkozó szerződésnek, illetve a reklám közzétételére irányuló szerződésnek az 5/C. § és
az 5/D. § (1) bekezdésébe ütköző rendelkezése semmis.”
56. §		
A Grt. a következő 5/G. §-sal egészül ki:
„5/G. § Az 5/C. § és az 5/D. § (1) és (4) bekezdésének megsértése esetén a Gazdasági Versenyhivatal köteles
versenyfelügyeleti eljárást lefolytatni az érintett személyekkel, illetve szervezetekkel szemben.”

21. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása
57. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A központi államigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzata a szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó
egyes ügyekben a kiadmányozási jogot
a) a szervvel állami vezetői szolgálati jogviszonyban vagy állami vezetőként betöltött jogviszonyban álló személyre,
b) a szervvel vezetői munkakörrel rendelkező kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyre,
c) a szervvel vezetői munkakörrel rendelkező közszolgálati jogviszonyban álló személyre,
d) a szervvel vezető beosztással rendelkező hivatásos szolgálati viszonyban álló személyre,
e) a szervvel vezető beosztással rendelkező katonai szolgálati viszonyban álló személyre, illetve
f ) a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt álló és kormányrendeletben a központi államigazgatási szervnél
irányítási jogkörrel felruházott kormánybiztosra
ruházhatja, aki a döntés meghozatala során a szerv vezetője nevében jár el.”

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
58. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 35–46. §, az 53–54. § és az 56. § a törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(3) Az 1. §, a 7. §, a 8. § 1., 2., 4., 6–10. pontja, a 9–20. §, a 22–27. §, a 29–31. §, az 51. § és az 1. melléklet 2017. január 1-jén
lép hatályba.
(4) Az 57. § 2017. január 2-án lép hatályba.
(5) Az 55. § a törvény kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(6) A 2–6. §, a 8. § 3. és 5. pontja, a 21. §, a 28. § és a 32. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2016. évi CLXXXII. törvényhez
A Tao. törvény 3. számú melléklet A) rész 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek,
ráfordításnak minősül különösen:]
„12. a 22. § (6) és (8) bekezdésében meghatározott kiegészítő támogatás és a 22/C. § (3a) bekezdésében
meghatározott kiegészítő sportfejlesztési támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege;”
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2. melléklet a 2016. évi CLXXXII. törvényhez
„1. melléklet az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvényhez
Forgalmi értéket az elidegenítési és terhelési tilalomból még fennálló évek alapján csökkentő összeg
fennálló elidegenítési és terhelési
tilalom időtartama (év)

értékcsökkenés mértéke = forgalmi érték x [elidegenítési és terhelési tilalom fennálló időtartama (év)/15]

1

értékcsökkenés mértéke = forgalmi érték x 1/15

2

értékcsökkenés mértéke = forgalmi érték x 2/15

3

értékcsökkenés mértéke = forgalmi érték x 3/15

4

értékcsökkenés mértéke = forgalmi érték x 4/15

5

értékcsökkenés mértéke = forgalmi érték x 5/15

2016. évi CLXXXIII. törvény
egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról*
1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
1. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 143. § (5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(5) A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal elnöke – figyelemmel a (2) bekezdés szerinti rendeletre és
módszertani útmutatókra – rendeletben állapítja meg.”
2. §

(1) A Vet. 146. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szolgáltatások
külön díjait.”
(2) A Vet. 146. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdés szerinti külön díjakat és alkalmazásuk szabályait legkésőbb a külön
díjak alkalmazhatósága előtt 1 nappal a honlapján és az ügyfélszolgálaton közzéteszi.”

3. §		
A Vet. 146/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A csatlakozási díjak mértékét a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg.”
4. §		
A Vet. a „Hatályba léptető rendelkezések” alcímet megelőzően a következő 178/U. §-sal egészül ki:
„178/U. § (1) E törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi
CLXXXIII. törvénnyel megállapított 143. § (5) bekezdése, 146. § (4) bekezdése és 146/A. § (3) bekezdése szerinti
rendeleteket első alkalommal a 2017. január 1-jétől alkalmazandó díjak mértékének megállapítása során kell
alkalmazni.
(2) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi
LIX. törvénnyel megállapított 143. § (5) bekezdése, 146. § (4) bekezdése és 146/A. § (3) bekezdése alapján kiadott
határozatok nem lépnek hatályba.
(3) Amennyiben az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi
CLXXXIII. törvény hatálybalépésekor az energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2016. évi LIX. törvénnyel megállapított 143. § (5) bekezdése, 146. § (4) bekezdése és 146/A. § (3) bekezdése alapján
kiadott határozatok bírósági felülvizsgálata folyamatban van, a bíróság az eljárását megszünteti.
(4) E törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi
CLXXXIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő hatósági eljárásokban és bírósági eljárásokban
is alkalmazni kell.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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5. §		
A Vet.
1.
47. § (9) bekezdésében a „146. § (4) bekezdése szerinti határozatban” szövegrész helyébe az „a 146. §
(4) bekezdése szerinti rendeletben” szöveg,
2.
47/A. § (3) bekezdésében a „146. § (4) bekezdése szerinti határozatban” szövegrész helyébe az „a 146. §
(4) bekezdése szerinti rendeletben” szöveg,
3.
143. § (6) bekezdésében az „a rendszerhasználati díjakról kiadott határozatában” szövegrész helyébe
az „elnöke a rendszerhasználati díjakat megállapító rendeletében” szöveg,
4.
143. § (8) bekezdésében az „Az e §” szövegrész helyébe az „A (2) és a (7) bekezdés” szöveg,
5.
143. § (9) bekezdésében a „határozatában” szövegrész helyébe a „rendeletében” szöveg és a „20” szövegrész
helyébe az „1” szöveg,
6.
144. § (1) bekezdésében a „határozatában” szövegrész helyébe a „rendeletében” szöveg,
7.
144. § (2) bekezdésében a „határozatban” szövegrész helyébe a „rendeletben” szöveg,
8.
159. § (1) bekezdés 5. pontjában és 170. § (5) bekezdés 1. pontjában az „alkalmazásának szabályait,”
szövegrész helyébe az „alkalmazásának szabályait, valamint a rendszerhasználati díjak mértékét,” szöveg,
9.
159. § (1) bekezdés 6. pontjában és 170. § (5) bekezdés 2. pontjában az „alkalmazásának szabályait,”
szövegrész helyébe az „alkalmazásának szabályait, valamint a csatlakozási díjak mértékét,” szöveg,
10.
159. § (1) bekezdés 8a. pontjában az „alkalmazásának szabályait,” szövegrész helyébe az „alkalmazásának
szabályait és a külön díjak mértékét,” szöveg,
11.
170. § (5) bekezdés 9. pontjában az „alkalmazásának szabályait.” szövegrész helyébe az „alkalmazásának
szabályait, valamint a külön díjak mértékét.” szöveg
lép.
6. §		
Hatályát veszti a Vet.
1.
141. § (7) bekezdésében a „vagy határozat” szövegrész,
2.
168. § (10) bekezdésében az „a rendszerhasználati díjakat, az elosztó által külön díj ellenében végezhető
szolgáltatások díjait, a csatlakozási díjakat megállapító határozat, továbbá” szövegrész,
3.
168. § (15a) bekezdés g) pontja,
4.
168/A. §-a.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása
7. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 104/B. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A rendszerhasználati díjak mértékét a Hivatal elnöke – figyelemmel az (1) bekezdés szerinti rendeletre és
a (2) bekezdés szerinti módszertani útmutatókra – rendeletben állapítja meg.”
8. §		
A Get. 106. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti külön díjak mértékét a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg.”
9. §		
A Get. 108. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A csatlakozási díjak mértékét a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg.”
10. §		
A Get. XVIII. Fejezete a következő 146/M. §-sal egészül ki:
„146/M. § (1) E törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi
CLXXXIII. törvénnyel megállapított 104/B. § (4) bekezdése, 106. § (3) bekezdése és 108. § (2) bekezdése szerinti
rendeleteket első alkalommal a 2017. január 1-jétől alkalmazandó díjak mértékének megállapítása során kell
alkalmazni.
(2) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi
LIX. törvénnyel megállapított 104/B. § (4) bekezdése, 106. § (3) bekezdése és 108. § (2) bekezdése alapján kiadott
határozatok nem lépnek hatályba.
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(3) Amennyiben az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi
CLXXXIII. törvény hatálybalépésekor az energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2016. évi LIX. törvénnyel megállapított 104/B. § (4) bekezdése, 106. § (3) bekezdése és 108. § (2) bekezdése alapján
kiadott határozatok bírósági felülvizsgálata folyamatban van, a bíróság az eljárását megszünteti.
(4) E törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi
CLXXXIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő hatósági eljárásokban és bírósági eljárásokban
is alkalmazni kell.”
11. §		
A Get.
1.
29. § (5) bekezdésében és 29/B. § (3) bekezdésében a „határozatban” szövegrész helyébe a „rendeletben”
szöveg,
2.
72. § (2) bekezdésében és 105/A. § (1) bekezdésében a „Hivatal határozatában” szövegrész helyébe a „Hivatal
elnökének rendeletében” szöveg,
3.
103. § (3) bekezdésében a „Hivatal határozatban” szövegrész helyébe a „Hivatal elnöke rendeletben” szöveg,
4.
104. § (4a) bekezdésében az „az árat meghatározó rendelet kihirdetését követő 3 munkanapon belül vagy
az árat meghatározó határozat esetében” szövegrész helyébe a „legkésőbb” szöveg és a „20” szövegrész
helyébe az „1” szöveg,
5.
106. § (4) bekezdésében az „Az e §” szövegrész helyébe az „Az (1) és a (2) bekezdés” szöveg,
6.
127. § gy) pontjában a „díjak alkalmazásának szabályait,” szövegrész helyébe a „díjak alkalmazásának
szabályait, a csatlakozási, a rendszerhasználati és a külön díjak mértékét,” szöveg,
7.
133/A. § 2. pontjában a „valamint alkalmazásának feltételeit,” szövegrész helyébe a „valamint alkalmazásának
feltételeit és a rendszerhasználati díjak mértékét,” szöveg,
8.
133/A. § 4. pontjában az „alkalmazásának feltételeit,” szövegrész helyébe az „alkalmazásának feltételeit és
a csatlakozási díjak mértékét,” szöveg,
9.
133/A. § 6. pontjában az „alkalmazásának szabályait” szövegrész helyébe az „alkalmazásának szabályait és
a külön díjak mértékét” szöveg
lép.
12. §		
Hatályát veszti a Get.
1.
104. § (7) bekezdésében a „vagy határozat” szövegrész,
2.
129/A. § (1) bekezdésében a „ , valamint a rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat, valamint a külön díj
ellenében végezhető szolgáltatások külön díjait megállapító” szövegrész,
3.
129/A. § (2)–(7) bekezdése.

3. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása
13. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § n) és o) pontjában
a „határozatban megállapítja” szövegrész helyébe a „rendeletben megállapítja” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § (2) bekezdése, az 5. § 5. pontja és a 11. § 4. pontja 2016. december 28-án lép hatályba.

15. §		
A 13. § az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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2016. évi CLXXXIV. törvény
egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról*
1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
1. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 78. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a (2) bekezdés alapján a jubileumi jutalom alapjául szolgáló
illetmény összegébe a 75. § szerinti, ágazati, szakmai sajátosságokra figyelemmel fizetendő pótlékot is be kell
számítani.”
2. §		
A Kjt. 85. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Felhatalmazást kap a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, a katasztrófák elleni védekezésért, a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért és a rendészetért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza
a (4) bekezdés g) pontja alapján megállapításra kerülő, ágazati, szakmai sajátosságokra figyelemmel fizetendő
pótlékoknak a jubileumi jutalom alapját képező illetménybe való beszámíthatóságát.”

2. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása
3. §		
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) E törvényben megállapított feltételek alapján hadigondozásra jogosult az a magyar állampolgár, aki
a) katonai szolgálat,
b) kötelező katonai előképzés,
c) légitámadás,
d) hadművelet, vagy
e) visszamaradt robbanóanyag felrobbanása
(a továbbiakban együtt: szolgálat) során vagy következtében (a továbbiakban együtt: következtében) testi
épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű fogyatkozást szenvedett (a továbbiakban:
hadirokkant), továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, hadigondozott családtagként, a 14/A. §
szerinti volt hadiárvaként, a 15/A. § szerinti volt hadigyámoltként vagy volt hadigondozott családtagként kell
gondozásba venni.
(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelően kell alkalmazni arra a nem magyar állampolgárra is, aki
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján kiadott „Magyar igazolvány”-nyal
vagy „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal rendelkezik, feltéve, hogy a lakóhelye szerinti szomszédos állam joga
szerint a magyar állampolgárság felvétele a szomszédos állam szerinti állampolgárságtól való megfosztással jár.
(1b) Az (1a) bekezdés szerinti állam állampolgársági szabályozásáról az eljáró hatóság megkeresésére
az igazságügyért felelős miniszter felvilágosítást ad.
(2) Hadigondozásra jogosultnak kell tekinteni azt a magyar állampolgárt is, aki az 1945. március 31. és 1954. október
31. közötti időszakban a fegyveres erőknél – néphadseregnél, a Belügyminisztérium csapatainál, a polgári védelem
szerveinél – hivatásos, továbbszolgáló vagy hadkötelezettség alapján teljesített szolgálata során hadirokkanttá vált,
valamint az e törvény szerint hadigondozásra jogosult hozzátartozóit.
(3) Nem jogosult hadigondozásra, aki 1954. október 31-ét követően a Magyar Néphadseregnél,
a Belügyminisztérium csapatainál, a polgári védelem szerveinél, valamint ezek jogutód szervezeteinél hivatásos,
továbbszolgáló, szerződéses vagy hadkötelezettség alapján teljesített szolgálata során vált hadirokkanttá, valamint
ezek hozzátartozói.”
4. §

(1) A Hdt. 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„e) légitámadás: Magyarország területét érintő, illetve Magyarország mint hadviselő fél részvételével bekövetkezett
légitámadás, valamint következményeinek felszámolásával kapcsolatos tevékenység;”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Hdt. 2. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„i) hadművelet: Magyarország területét érintő, illetve Magyarország mint hadviselő fél részvételével bekövetkezett
hadművelet, ideértve a hadműveletnek nem minősülő bármely harci cselekményt is;”
5. §		
A Hdt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Hadiözvegy a szolgálat következtében meghalt személy – katonai szolgálat esetén a Magyarország területéről
katonai szolgálatra bevonult és a katonai szolgálat következtében meghalt személy – özvegye. Hadiözvegy továbbá
a) a hadirokkantként hadigondozásba vett, vagy
b) okirattal bizonyított hadieredetű fogyatkozást szenvedett
személy özvegye is, ha a házasságot a hadieredetű sérülés bekövetkezte előtt kötötték, vagy a házastárs halálakor
már legalább 5 éve együtt éltek, vagy házasságukból gyermek született.”
6. §		
A Hdt. 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7/A. § (1) Volt hadiárva,
a) akit a szolgálat következtében meghalt szülője – katonai szolgálat esetén a Magyarország területéről
katonai szolgálatra bevonult és a katonai szolgálat következtében meghalt szülője – halála miatt hadiárvaként
hadigondozásba vettek, vagy
b) aki a hadigondozásba vétel bármely okból történt elmaradása esetén okirattal bizonyítja, hogy szülője a szolgálat
következtében halt meg,
ha a 4. §-ban meghatározott feltételek már nem állnak fenn.
(2) Volt hadigyámolt,
a) akit szülője hadirokkantsága miatt hadigyámoltként hadigondozásba vettek, vagy
b) aki a hadigondozásba vétel bármely okból történt elmaradása esetén okirattal bizonyítja, hogy valamelyik szülője
a gyermek 4. § a) vagy b) pontjában meghatározott életkorának betöltése előtt hadirokkanttá vált,
ha a 4. §-ban meghatározott feltételek már nem állnak fenn.
(3) Volt hadigondozott családtag,
a) akit a szolgálat következtében meghalt unokája, gyermeke, testvére, vagy féltestvére halála miatt hadigondozott
családtagként hadigondozásba vettek, vagy
b) aki a hadigondozásba vétel bármely okból történt elmaradása esetén okirattal bizonyítja, hogy unokája,
gyermeke, testvére, vagy féltestvére a szolgálat következtében halt meg.”
7. §

(1) A Hdt. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A járadék havonkénti mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban foglaltakra –
a) az I. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 262%-ának,
b) a II. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 243%-ának,
c) a III. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 225%-ának,
d) a IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 194%-ának, és
e) az V. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 138%-ának
megfelelő összeg.”
(2) A Hdt. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A járadékban részesülő hadirokkantat a saját háztartásában nevelt, valamint egészségi állapota miatt
ápolást, gondozást nyújtó intézményben vagy rehabilitációs intézményben elhelyezett hadigyámolt gyermeke
után a 4. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén nevelési pótlék illeti meg, feltéve, hogy a gyermeket
a hadirokkant háztartásából helyezték az említett intézmények valamelyikébe. A nevelési pótlék mértéke
– figyelemmel a 26/A. §-ban foglaltakra – gyermekenként és havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 50%-a.”

8. §		
A Hdt. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pótlék havonkénti mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban foglaltakra –
a) az I. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 120%-ának,
b) a II. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 108%-ának,
c) a III. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 96%-ának,
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d) a IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 76%-ának, és
e) az V. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 56%-ának
megfelelő összeg.”
9. §		
A Hdt. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hadiözvegyet havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban foglaltakra –
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 140%-ának megfelelő összeg.”
10. §		
A Hdt. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A hadiárvát a 4. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén egyéb ellátásától függetlenül havi
rendszeres járadék illeti meg.
(2) A járadék havonkénti mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban foglaltakra –
a) a 4. § a) és b) pontja szerinti esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 30%-ának,
b) a 4. § c) pontja szerinti esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 60%-ának
megfelelő összeg.”
11. §		
A Hdt. 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/A. § Azon volt hadiárva, akinek igénye 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, de
a) a pénzellátását a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi VII. törvénycikk 6. §
(1) bekezdés h) és i) pontja alapján megszüntették,
b) a pénzellátását politikai okból megszüntették vagy szüneteltették,
c) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, vagy
d) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elő sem terjesztette,
egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadékra jogosult, amelynek mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban
foglaltakra – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 30%-ának megfelelő összeg.”
12. §		
A Hdt. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hadigondozott családtagot egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek
mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban foglaltakra – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 30%-ának
megfelelő összeg.”
13. §		
A Hdt. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/A. § Azon volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt, akinek igénye 1949. január 1-je előtt bekövetkezett
veszteségen alapul, de
a) a pénzellátását a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi VII. törvénycikk 6. §
(1) bekezdés h) és i) pontja alapján megszüntették,
b) a pénzellátását politikai okból megszüntették vagy szüneteltették,
c) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, vagy
d) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elő sem terjesztette,
egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadékra jogosult, amelynek mértéke – figyelemmel a 26/A. §-ban
foglaltakra – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 30%-ának megfelelő összeg.”
14. §		
A Hdt. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A temetési hozzájárulás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 500%-ának megfelelő
összeg.”
15. §		
A Hdt. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A hadirokkant térítésmentesen jogosult
a) a hadieredetű fogyatkozása
aa) folytán használhatatlanná vált vagy hiányzó testrészének mesterséges pótlására, és
ab) következtében szükségessé váló gyógyászati segédeszközökre és műlábcipőre (a továbbiakban együtt:
gyógyászati segédeszköz),
b) az a) pont szerinti gyógyászati segédeszköz javítására, valamint szükséges pótlására és
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c) kormányrendeletben meghatározott támogatási mértékig azokra a kormányrendeletben meghatározott
egyéb olyan – egészségügyi szempontból indokolt, de gyógyászati segédeszköznek nem minősülő – eszközökre,
amelyekkel életvitele, munkaképessége helyreállítható vagy javítható.”
16. §

(1) A Hdt. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hadigondozotti ügyekben első- és másodfokon a Kormány által rendeletben, hadigondozási hatóságként
kijelölt szerv jár el.”
(2) A Hdt. 26. § (2b) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elsőfokú hadigondozási hatóság határozatban dönt:)
„c) a hadirokkant közgyógyellátásra jogosító igazolványa, valamint a hadirokkantat és a hadiözvegyet megillető
hadigondozotti igazolvány kiadásáról, és”
(3) A Hdt. 26. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elsőfokú hadigondozási hatóság a hadigondozásba vett személyről a következő nyilvántartást vezeti:)
„c) hadirokkant és hadiözvegy esetében a hadigondozotti igazolvány számát;”

17. §		
A Hdt. a 26. §-t követően a következő alcímmel és 26/A. §-sal egészül ki:
„A hadigondozottak rendszeres pénzbeli ellátásainak emelése
26/A. § A 11. § (2) és (4) bekezdése, a 12. § (2) bekezdése, a 13. § (1) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, a 14/A. §,
a 15. § (1) bekezdése, valamint a 15/A. § szerinti rendszeres pénzbeli ellátások összegét a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-ában foglaltak szerint kell emelni.”
18. §		
A Hdt. „Felhatalmazás” alcíme a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a hadigondozási hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.”
19. §		
A Hdt. a következő 30. §-sal egészül ki:
„30. § E törvénynek az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi
CLXXXIV. törvénnyel megállapított 11. § (2) és (4) bekezdését, 12. § (2) bekezdését, 13. § (1) bekezdését, 14. §
(2) bekezdését, 14/A. §-át, 15. § (1) bekezdését, valamint a 15/A. §-át a 2018. január 1-jét megelőzően megállapított
ellátásokra is alkalmazni kell.”
20. §		
A Hdt. 28. § d) pontjában a „segédeszköz ellátásának” szövegrész helyébe a „segédeszközzel történő ellátásának,
valamint a 18. § (1) bekezdés c) pontja szerinti eszközök körének és a támogatás mértékének” szöveg lép.
21. §		
Hatályát veszti a Hdt. 26. § (2a) bekezdése.

3. A fegyveres erőknél 1945. március 31. és 1954. október 31. között szolgálatot teljesítettek
hadigondozásáról szóló 1994. évi XLVI. törvény hatályon kívül helyezése
22. §		
Hatályát veszti a fegyveres erőknél 1945. március 31. és 1954. október 31. között szolgálatot teljesítettek
hadigondozásáról szóló 1994. évi XLVI. törvény.

4. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény
módosítása
23. §

(1) Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény 5. § (7) bekezdése
(a továbbiakban: Stv.) helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Kizárólag sportcélú használatra létrehozott repülőtér esetében az (5) bekezdés szerinti méltányosság
gyakorlásának feltétele a közlekedésért felelős miniszter, valamint a honvédelemért felelős miniszter feladatés hatáskörük figyelembevételével gyakorolt egyetértése. A honvédelemért felelős miniszter egyetértési jogát
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény szerinti honvédelmi érdekek figyelembevételével gyakorolja.”
(2) Az Stv. a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § E törvénynek az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi
CLXXXIV. törvénnyel megállapított 5. § (7) bekezdését az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő
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módosításáról szóló 2016. évi CLXXXIV. törvény hatálybalépésekor fennálló elidegenítési és terhelési tilalom
tekintetében is alkalmazni kell.”

5. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása
24. §		
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
7. § (1a) bekezdés c) pontjában az „az önkéntes védelmi tartalékos katonákra” szövegrész helyébe az „a Magyar
Honvédség létesítményeit őrző fegyveres biztonsági őrség önkéntes tartalékos tagjaira” szöveg lép.

6. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása
25. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A központi államigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzata a szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó
egyes ügyekben a kiadmányozási jogot a szervvel
a) állami vezetői szolgálati jogviszonyban vagy állami vezetőként betöltött jogviszonyban álló személyre,
b) vezetői munkakörrel rendelkező kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyre,
c) vezetői munkakörrel rendelkező közszolgálati jogviszonyban álló személyre,
d) vezető beosztással rendelkező hivatásos szolgálati viszonyban álló személyre, illetve
e) vezető beosztással rendelkező katonai szolgálati viszonyban álló személyre
ruházhatja, aki a döntés meghozatala során a szerv vezetője nevében jár el.”

7. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása
26. §		
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 25. alcíme a következő 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § A közszolgálat halottjává minősített kormánytisztviselővel, kormányzati ügykezelővel vagy a honvédelmi
szervezet saját halottjává minősített közalkalmazottal szemben a volt munkáltató által nyilvántartott követelést
az elhunyt örököse kérelmére a honvédelemért felelős miniszter részben vagy egészben elengedheti. A kérelemben
foglaltak mérlegelése során a miniszter az elhunyt életútjának, illetve a kérelmező szociális helyzetének
figyelembevételével dönt. A kérelmet a miniszterhez történő felterjesztés céljából az elhunyt volt munkáltatójánál
kell előterjeszteni.”
27. §

(1) A Hvt. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Honvédség szervezeteinek elhelyezéséhez, és feladatai ellátásához rendelkezésre bocsátott ingatlanok
állami tulajdonban, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében állnak.
A honvédelmi érdek szempontjából kivételesen indokolt esetben a Honvédség szervezeteinek elhelyezése és
feladatainak ellátása ideiglenesen más ingatlanhasználati jogviszony alapján is biztosítható. A honvédelemért
felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok elsődleges rendeltetése
a honvédelmi feladatok ellátásának biztosítása.”
(2) A Hvt. 42. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok
tekintetében alkalmazandó közigazgatási hatósági eljárási szabályokat – törvény vagy kormányrendelet
erre vonatkozó rendelkezése alapján – a nem a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium
vagyonkezelésében álló ingatlan vonatkozásában létesített ingatlanhasználati jogviszony hatálya alatt
az ingatlanhasználati jogviszonnyal érintett ingatlanok esetében is alkalmazni kell.”
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28. §		
A Hvt. a következő 47/B. alcímmel egészül ki:

„47/B. A honvédelmi szakkérdést érintő közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó sajátos
szabályok
79/B. § Ha törvény vagy kormányrendelet alapján elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásban szakhatóságként
a miniszter jár el, törvény vagy kormányrendelet a másodfokú közigazgatási hatósági eljárásban szakhatóságot nem
jelöl ki és a fellebbezés érinti a miniszter szakhatósági állásfoglalását, a másodfokú döntést hozó hatóság megkeresi
a minisztert és a miniszter véleményét a döntése során figyelembe veszi.”
29. §		
A Hvt.
a)
40. § (1) bekezdésében a „kormánytisztviselőkből” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselőkből, kormányzati
ügykezelőkből” szöveg,
b)
41. § (2) bekezdésében az „önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos” szövegrész helyébe
az „önkéntes tartalékos” szöveg és
c)
41. § (5) bekezdésében az „önkéntes műveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos” szövegrész
helyébe az „önkéntes tartalékos” szöveg
lép.

8. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
30. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 150. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál)
„c) a hivatásos szolgálati jogviszony, tiszti és altiszti katonai szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá”
(töltött időt kell figyelembe venni.)

9. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása
31. §

(1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. § 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„6. előmenetel: szervezeti hierarchiában történő előrehaladás, amely szolgálati beosztásba történő kinevezéssel,
illetve – a 139. § (6) bekezdése szerinti posztumusz elismerést ide nem értve – rendfokozati kinevezéssel,
előléptetéssel valósul meg,”
(2) A Hjt. 2. § 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„31. önkéntes tartalékos katona: az a katona, aki szerződésben vállalja az e törvényben meghatározott
feltételrendszer szerint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 41. § (5) bekezdésében foglaltakat,”

32. §		
A Hjt. 4/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A köztársasági elnök a miniszter előterjesztésére az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontjában
meghatározott hatáskörében dönt
a) az első tábornoki rendfokozatba történő kinevezésről, ideértve a határozott időre szóló és a kötelező várakozási
idő letelte előtti kinevezést, valamint a posztumusz elismerésként tábornoki rendfokozatba történő kinevezést is, és
b) tábornok magasabb tábornoki rendfokozatba történő előléptetéséről, ideértve a határozott időre szóló, valamint
a posztumusz elismerésként történő előléptetést is.”
33. §

(1) A Hjt. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állomány tagja a tartózkodási helyéről a szolgálati helyére miniszteri rendeletben meghatározottak szerint
visszarendelhető. A visszarendelésről a munkáltatói jogkört gyakorló dönt. A visszarendelésre csak különösen
indokolt esetben kerülhet sor akkor, ha az a szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesülés vagy a kiadott
szabadság kezdő időpontjának módosítását vagy időtartamának megszakítását eredményezi. Nem rendelhető
vissza az állomány tagja, ha a visszarendelés számára a szolgálati feladat végrehajtásával arányban nem álló jogvagy érdeksérelmet okozna.”
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(2) A Hjt. 25. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A visszarendelés következtében szolgálatteljesítéssel töltött időt miniszteri rendeletben meghatározottak
szerint szabadidővel, díjazással vagy a szabadság ismételt kiadásával kell ellentételezni.”
34. §		
A Hjt. 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Szerződéses szolgálati viszony azzal létesíthető, aki első alkalommal
a) tiszti vagy altiszti rendfokozattal rendszeresített beosztás esetén legalább öt év, de legfeljebb tíz év,
b) tisztesi rendfokozattal rendszeresített beosztás esetén legalább három év, de legfeljebb tíz év
időtartamra vállalja a szolgálatot.”
35. §		
A Hjt. 38. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az alapkiképzés teljesítésére – ha azt az állomány tagja miniszteri rendeletben meghatározott, önhibáján kívüli
okból a próbaidő alatt nem teljesíti – legfeljebb a szerződéskötés napjától számított egy évig terjedő határidőhalasztás engedélyezhető.
(10) A munkáltatói jogkört gyakorló az állomány alapkiképzésre kötelezett tagját az alapkiképzés végrehajtása alól
miniszteri rendeletben meghatározottak szerint mentesítheti.”
36. §

(1) A Hjt. 46. § (1) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(A Honvédség rendelkezési állományába tartozik,)
„v) a hivatásos állomány azon tagja, aki a KNBSZ-nél szolgálati beosztásra tervezett és a beosztás betöltése
érdekében tanulmányokat folytat, az állományba vétel napjától a képzési idő tartamára, de legfeljebb egy évig,
azzal, hogy e rendelkezési állomány tartama alatt a próbaidő szabályait kell alkalmazni.”
(2) A Hjt. 46. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti beosztásba helyezés során a kinevezés vagy az áthelyezés szabályait kell
alkalmazni, amely során
a) a rendelkezési állományba helyezést megelőzően betöltött utolsó beosztást kell figyelembe venni, ha pedig ilyen
nem volt, akkor a viselt rendfokozatot,
b) az a) ponttól eltérően az (1) bekezdés b)–e) pontjába tartozó állomány esetén a rendelkezési állomány ideje alatt
betöltött utolsó beosztásához rendszeresített rendfokozatot kell figyelembe venni, ha pedig ilyen nem volt, akkor
a viselt rendfokozatot,
c) az (1) bekezdés f ) pontjába tartozó állomány esetén az a) vagy a b) pont szerinti szabályokat kell alkalmazni
annak függvényében, hogy az állomány tagja az (1) bekezdés f ) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezését
megelőzően mely jogcímen tartozott rendelkezési állományba.”

37. §		
A Hjt. 57. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 42. § (2) bekezdés b)–f ) pontja szerinti vezénylés megszűnése, megszüntetése esetén az (1) bekezdés alapján
a vezénylés időtartamára meghatározott rendfokozat külön munkáltatói döntés nélkül megszűnik.”
38. §

(1) A Hjt. 74. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a (2) bekezdés szerinti mértéknél legfeljebb kéthavi mértékkel
magasabb összegű visszailleszkedési támogatásra jogosult a legénységi állomány tagja, ha szolgálati viszonya
megszűnésekor legalább három év időtartamra miniszteri rendeletben meghatározott feltételekkel önkéntes
tartalékos szolgálati viszonyt létesít.”
(2) A Hjt. 74. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Miniszteri rendeletben meghatározottak szerint legfeljebb kéthavi távolléti díjnak megfelelő összegű
visszailleszkedési támogatásra jogosult a legénységi állomány tagja, ha
a) az (1) bekezdés szerinti módon megszűnő szerződéses szolgálati viszony tényleges időtartama nem éri el az öt
évet, és
b) a szerződéses szolgálati viszony megszűnésekor legalább három év időtartamra miniszteri rendeletben
meghatározott feltételekkel önkéntes tartalékos szolgálati viszonyt létesít.”
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39. §		
A Hjt. 79. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az állomány tagjának egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálata neki felróható okból
– miniszteri rendeletben meghatározott határidőn belül – nem kerül elvégzésre, a szolgálati viszonya e törvény
erejénél fogva megszűnik.”
40. §		
A Hjt. 88. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Honvéd Vezérkar főnöke a Honvédségnek az állomány tagjával szemben fennálló, tanulmányi támogatásra
vonatkozó megtérítési kötelezettségből származó követelését a kötelezett kérelmére, részben vagy egészben
elengedheti, ha a kötelezett igazolja, hogy a tanulmányi támogatás visszafizetése családi, vagyoni, jövedelmi vagy
szociális körülményeire figyelemmel aránytalanul súlyos megterhelést jelentene.”
41. §		
A Hjt. 92. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A honvédelmi szolgálati díjra való jogosultság szempontjából szolgálati viszonyban töltött időként kizárólag
a hivatásos, a szerződéses, a 216. § (3) és (4) bekezdése alapján önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonyban,
továbbá a rendvédelmi szerveknél hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött tényleges, beszámítás és szorzószámok
nélkül számított szolgálati időt, valamint a szolgálaton kívüli állomány időtartamát kell figyelembe venni.”
42. §		
A Hjt. 120. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gyermek ápolására kapott egészségügyi szabadság (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti mértéke – ha mindkét
szülő az állomány tagja – a szülőket együttesen illeti meg. A gyermekápolás céljából nyújtott egészségügyi
szabadság az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott időtartama a szülőket külön-külön illeti meg, ha
mindkét szülő az állomány tagja.”
43. §		
A Hjt. 132. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdést az állomány azon tagja esetében, aki a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati viszonyban
töltött idő elérésének napján illetmény nélküli szabadságát tölti, azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy részére
a jubileumi jutalmat az illetmény nélküli szabadság utolsó napját követő második hónap ötödik napjáig kell
folyósítani.”
44. §		
A Hjt. 139. § bekezdése a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A miniszter az (1) bekezdés szerint minősített elhunyt esetében posztumusz elismerésként az elhunytat
– a 4/A. § (1) bekezdése szerinti eset kivételével – eggyel magasabb rendfokozatba előléptetheti, kinevezheti, vagy
hadnagy rendfokozatba kinevezheti.”
45. §		
A Hjt. 83. alcíme a következő 141/A. és 141/B. §-sal egészül ki:
„141/A. § Az állomány hősi halottá nyilvánított tagjával szemben a volt munkáltató által nyilvántartott követelést
a nyilvántartásból törölni kell.
141/B. § (1) Az állomány a Magyar Honvédség halottjává vagy a katonai szolgálat halottjává nyilvánított tagjával
szemben a volt munkáltató által nyilvántartott követelést az állomány elhunyt tagjának örököse kérelmére miniszter
részben vagy egészben elengedheti. A kérelemben foglaltak mérlegelése során a miniszter az elhunyt életútjának,
illetve a kérelmező szociális helyzetének figyelembevételével dönt.
(2) A kérelmet a miniszterhez történő felterjesztés céljából az állomány elhunyt tagjának utolsó állományilletékes
parancsnokánál kell előterjeszteni.”
46. §		
A Hjt. 85. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„85. Az árvák kiegészítő támogatása, a kiegészítő rokkantsági támogatás és a kiegészítő hozzátartozói
támogatás
„143. § (1) Árvák kiegészítő támogatására jogosult az állomány elhunyt tagjának – ideértve a 224. § (3) bekezdése
szerinti személyi kört is – a gyermeke, aki a Tny. tv. rendelkezései alapján árvaellátásra jogosult.
(2) Az árvák kiegészítő támogatásának a mértéke
a) hősi halott árvája esetében a Tny. tv. rendelkezései alapján megállapított árvaellátás 50%-a,
b) az állomány szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetben vagy szolgálati eredetű foglalkozási
megbetegedésben elhunyt tagjának árvája esetében a Tny. tv. rendelkezései alapján megállapított árvaellátás
25%-a, vagy

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 210. szám

82919

c) az állomány elhunyt tagjának a) és b) pont alá nem tartozó árvája esetében a Tny. tv. rendelkezései alapján
megállapított árvaellátás 10%-a.
144. § (1) Kiegészítő rokkantsági támogatásra jogosult az a megváltozott munkaképességű személy, akinek
egészségi állapota a 30%-ot nem éri el, feltéve, hogy
a) az állomány tagjaként a katonai szolgálatra alkalmatlanná vált,
b) legalább 15 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idővel rendelkezik,
c) az egészségi állapotának kialakulása túlnyomórészt szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy szolgálati
eredetű megbetegedés következménye, és
d) részére rokkantsági ellátás került megállapításra.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő rokkantsági támogatás mértéke a rokkantsági ellátás alapjául szolgáló havi
átlagjövedelem 10%-ának megfelelő összeg.
144/A. § (1) Kiegészítő hozzátartozói támogatás illeti meg az özvegyi és szülői nyugellátásra jogosultat, ha
az állomány tagjának halálát szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy szolgálati eredetű foglalkozási
megbetegedés okozta.
(2) A kiegészítő hozzátartozói támogatás mértéke a Tny. tv. alapján megállapított özvegyi vagy szülői nyugellátás
25%-ának megfelelő összeg.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a hősi halott özvegye és szülője a Tny. tv. alapján megállapított özvegyi vagy szülői
nyugellátás 50%-ának megfelelő összegű kiegészítő hozzátartozói támogatásra jogosult.
144/B. § (1) Az árvák kiegészítő támogatására, a kiegészítő rokkantsági támogatásra és a kiegészítő hozzátartozói
támogatásra (a továbbiakban együtt: kiegészítő támogatás) való jogosultságról a miniszter által kijelölt honvédségi
szervezet hivatalból eljárva határozatban dönt, és a megállapított kiegészítő támogatást a nyugdíjfolyósító szerv
folyósítja.
(2) A kiegészítő támogatás és az azzal kapcsolatos végrehajtási költségek forrását a központi költségvetés biztosítja.
(3) A kiegészítő támogatás összegét a Tny. tv. 62. §-ában foglaltak szerint kell emelni.”
47. §

(1) A Hjt. 151. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az eljárás felfüggesztése
a) az (1) bekezdés a) pontja esetén legfeljebb az akadály megszűnéséig,
b) az (1) bekezdés b) pontja esetén legfeljebb az eljárás jogerős befejezéséig vagy a szakvélemény elkészítéséig
tart.”
(2) A Hjt. 151. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A munkáltatói jogkört gyakorló a fegyelmi eljárást határozattal felfüggesztheti az állomány tagjának a Hvt. 36. §
(1) bekezdés h) pontja vagy (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatban való részvételének időtartamára.
(4) Az eljárás felfüggesztésének időtartama a fegyelmi eljárás lefolytatására miniszteri rendeletben előírt határidőbe
nem számít be.”

48. §		
A Hjt. a következő, 173/A. §-sal egészül ki:
„173/A. § (1) Ha a Honvédség a kártérítési felelősségét nem vitatja, a kárigény előterjesztésére jogosult kérelmére
a kártérítési eljárás során megállapításra kerülő kártérítés, illetve sérelemdíj terhére előleget állapíthat meg.
(2) A Honvédség az előleg megállapítására irányuló kérelemről indokolt határozatban dönt. Az előleg iránti kérelem
tárgyában hozott határozattal szemben önálló fellebbezésnek nincs helye, az az érdemi határozattal szemben
előterjesztett jogorvoslati kérelem keretében támadható.”
49. §		
A Hjt. 175. § (1) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a 175. §
(1) bekezdés b) pontja a következő be) alponttal egészül ki:
(A kártérítés összegének kiszámításánál a kár összegéből le kell vonni
azt a pénzösszeget)
„bc) amelyhez a károsult a károkozás folytán megtakarított kiadások eredményeként jutott hozzá,
bd) amelyhez a károsult a Honvédség által, a javára megkötött biztosítás révén jut és
be) amelyhez a károsult a 173/A. § és a 177. § (1b) bekezdése alapján jutott.”
50. §		
A Hjt. 177. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az állomány hősi halottá nyilvánított tagjának elhalálozásával kapcsolatos kártérítési eljárás az együttélő
házastárs vagy élettárs, továbbá eltartott gyermek vonatkozásában a 173/A. § (1) bekezdéstől és a 177. §
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(1) bekezdéstől eltérően sérelemdíj-előleg megállapításával és a kárigény előterjesztésére történő felhívással,
hivatalból indul.
(1b) Ha a kárigény jogalapja nem vitatott, az állomány a Magyar Honvédség halottjává vagy a katonai szolgálat
halottjává nyilvánított tagjának elhalálozásával kapcsolatos kártérítési eljárás a miniszter ez irányú döntése
esetén az együttélő házastárs vagy élettárs, továbbá eltartott gyermek vonatkozásában a 173/A. § (1) bekezdéstől
és a 177. § (1) bekezdéstől eltérően sérelemdíj-előleg megállapításával és a kárigény előterjesztésére történő
felhívással, hivatalból indul.
(1c) Ha a kártérítési eljárás hivatalból indul, az (1) bekezdés szerinti elbírálási határidő az összegszerűen
meghatározott kárigénynek az eljáró szervhez történő beérkezését követő napon indul.
(1d) Ha a kártérítési eljárás hivatalból indul, az (1a) vagy (1b) bekezdés alapján sérelemdíj-előleget állapítottak meg
és a kárigény előterjesztésére az állomány tagja halálának bekövetkezésétől számított három éven belül nem kerül
sor, az eljáró honvédségi szervezet a sérelemdíj-előleg összegével megegyező összegű sérelemdíj megállapításáról
rendelkező határozatot hoz.”
51. §		
A Hjt. 180. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az állomány tagjának szolgálati viszonya az 59. § (1) bekezdés a) pontja alapján szűnik meg, a munkáltatói
jogkört gyakorló jognyilatkozata ellen szolgálati panasz benyújtására az elhunyt közeli hozzátartozója, illetve
élettársa jogosult, akire a panasz benyújtása és elbírálása során az állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.”
52. §		
A Hjt. a következő 197/B. §-sal egészül ki:
„197/B. § A 88. § (4a) bekezdése szerinti hatáskört a KNBSZ hivatásos állományú tagja vonatkozásában a KNBSZ
főigazgatója gyakorolja.”
53. §		
A Hjt. 213. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Önkéntes tartalékos szolgálati viszony miniszteri rendeletben meghatározottak szerint határozott vagy
határozatlan időre létesíthető. A határozott idejű tartalékos szolgálat a vállalt szolgálati idő lejártával, miniszteri
rendeletben meghatározottak szerint, a szerződés módosításával meghosszabbítható.”
54. §		
A Hjt. 215. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megszűnik az önkéntes tartalékos szolgálati viszony akkor is, ha)
a) az önkéntes tartalékos katona hivatásos, szerződéses, honvéd tisztjelölt vagy honvéd altiszt-jelölt szolgálati
viszonyt létesít,
b) az önkéntes tartalékos katona miniszteri rendeletben meghatározott más típusú önkéntes tartalékos szolgálati
viszonyt létesít,”
55. §		
A Hjt. 219. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes tartalékos katona miniszteri rendeletben meghatározottak
szerint szerződéskötési díjra vagy rendelkezésre állási díjra jogosult.”
56. §		
A Hjt. 224. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 143. §-t az elhunyt nyugállományú katonára is alkalmazni kell, azzal, hogy alkalmazása során az állomány tagja
alatt a nyugállományú katonát is érteni kell.”
57. §		
A Hjt. 225. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 140. § (2) bekezdés h) pontja a honvéd tisztjelöltre utolsó tanéve megkezdése évének július 1-jétől
alkalmazható.”
58. §		
A Hjt. 233. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 140. § (2) bekezdés h) pontja a honvéd altiszt-jelöltre utolsó tanéve megkezdése évének július 1-jétől
alkalmazható.”
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59. §		
A Hjt. 237/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatban résztvevő önkéntes
tartalékos állomány tekintetében a 219. §-ban foglaltaktól kedvezőbb szabályok is megállapíthatóak.”
60. §

(1) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„5. az önkéntes tartalékos szolgálati viszony típusait, az önkéntes tartalékos katona behívásának rendjét,
a szolgálatteljesítés átütemezésének, elhalasztásának módját, feltételeit és következményeit, valamint az ezekre
vonatkozó kérelmek elbírálásának rendjét,”
(2) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„18. az illetmény, az ösztöndíj, a végkielégítés, a visszailleszkedési támogatás, a szerződés-hosszabbítási díj,
a teljesítményjuttatás, a jubileumi jutalom, a szabadságmegváltás, a túlszolgálati díj és a céljuttatás megállapítására
és folyósítására vonatkozó szabályokat,”
(3) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„20. az illetménypótlékok, egyéb pótlékok – ide nem értve a területi pótlékot –, valamint a szerződéskötési díj és
a rendelkezésre állási díj jogosultságával, megállapításával, kifizetésével kapcsolatos szabályokat,”
(4) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„24. a napi és a heti szolgálatteljesítési időre, a szolgálatteljesítési időkeretre, különösen annak kiszámítására
és az elszámolásra vonatkozó végrehajtási szabályokat, a szolgálatteljesítési idő egyenlőtlen, vasárnapra vagy
munkaszüneti napra történő beosztására, a túlszolgálat, az ügyelet, a készenlét elrendelésére, nyilvántartására és
az ezt követő pihenőidő kiadására, valamint az ellentételezésük nyilvántartására, a visszarendelés következtében
szolgálatteljesítéssel töltött idő ellentételezésére, a szabadság nyilvántartására és kiadására vonatkozó szabályokat,
továbbá az olyan jellegű szolgálati beosztásokat, amelyekhez az éves szolgálatteljesítési időkeret kapcsolható,”
(5) A Hjt. 238. § (2) bekezdés 39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„39. a Honvédség által nyújtott tanulmányi támogatás formáját és mértékét, a tanulmányi szerződés megkötésének
feltételeit, a megtérítési kötelezettség érvényesítésének rendjét és a fizetési könnyítés és a mentesítési eljárás
szabályait.”

61. §		
A Hjt. 247/E. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a (3) bekezdés b) pontja szerinti mértéknél legfeljebb kéthavi
mértékkel magasabb összegű visszailleszkedési támogatásra jogosult a legénységi állomány tagja, ha szolgálati
viszonya megszűnésekor legalább három év időtartamra miniszteri rendeletben meghatározott feltételekkel
önkéntes tartalékos szolgálati viszonyt létesít.”
62. §		
A Hjt. 141. alcíme a következő 247/O. és 247/P. §-sal egészül ki:
„247/O. § E törvénynek az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi
CLXXXIV. törvénnyel módosított 92. § (5) bekezdése alapján az állomány tagja honvédelmi szolgálati díjában 2017. január
1-jétől valamennyi, hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött tényleges, beszámítás és szorzószámok nélkül számított
szolgálati idejét figyelembe kell venni. Ennek érdekében az állomány érintett tagjai honvédelmi szolgálati díjra jogosító
szolgálati idejét 2017. március 31-ig kell ismételten megállapítani, és a 2017. január 1. és március 31. között keletkező
illetménykülönbözetet legkésőbb a 2017. április havi illetménnyel együtt kell kifizetni.
247/P. § Az állomány elhunyt tagjának, valamint az elhunyt nyugállományú katonának a 2017. január 1-jén
árvaellátásban részesülő árvája vonatkozásában az árvák kiegészítő támogatásának megállapításáról szóló
határozatokat 2017. június 30-ig kell meghozni.”
63. §		
A Hjt.
1.
17. § (1) bekezdésében a „honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.)” szövegrész helyébe a „Hvt.”
szöveg,
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

26. § (1) bekezdésében a „kapcsolatrendszerét” szövegrész helyébe a „kapcsolatrendszerét, azzal, hogy
a munkavédelmi érdekképviseleti választásra és a munkavédelmi érdekképviselet működésére e fejezet
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell” szöveg,
38. § (2) bekezdés a) pontjában a „próbaidőt nem kell kikötni” szövegrész helyébe a „próbaidő nem köthető
ki” szöveg,
41. § (2) bekezdésében a „kinevezésekor” szövegrész helyébe a „kinevezésekor, miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint” szöveg,
44. § (2) bekezdésében a „kinevezésre és az áthelyezésre” szövegrész helyébe a „kinevezésre, áthelyezésre és
a szolgálati beosztás ellátására történő megbízásra” szöveg,
45. § (1) bekezdésében az „az 5 évet” szövegrész helyébe az „a tíz évet” szöveg,
69. § (2) bekezdésében az „akkor tagadhatja meg” szövegrész helyébe a „különösen akkor tagadhatja meg”
szöveg,
98. § (1) bekezdésében az „Az alapkiképzés időszakában a” szövegrész helyébe az „Az alapkiképzésben
érintett személyi állományra irányadó” szöveg,
105. § (3) bekezdés c) pontjában a „nemzetközi kötelezettségen” szövegrész helyébe a „nemzetközi
kötelezettséggel összefüggő feladatvégzésre kijelölésen” szöveg,
113. § (2) bekezdésében a „t) pontja” szövegrész helyébe a „b), c) és t) pontja” szöveg,
123. § (5) bekezdésében az „f )–s) pontja” szövegrész helyébe az „f )–s) és v) pontja” szöveg,
130. § (1) bekezdésében a „követelését” szövegrész helyébe a „követelését a 141/A. és 141/B. § szerinti esetek
kivételével” szöveg,
135. § (1) bekezdés c) pontjában a „szabadságról, a munkaszüneti és a pihenőnapról” szövegrész helyébe
a „szabadságról, a munkaszüneti napról, a pihenőnapról és a szolgálatteljesítés alóli mentesülésről” szöveg,
191. § (2) bekezdésében az „a 34/A. §” szövegrész helyébe az „a 31. § (4) bekezdése, a 34/A. §” szöveg,
194. § (1) bekezdésében a „legfeljebb hat hónapig” szövegrész helyébe a „legfeljebb hat hónapig, vagy a 46. §
(1) bekezdés v) pontja szerinti esetben az ott meghatározott időtartamig” szöveg,
225. § (2) bekezdésében a „83–91. §” szövegrész helyébe a „83–87. §, a 91. §” szöveg,
225. § (2) bekezdésében a „142–144. §” szövegrész helyébe a „142–144/B. §” szöveg,
233. § (2) bekezdésében a „142–144. §” szövegrész helyébe a „142–144/B. §” szöveg,
237/A. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdés” szöveg,
2. mellékletében foglalt táblázat 2. sorának 2.1. pontjában a „kötelező várakozási idő letelte előtti” szövegrész
helyébe a „kötelező várakozási idő letelte előtti kinevezést, valamint a posztumusz elismerésként tábornoki
rendfokozatba történő” szöveg, valamint
2. mellékletében foglalt táblázat 2. sorának 2.2. pontjában a „határozott időre szóló előléptetést” szövegrész
helyébe a „határozott időre szóló, valamint a posztumusz elismerésként történő előléptetést” szöveg

lép.
64. §		
Hatályát veszti a Hjt.
a)
137. § (4) bekezdése, valamint
b)
219. § (5) bekezdése.

10. A honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló 2014. évi XCVII. törvény hatályon kívül helyezése
65. §		
Hatályát veszti a honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló 2014. évi XCVII. törvény.

11. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló 2015. évi XLIII. törvény hatályon kívül helyezése
66. §		
Hatályát veszti a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2015. évi XLIII. törvény.
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12. Záró rendelkezések
67. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 7–14. §, a 17. § és a 19. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2016. évi CLXXXV. törvény
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról*

1. §		
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-ának
(2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának
időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének
összegével.
(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult,
amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának összegével.
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 50%-a az 1501–2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 55%-a a 2001–5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 60%-a az 5001–10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
f ) 70%-a a 10 001–30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.”
2. §		
A Mötv. 72. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 3000 fő feletti lakosságszámú település főállású polgármestere – a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői,
művészeti, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével –
egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más kereső foglalkozást nem folytathat, nem lehet
gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja.”
3. §		
A Mötv. 80. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy
az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású
alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával lemondhat.”
4. §		
A Mötv. a következő 146/C. §-sal egészül ki:
„146/C. § A 2016. december 31-én hatályos 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és a tiszteletdíj,
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi
CLXXXV. törvénnyel módosított 71. § (4) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és a 71. § (5) bekezdése szerinti
tiszteletdíj összegének különbözetét az állam a központi költségvetésből – a települési önkormányzat egy lakosra
jutó adóerő-képességének figyelembevételével – a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben
meghatározott mértékben a helyi önkormányzatok számára évente megtéríti.”
* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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5. §		
A Mötv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 146/F. §-sal egészül ki:
„146/F. § Azon 3000 fő és ez alatti lakosságszámú település polgármesterére, akivel szemben az összeférhetetlenség
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló
2016. évi CLXXXV. törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos 72. § (2) bekezdése alapján merült fel,
az összeférhetetlenség jogkövetkezményeit nem kell alkalmazni.”
6. §		
A Mötv. 145. § (1) bekezdésében a „valamint a 146. §” szövegrész helyébe az „a 146. §, a 146/C. §, valamint a 146/F. §”
szöveg lép.
7. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Az 1. és a 4. § az e törvény kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

8. §		
E törvény 1–5. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2016. évi CLXXXVI. törvény
a szőlő szaporítóanyag termesztés érdekében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
módosításáról*

1. §		
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § A Földforgalmi törvény 13. § (2) bekezdés c) pontjának, valamint a 42. § (2) bekezdés c) pontjának
rendelkezéseit a vetőgumó és a vegetatív szaporítóanyag előállításra is alkalmazni kell.”
2. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
3. §		
E törvény 1. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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2016. évi CLXXXVII. törvény
zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatban egyes törvények
módosításáról*
1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
1. §		
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 72. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A miniszter a szakmai irányításával összefüggő feladatai ellátása érdekében térítésmentesen és korlátlanul
hozzáférhet a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által kezelt és üzemeltetett adatbázisokhoz.”
2. §		
Az Inytv. 89/A. § (1) bekezdésében a „2016” szövegrész helyébe a „2017” szöveg lép.

2. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása
3. §		
A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 4. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt zártkertként nyilvántartott ingatlan művelési ágának az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 89/A. §-a alapján művelés alól kivett területként történő átvezetésének
kezdeményezéséhez mellékelni kell a hegybíró igazolását arról, hogy az ingatlanon az ültetvény kivágásra került.”

3. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása
4. §		
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.). 3. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3. § A termőföld művelési ágának megváltoztatását – az erre vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően –
be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak, amely a bejelentés elmulasztása esetén földvédelmi bírságot szab ki.”
5. §		
A Tfvt. 9. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Nem minősül a termőföld más célú hasznosításának, ha az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
89/A. §-ában foglaltak alapján a tulajdonos a zártkerti ingatlana művelési ágának zártkerti művelés alól kivett
területként történő átvezetését kérelmezi az ingatlanügyi hatóságnál.”
6. §		
A Tfvt. 16/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 9. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a zártkerti ingatlanon megvalósított engedély nélküli más célú
hasznosítás miatt az ingatlanügyi hatóság az eljárást nem indítja meg vagy a folyamatban lévő eljárást megszünteti.”
7. §		
A Tfvt. a 17/C. §-t követően a következő alcím címmel és 18. §-sal egészül ki:

„A földvédelmi eljárás igazgatási szolgáltatási díja
18. § (1) Az első fokon kérelemre, illetve bejelentésre induló földvédelmi eljárásért – ideértve az ingatlanügyi
hatóságnak a jogszabály szerinti, a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatásával kapcsolatos
szakhatósági közreműködését is –, valamint a földvédelmi eljárásban igénybe vehető valamennyi jogorvoslati
eljárásért az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetni.
(2) Az újrahasznosítási eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el.
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8. §		
A Tfvt. 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerinti földvédelmi bírságot a földhasználóval szemben kell
kiszabni. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal,
állami tulajdonban álló termőföld esetében az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelővel, ennek
hiányában a tulajdonosi joggyakorló szervezettel (a továbbiakban együtt: tulajdonos) szemben kell kiszabni.
Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetve az érintett
földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság megfizetésének a kötelezettsége a földhasználókat, illetve
tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.”
9. §		
A Tfvt. a következő 73. §-sal egészül ki:
„73. § E törvénynek zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatban egyes törvények
módosításáról szóló 2016. évi CLXXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított 9. § (2) bekezdését és
16/B. § (3) bekezdését a Módtv3. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
10. §		
A Tfvt.
a)
1/A. §-ában az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvényben” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.)”,
b)
1/B. §-ában az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény” szövegrész helyébe az „a Ket.”,
c)
17/B. § (3) bekezdésében az „eredeti állapot helyreállításának függő” szövegrész helyébe az „eredeti állapot
helyreállítása teljesítésének függő”,
d)
24. § (5) bekezdésében a „földvédelmi bírság a tulajdonosokat” szövegrész helyébe a „földvédelmi bírság
megfizetésének kötelezettsége a tulajdonosokat”
szöveg lép.
11. §		
Hatályát veszti a Tfvt.
a)
4. §-a;
b)
8. § (1) bekezdésében a „földvédelmi szakkérdést vizsgál vagy”;
c)
8. § (2) bekezdésében az „ , illetve a földvédelmi szakkérdés vizsgálata”
szövegrész.

4. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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IV.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2., 4. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) Az e rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
(2) Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET)
és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok, így különösen a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak,
valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban:
Áralkalmazási rendelet) szerint kell értelmezni.

2. A rendszerhasználati díjak
2. §		
A rendszerhasználati díjak mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

3. A külön díjak
3. §		
A külön díjak mértékét földgázelosztók esetén a 2. melléklet tartalmazza.
4. §

(1) A földgázelosztó köteles:
a)
a legkisebb költség elvének megfelelően kiválasztani a szolgáltatás megvalósításának – ideértve a helyszín
megközelítésének, az alkalmazott technológia kiválasztásának – módját, és ennek megfelelően meghatározni
a szolgáltatás díját,
b)
a szolgáltatások díjának meghatározása során az összehasonlíthatóság és összemérhetőség elvét, valamint
az azonos szolgáltatásért azonos díj elvét biztosítani,
c)
a szolgáltatás díjával kapcsolatos kiszámlázott költségekről tételesen, áttekinthető formában,
az e rendeletben meghatározott bontás szerint tájékoztatni a felhasználót vagy a felhasználó megbízásából
eljáró kereskedőt, továbbá az elszámolásban szereplő összes tétel kiszámításához kapcsolódó alátámasztó
dokumentációt – különösen megrendelést, szerződést, számlát, kimutatást, kalkulációt – elkülönítve,
visszakereshető formában tárolni,
d)
a külön díjas szolgáltatások díjkiszámítási szabályait és megvalósítási rendjét kidolgozni és azok alkalmazása
előtt legalább három munkanappal honlapján nyilvánosságra hozni,
e)
a külön díjas szolgáltatások elszámolásához kapcsolódó nyilvántartásokat oly módon vezetni, hogy
az az egyes szolgáltatások díjainak későbbi reprodukálhatóságát, és az összes szolgáltatás közti
összehasonlíthatóságot lehetővé tegye.
(2) A szolgáltatás díjának meghatározása során 2017. január 1-jétől csak a közbeszerzési jogszabályoknak,
szabályzatoknak megfelelő árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés keretében vásárolt áruk és igénybevett
szolgáltatások elszámolása lehetséges.
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(3) A szolgáltatás díjának meghatározása során csak azon igénybevett szolgáltatások díjai számolhatóak el, amelyek
megfelelnek a GET és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009.
(I. 30.) Korm. rendelet kiszervezésre vonatkozó szabályainak.
5. §		
A külön díjak mértékét a szállítási rendszerüzemeltetők esetén a 3. melléklet tartalmazza.

4. A csatlakozási díjak
6. §		
A csatlakozási díjak mértékét a 4. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezés
7. §

(1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
(2) A GET 146/M. §-a alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 4841/2016., 4843/2016., 4844/2016.
és 4890/2016. számú határozata nem alkalmazandó.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök
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1. melléklet a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

I.

Szállítási rendszerüzemeltetési díj elemei és mértéke
1. Szállítási kapacitásdíjak és forgalmi díj:

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

A)

B)

C)

Az Áralkalmazási rendelet 1. § (1) bekezdés

Szállítási
kapacitásdíj
Ft/kWh/h/év

Szállítási
forgalmi díj
Ft/MWh

a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam)
alpontja (kiadási pontok)
a) pont aa) alpont aao) alpontja (keverőköri
kiadási pont)
a) pont aa) alpont aac) alpontja
(osztrák/magyar határ Baumgarten felőli
betáplálási pont)
a) pont aa) alpont aai) alpontja
(horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli
betáplálási pont)
a) pont aa) alpont aad) alpontja
(ukrán/magyar határ Beregovo felőli
betáplálási pont)
a) pont aa) alpont aak) alpontja
(szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce felőli
betáplálási pont)
a) pont aa) alpont aan) alpontja
(román/magyar határ Horia felőli betáplálási
pont)
a) pont aa) alpont aae) alpontja (hazai
termelés betáplálási pont)
a) pont ac) alpont acb) alpontja (tárolói
betáplálási pont)
a) pont aa) alpont aaf) alpontja szerinti
Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pont
a) pont aa) alpont aag) alpontja szerinti
Csanádpalota határkeresztező kiadási pont

2. Szagosítási díj: 6121,40 Ft/l

	
  

	
  

631,25
107,13
1 483,63

1 483,63

1 483,63

1 483,63

1 483,63
1 335,26
156,75
1 681,32
747,88

30,92
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II.

Földgázelosztási díj

A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja
a) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt elosztási
területén

1.

A)

B)

C)

Értékesítési kategóriák

Elosztási
átalánydíj
Ft/MWh

Elosztási
alapdíj
Ft/év

2. Gázmérővel nem rendelkező felhasználók
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
3.
gázmérővel rendelkező felhasználók
20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező,
egyetemes szolgáltatásra jogosult
4. felhasználók, és 20-100 m3/h közötti
névleges kapacitású gázmérővel
rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem
jogosult felhasználók
100 m3/h névleges kapacitású vagy annál
nagyobb névleges (össz)kapacitású
gázmérővel rendelkező, egyetemes
5.
szolgáltatásra nem jogosult és
964-5 264 kWh/h kapacitás-lekötési
igényű felhasználók
100 m3/h-nál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező,
6. egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési
igényű felhasználók

D)

E)

F)

Elosztási
Elosztási
Elosztási
alapdíj
kapacitásdíj forgalmi díj
Ft/m3/h/év Ft/kWh/h/év Ft/MWh

2 725,10
9 192

1 085,75

4 366

352,51

555

265,68

504

147,05

b) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt., az ISD
Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft.
elosztási területén

1.

A)

B)

C)

Értékesítési kategóriák

Elosztási
átalánydíj
Ft/MWh

Elosztási
alapdíj
Ft/év

2. Gázmérővel nem rendelkező felhasználók
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
3.
gázmérővel rendelkező felhasználók
20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges
4.
kapacitású gázmérővel rendelkező,

	
  

D)

E)

F)

Elosztási
Elosztási
Elosztási
alapdíj
kapacitásdíj forgalmi díj
Ft/m3/h/év Ft/kWh/h/év Ft/MWh

3 140,70
9 192

1 296,95
5 372

	
  

395,32
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egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználók, és 20-100 m3/h közötti
névleges kapacitású gázmérővel
rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem
jogosult felhasználók
100 m3/h névleges kapacitású vagy annál
nagyobb névleges (össz)kapacitású
gázmérővel rendelkező, egyetemes
5.
szolgáltatásra nem jogosult és
964-5 264 kWh/h kapacitás-lekötési
igényű felhasználók
100 m3/h-nál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező,
6. egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési
igényű felhasználók

82931

609

282,19

610

178,56

c.1) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási
területén

1.

A)

B)

C)

Értékesítési kategóriák

Elosztási
átalánydíj
Ft/MWh

Elosztási
alapdíj
Ft/év

2. Gázmérővel nem rendelkező felhasználók
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
3.
gázmérővel rendelkező felhasználók
20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező,
egyetemes szolgáltatásra jogosult
4. felhasználók, és 20-100 m3/h közötti
névleges kapacitású gázmérővel
rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem
jogosult felhasználók
100 m3/h névleges kapacitású vagy annál
nagyobb névleges (össz)kapacitású
gázmérővel rendelkező, egyetemes
5.
szolgáltatásra nem jogosult és
964-5 264 kWh/h kapacitás-lekötési
igényű felhasználók
100 m3/h-nál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező,
6. egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési
igényű felhasználók

	
  

D)

E)

F)

Elosztási
Elosztási
Elosztási
alapdíj
kapacitásdíj forgalmi díj
Ft/m3/h/év Ft/kWh/h/év Ft/MWh

2 519,67
9 192

930,40

3 998

	
  

345,49

470

234,55

429

168,85

82932

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 210. szám

	
  

c.2) Elosztási átszállítási díj: 63,51 Ft/MWh
d) Földgázelosztási díj elemei és mértékei a Főgáz Földgázelosztási Kft. elosztási területén

1.

A)

B)

C)

Értékesítési kategóriák

Elosztási
átalánydíj
Ft/MWh

Elosztási
alapdíj
Ft/év

2. Gázmérővel nem rendelkező felhasználók
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
3.
gázmérővel rendelkező felhasználók
20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező,
egyetemes szolgáltatásra jogosult
4. felhasználók, és 20-100 m3/h közötti
névleges kapacitású gázmérővel
rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem
jogosult felhasználók
100 m3/h névleges kapacitású vagy annál
nagyobb névleges (össz)kapacitású
gázmérővel rendelkező, egyetemes
5.
szolgáltatásra nem jogosult és
964-5 264 kWh/h kapacitás-lekötési
igényű felhasználók
100 m3/h-nál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező,
6. egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési
igényű felhasználók

D)

E)

F)

Elosztási
Elosztási
Elosztási
alapdíj
kapacitásdíj forgalmi díj
Ft/m3/h/év Ft/kWh/h/év Ft/MWh

2 320,58
9 192

761,91

4 113

290,43

390

215,34

268

133,71

e) Földgázelosztási díj elemei és mértékei a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén

1.

A)

B)

C)

Értékesítési kategóriák

Elosztási
alapdíj
Ft/év

Elosztási
alapdíj
Ft/m3/h/év

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználók
20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező,
egyetemes szolgáltatásra jogosult
3. felhasználók, és 20-100 m3/h közötti
névleges kapacitású gázmérővel
rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem
jogosult felhasználók

9 192

2.

	
  

E)

Elosztási
Elosztási
kapacitásdíj forgalmi díj
Ft/kWh/h/év Ft/MWh
942,09

4 418

	
  

D)

340,49
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100 m3/h névleges kapacitású vagy annál
nagyobb névleges (össz)kapacitású
gázmérővel rendelkező, egyetemes
4.
szolgáltatásra nem jogosult és
964-5 264 kWh/h kapacitás-lekötési
igényű felhasználók
100 m3/h-nál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező,
5. egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési
igényű felhasználók

480

206,26

369

117,79

82933

f) Földgázelosztási díj elemei és mértékei a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. elosztási területén

1.

A)

B)

C)

Értékesítési kategóriák

Elosztási
átalánydíj
Ft/MWh

Elosztási
alapdíj
Ft/év

2. Gázmérővel nem rendelkező felhasználók
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
3.
gázmérővel rendelkező felhasználók
20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező,
egyetemes szolgáltatásra jogosult
4. felhasználók, és 20-100 m3/h közötti
névleges kapacitású gázmérővel
rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem
jogosult felhasználók
100 m3/h névleges kapacitású vagy annál
nagyobb névleges (össz)kapacitású
gázmérővel rendelkező, egyetemes
5.
szolgáltatásra nem jogosult és
964-5 264 kWh/h kapacitás-lekötési
igényű felhasználók
100 m3/h-nál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező,
6. egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési
igényű felhasználók

	
  

D)

E)

F)

Elosztási
Elosztási
Elosztási
alapdíj
kapacitásdíj forgalmi díj
Ft/m3/h/év Ft/kWh/h/év Ft/MWh

2 565,21
9 192

1 008,44

4 018

	
  

337,57

451

239,72

397

177,39

82934
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g) Földgázelosztási díj elemei és mértékei az OERG Kft. és a Csepeli Erőmű Kft. elosztási
területén

1.

A)

B)

C)

Értékesítési kategóriák

Elosztási
átalánydíj
Ft/MWh

Elosztási
alapdíj
Ft/év

2. Gázmérővel nem rendelkező felhasználók
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
3.
gázmérővel rendelkező felhasználók
20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező,
egyetemes szolgáltatásra jogosult
4. felhasználók, és 20-100 m3/h közötti
névleges kapacitású gázmérővel
rendelkező, egyetemes szolgáltatásra nem
jogosult felhasználók
100 m3/h névleges kapacitású vagy annál
nagyobb névleges (össz)kapacitású
gázmérővel rendelkező, egyetemes
5.
szolgáltatásra nem jogosult és
964-5 264 kWh/h kapacitás-lekötési
igényű felhasználók
100 m3/h-nál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező,
6. egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
5 264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési
igényű felhasználók

	
  

D)

E)

F)

Elosztási
Elosztási
Elosztási
kapacitásdíj forgalmi díj
alapdíj
Ft/m3/h/év Ft/kWh/h/év Ft/MWh

2 725,12
9 192

1 296,95

12 674

	
  

164,84

1 157

83,25

1 285

95,39
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III.

	
  

Földgáztárolási díj

A tárolási díj elemei és mértékei:
Kitárolási díj: 11,83 Ft/MWh
Betárolási díj: 54,97 Ft/MWh
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0,3311 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(1; 133,33 ∗

𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐾𝐾𝐾𝐾
133,33
70,31
; 70,31 ∗ ) +
+
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 133,33;
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 70,31;
𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐾𝐾𝐾𝐾

ahol:
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)
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2. melléklet a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

A földgázelosztók által alkalmazható külön díjas szolgáltatások
A külön díjas szolgáltatások díjának (𝑃𝑃𝑃𝑃áá ) meghatározása:

𝑃𝑃𝑃𝑃áá = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶áá + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶éé 1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ö,á
+
+

ahol
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶áá




𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶, 1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ö,,

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶áá, 1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ö,,

a külön díjas szolgáltatás végrehajtása érdekében felmerült kiszállás(ok)
költsége (Ft)

ahol 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶áá =



𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶úöé + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶áá  ő    é



ahol a szolgáltatás végrehajtása során alkalmanként kell meghatározni:
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶úöé

a kiszállás során felmerülő utazási költséget (Ft), amelynek
kiszámítása során a gépjárművek üzemeltetésével
kapcsolatos költségek számolhatóak el. Az engedélyes a
tulajdonában lévő, vagy bérelt (lízingelt) gépjárműve(i)
beszerzési, fenntartási, karbantartási, javítási, valamint
üzemanyag-költségeit a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény (a továbbiakban: Sztv.) előírásának megfelelően
kizárólag szabályszerűen kiállított számlák alapján
(üzemanyag-költségnél
a
felhasználást
alátámasztó
útnyilvántartás alapján) érvényesítheti,

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶áá  ő    é
a kiszállás ideje alatt felmerülő személyi
költséget (Ft), amelynek kiszámítása során a kiszállás ideje
alatt a kiszállásban résztvevő, a szolgáltatás elvégzéséhez
szükséges, az engedélyes saját alkalmazásában álló
munkavállalók személyi költsége számolható el.
ahol 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶áá  ő    é = 𝑝𝑝𝑝𝑝á  ó ∗    𝑁𝑁𝑁𝑁,   ∗    𝑡𝑡𝑡𝑡áá
ahol

𝑝𝑝𝑝𝑝á  ó az egy főre jutó, elismert átlagos órai iparági
munkaerőköltség (Ft/fő/óra), amelynek értékét a
Hivatal határozza meg országosan egységesen,
𝑁𝑁𝑁𝑁,  
	
  

a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges minimális
létszám (fő), amelynek értéke alapértékként 1, amelytől
	
  

	
   82937
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az engedélyes csak megfelelően alátámasztott szakmai
indokok esetén térhet el, amelyet a szolgáltatási díj
megállapítása során köteles írásban is dokumentálni,
𝑡𝑡𝑡𝑡áá

a kiszálláshoz kapcsolódó időtartam (óra), amelyet a
gépjármű útnyilvántartás alapján kell meghatározni, de
nem haladhatja meg a kiszállási útvonalra vonatkozó,
nyilvánosan hozzáférhető gépjármű-útvonal tervezők
által meghatározott leggyorsabb elérési idő 1,5szeresét,

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶éé a külön díjas szolgáltatás végrehajtása érdekében felmerült munkavégzés
költsége (Ft)
ahol 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶éé = 𝑝𝑝𝑝𝑝á  ó ∗    𝑡𝑡𝑡𝑡ő
ahol

𝑝𝑝𝑝𝑝á  ó

az egy főre jutó, elismert átlagos munkaórai
munkaerőköltség (Ft/munkaóra), amelynek értékét a Hivatal
területileg eltérő módon határozza meg,

𝑡𝑡𝑡𝑡ő

a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges normaidő
(munkaóra), amelynek értékét a Hivatal országosan
egységesen határozza meg,

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ö,á

az engedélyes saját alkalmazásban álló munkavállalóval történő
teljesítése esetén felmerülő közvetett költségeket elismerő költséghányad
(%), amelyet az engedélyes a gázévre vonatkozóan évente határoz meg
szolgáltatásonként az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetett
költségek mértékének számviteli alátámasztásával, legfeljebb a hatósági
maximális értékig (5%),

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,

a külön díjas szolgáltatás végrehajtása során felhasznált (ideértve a
beépítésre kerülő eszközöket is) i-edik anyag költsége (Ft), amelyet az
engedélyes tételesen köteles bemutatni a díj meghatározása során,

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ö,, az engedélyesnek a szolgáltatás során felhasznált i-edik anyag biztosítása
során felmerülő közvetett költségeket elismerő költséghányad (%),
amelyet az engedélyes a gázévre vonatkozóan évente határoz meg
anyagonként (anyagcsoportonként) a felmerülő beszerzési és raktározási
költségek mértékének számviteli alátámasztásával, legfeljebb a hatósági
maximális értékig (2%),
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶áá, a külön díjas szolgáltatás végrehajtása során igénybevett i-edik
szolgáltatás költsége (Ft), amelyet az engedélyes a szolgáltatóval történő
pénzügyi elszámolásban rögzített formában, bontásban köteles bemutatni
a díj meghatározása során,
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ö,, az engedélyesnek a szolgáltatás során felhasznált i-edik szolgáltatás
igénybevétele során felmerülő közvetett költségeket elismerő
költséghányad (%), amelyet az engedélyes a gázévre vonatkozóan évente
határoz meg szolgáltatásonként (szolgáltatáscsoportonként) a felmerülő
beszerzési költségek mértékének számviteli alátámasztásával, legfeljebb
a hatósági maximális értékig (1%),
𝑝𝑝𝑝𝑝á  ó meghatározásának módja:

Az egy főre jutó, elismert átlagos havi munkaerőköltség: 676 715 Ft/fő/hó.
Az egy főre jutó, elismert átlagos órai iparági munkaerőköltség: 4 028 Ft/fő/óra.
𝑝𝑝𝑝𝑝á  ó meghatározásának módja:

A külön díjas szolgáltatások óradíját az alábbi táblázat tartalmazza a földgázelosztók
működési területei szerinti bontásban. A táblázat értékei ahol nem érik el 𝑝𝑝𝑝𝑝á  ó    értékét,
ott felveszik annak értékét.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A)
Elosztói engedélyes megnevezése
Csepeli Erőmű Kft.
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft.
Magyar Gázszolgáltató Kft.
Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft.
Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.
TIGÁZ - DSO Földgázelosztó Kft.

𝑡𝑡𝑡𝑡ő meghatározásának módja:

	
  

	
  

B)
Ft/óra
4 028
7 065
7 065
5 720
10 980
4 028
4 028
4 028
4 028
5 330

	
   82939
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A külön díjas szolgáltatások normaidejét az alábbi táblázat tartalmazza.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

	
  

A)

B)

Mérő le-, felszerelés, csere
Mérőtípus
Normaidő = munkaidő*munkatársak száma
3
(teljesítmény m /h)
(óra)
Lemezházas gázmérők
G 6 alatt
1,1
G 10 - G 25
3,0
G 40 - G 65
6,5
G 100
12,0
Turbinás gázmérők
G 250 alatt
10,0
G 250 - G 500
12,0
G 500 - G 1000
16,0
G 1000 - G 5000
24,0
G 5000 felett
26,0
Forgó dugattyús gázmérők
G 100 alatt
6,0
G 100 - G 200
8,5
G 200 - G 500
12,0
G 500 - G 1000
12,0
G 1000 - G 5000
24,0
G 5000 felett
26,0
A)

B)
Nyomásszabályozó le-, felszerelés, csere
100 m3/h alatt
1,0
A)

B)

Szolgáltatás-felfüggesztés
elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték
levágása és az élő vezeték ledugózása
(földmunka, burkolatbontás nélkül)
tömblakásokban található fogyasztási hely
kikapcsolása fali vezeték levágással
közterületi zárás/főelzáróval történő
lezárás
lezárás zárótárcsa beépítésével 1,6-10
m3/h-ig
fémes kizárás 16-100 m3/h
fémes kizárás 100 m3/h felett
plombálás 10 m3/h felett
gázfogyasztó készülék lezárása (leszerelés,
ledugózás) készülékenként

	
  

3,0
7,8
1,6
1,6
1,8
2,9
1,8
0,4
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IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A)

B)

Ismételt üzembe helyezés
vezeték visszakötés (földmunka,
burkolathelyreállítás nélkül)
tömblakásokban található fogyasztási hely
visszakapcsolása fali vezeték összekötéssel
közterületi nyitás/főelzáró visszanyitás
zárótárcsa eltávolítása 1,6-10 m3/h
fémes visszanyitás 16-100 m3/h
fémes visszanyitás 100 m3/h felett
plomba eltávolítása 10 m3/h felett
gázfogyasztó készülék újbóli bekapcsolása

3,0
7,8
1,8
1,6
2,8
3,5
1,8
0,4

Ha a külön díjas szolgáltatás elvégzésére veszélyhelyzet elhárítása miatt vagy külön
megállapodás alapján a felhasználó kérésére az engedélyes hivatalos munkaidején kívül kerül
sor, a külön díj mértéke legfeljebb 𝑃𝑃𝑃𝑃áá   ×1,5, a munkaszüneti napon végzett
tevékenység esetében a külön díj mértéke legfeljebb 𝑃𝑃𝑃𝑃áá   ×2.
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3. melléklet a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

A szállítási rendszerüzemeltetők által alkalmazható külön díjas szolgáltatások
I.

Jogcím-átvezetési szolgáltatás díja

1.
2.
3.

II.

A)

B)

A jogcím-átvezetési szolgáltatás díja

Jogcím-átvezetési szolgáltatás díja
Ft/MWh

Az Áralkalmazási rendelet 1. § (1)
bekezdés a) pont aa) alpont aah) pontjától
eltérő átadási-átvételi pont esetében
Az Áralkalmazási rendelet 1. § (1)
bekezdés a) pont aa) alpont aah) pontja
szerinti átadási-átvételi pont esetében

9,743
4,872

Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó adatforgalmon felül igényelt
adatszolgáltatás

Nominálás arányos órai allokált adatszolgáltatás díjai:


alapdíj 12 000 Ft/hó/hálózati pont



adatforgalmi díj: 1,5 Ft/frissítési gyakoriság (órai gyakorisággal frissülő jel).



Ha a szolgáltatást igénybevevő rendszerhasználó Kereskedelmi Platform tagsággal
rendelkezik, akkor az adatszolgáltatás díjmentes.

Órai nem allokált adatszolgáltatás:


alapdíj: 10 000 Ft/hó/hálózati pont



adatforgalmi díj: 1 Ft/frissítési gyakoriság (órás gyakorisággal frissülő jel)



Ha szolgáltatást igénybevevő rendszerhasználó Kereskedelmi Platform tagsággal
rendelkezik, akkor az adatszolgáltatás díjmentes.

Adatszolgáltatás rendszerüzemeltetők, rendszerhasználók és felhasználók részére:
A)

1.

2.
3.
4.
5.
6.

	
  

B)

Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó
adatforgalmon felül igényelt adatszolgáltatás díjai
Alapdíj / hálózati pont
Adatforgalmi díj (db/frissítési gyakoriság)
- napi gyakorisággal frissülő jel
- órás gyakorisággal frissülő jel
- pillanatnyi jel (frissítési gyakoriság ~ 3 perc,
gáz minőségi paraméterei átlag 15 perc)
	
  

C)

D)

OTR szerveripDATA
szerver
(Ft)
kommunikáció
(Ft)

ipDATA és
OTR szerverszerver
kommunikáció
(Ft)

10 000

8 000

15 000

1,00
1,00

1,00
1,00

1,50
1,50

0,10

0,10

0,10
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7.

- napi gyakorisággal frissülő vektoros
elszámolási adatsor (23 db adatelem)

0,40

8.

- órás gyakorisággal frissülő vektoros
elszámolási adatsor (23 db adatelem)

0,40

9.

- napi gyakorisággal frissülő vektoros
mintaáram adatsor (19 db adatelem)

0,40

10.

- órás gyakorisággal frissülő vektoros
mintaáram adatsor (19 db adatelem)

0,40

III.

Kereskedelmi platform tagsággal nem rendelkező rendszerhasználók
egyensúlyozási szolgáltatási díja

A szállítási rendszerüzemeltetővel egyensúlyozási szerződést kötött, de Kereskedelmi
Platform tagsággal nem rendelkező rendszerhasználó esetén az egyensúlyozási
szolgáltatás díja: 10 MFt/év
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4. melléklet a 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

A csatlakozási díjak mértéke
I.

Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során a bekapcsolás és az Áralkalmazási
rendelet 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti fejlesztés esetén
alkalmazandó csatlakozási díj mértéke

a) Bekapcsolás esetén a tételes csatlakozási díj:
aa) 4 m3/h-ig: 150.000 Ft
ab) 4 m3/h-nál nagyobb - 20 m3/h-nál nem nagyobb: 150.000 Ft + 5.000 Ft x (k-4)
ac) 20 m3/h-nál nagyobb: 230.000 Ft + 1.500 x (k-20)
b) I. típusú fejlesztés:
Az Áralkalmazási rendelet 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti esetben a tételes
csatlakozás díja kapacitás kategóriánként:
ba) 4 m3/h-ig: 285.000 Ft
bb) 4 m3/h-nál nagyobb - 20 m3/h-nál nem nagyobb: 285.000 Ft + 9.500 x (k-4)
bc) 20 m3/h-nál nagyobb: 437.000 Ft + 2.850 x (k-20)
c) II. típusú fejlesztés:
Az Áralkalmazási rendelet 1. § (2) bekezdés 2. pont a) alpontja szerinti esetben,
amennyiben a beruházás összege meghaladja ezen melléklet 1. pont b) alpont szerinti,
kapacitáskategóriának megfelelő díj kétszeresét, a csatlakozás díja:
ca) 4 m3/h-ig: Fi = Bi – 285.000 Ft
cb) 4 m3/h-nál nagyobb - 20 m3/h-nál nem nagyobb: Fi = Bi – (285.000 Ft + 9.500 x (k4))
cc) 20 m3/h-nál nagyobb: Fi = Bi – (437.000 Ft + 2.850 x (k-20)
ahol:
A)
1.
2.

Fi
Bi

3.

	
  

k

B)
Az adott beruházáshoz igénylőnként kiszámított csatlakozási díj, forint.
A beruházás során az igénylőnként számított, a Sztv. szerint aktiválható
eszközérték, kivéve a felhasználónál beszerelt vagy beszerelendő
fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó Sztv. szerint aktiválható
eszközértékét és beszerelési költségét, forint.
az igényelt kapacitás (m3/h).
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II.

Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során az Áralkalmazási rendelet 1. § (2)
bekezdés 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés esetén alkalmazandó csatlakozási
díj mértéke

Az értékesítési kategóriánként számított csatlakozási díj mértéke:
 É Ü

F=



−

 É Ü


∗ 𝑚𝑚𝑚𝑚 , ha a kifejezés értéke nagyobb, mint 0.

Egyéb esetben a csatlakozási díj 0 (F=0).

A felhasználóktól szedhető csatlakozási díj maximuma: Fmax = B
ahol:
A)
1.

F
B

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

III.

TK1
TK0
ÉCS1
ÉCS0
ÜK1
ÜK0
m1
m0

B)
Az adott beruházáshoz kiszámított összesen csatlakozási díj, forint.
A beruházás során a Sztv. szerint aktiválható eszközérték, kivéve a
felhasználónál beszerelt vagy beszerelendő fogyasztásmérő berendezés és
nyomásszabályozó Sztv. szerint aktiválható eszközértékét és beszerelési
költségét, forint.
A beruházásra értékesítési kategóriánként számított tőkeköltség.
Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert
tőkeköltség.
A beruházásra értékesítési kategóriánként számított értékcsökkenés.
Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert
értékcsökkenés.
A beruházásra értékesítési kategóriánként számított üzemeltetési költség.
Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert
üzemeltetési költség.
Várható elosztott mennyiség.
A
rendszerhasználati
díjak
számításánál
figyelembe
vett,
tarifakategóriánkénti elosztott mennyiség.

Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során a kapacitásnövelés és rákapcsolás
esetén alkalmazandó tételes csatlakozási díj mértéke

A kapacitásnövelés díja
a) Amennyiben a kapacitásnövelés elvégzése során az adminisztratív tevékenységeken
túli mérnöki ellenőrzés időtartama a 2 munkaórát nem haladja meg: 30.000 Ft
b) Amennyiben a kapacitásnövelés elvégzése során az adminisztratív tevékenységeken
túli mérnöki ellenőrzés időtartama a 2 munkaórát meghaladja: 70.000 Ft.
A rákapcsolás csatlakozási díja: 20.000 Ft
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IV.

Szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetében fejlesztés és kapacitásnövelés
esetén alkalmazandó csatlakozási díj mértéke

A csatlakozási díj megállapítása során meg kell vizsgálni a csatlakozás következtében - a
szállítási kapacitásdíj számításával azonos módon meghatározott - új szállítási
rendszerüzemeltetői árbevétel-igény és várhatóan lekötött kapacitás arányának (fkilépési_új),
illetve a csatlakozás nélkül számított szállítási rendszerüzemeltetői árbevétel-igény és
szabályozás szerinti kapacitás arányának (fkilépési_jelenlegi) a viszonyát. Az új szállítási
rendszerüzemeltetői árbevétel-igény megállapítása során figyelembe vett veszteség mértéke
nem lehet több 0,1%-nál.
Amennyiben a csatlakozás kiépítésének költségei nem növelik meg a kiadási ponti szállítási
kapacitásdíjat, azaz teljesül az alábbi egyenlőtlenég, a csatlakozási díj nulla.
𝑓𝑓𝑓𝑓éé =

A csatlakozási díj képlettel:

Áéé
𝐿𝐿𝐿𝐿éé

≥ 𝑓𝑓𝑓𝑓ééú =

Áééú
𝐿𝐿𝐿𝐿ééú

F=0
Amennyiben a csatlakozás kiépítésének költségei növelnék a kiadási ponti szállítási
kapacitásdíjat, azaz az alábbi egyenlőtlenég teljesül, a csatlakozási díj mértéke megegyezik a
beruházás tényleges összegének és a két fajlagos (fkilépési új, fkilépési jelenlegi) egyezősége esetén
számított beruházási összeg, kiadási pont létrehozása esetén
𝑓𝑓𝑓𝑓éé_ =

Áéé_
Áéé_ú
<    𝑓𝑓𝑓𝑓éé_ú =
𝐿𝐿𝐿𝐿éé_
𝐿𝐿𝐿𝐿éé_ú

A csatlakozási díj képlettel:
F = BKT – BK0
ahol:
Á
F
L
f
BKT

árbevétel-igény (Ft),
csatlakozási díj (Ft),
lekötött kapacitás (kW/h),
fajlagos árbevétel-igény (Ft/kWh/h),
a beruházás tényleges összege, kilépési pont létrehozása esetén
(Ft),
BK0
a két fajlagos (jelenlegi és új) egyezősége esetén számított
beruházási összeg, kilépési pont létrehozása esetén (Ft).
csatlakozási díj nem szedhető.
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V.

A csatlakozási díj a földgáztermelő földgázszállító vezetékhez történő csatlakozása
esetén
Ft = Bt

Ft
Bt

a földgáztermelő csatlakozása esetén alkalmazandó díj (Ft),
a kialakítandó csatlakozási pont kivitelezésének költsége (Ft).
VI.

A földgáztermelő elosztóvezetékhez történő csatlakozása esetén alkalmazandó
csatlakozási díj

F =B
t
t
ahol:
A)
1.

F

t
B
t

B)
A földgáztermelő csatlakozása esetén alkalmazandó díj, forint.
Elosztóvezetékhez történő csatlakozás esetében:
- ha biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása, akkor az
elosztóvezetéken kialakítandó csatlakozási pont kivitelezésének költsége, forint;

2.

	
  

- ha nem biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása,
akkor figyelembe veendő a csatlakozási pont kivitelezésének költsége mellett a meglévő
vezetékrendszeren szükségessé való hálózatfejlesztés költsége és a betáplálásra kerülő
földgáz műszaki, minőségi paramétereinek méréséhez szükséges eszközök költsége,
forint.
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 14/2016. (XII. 20.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól
szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak,
valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet eltérő
szöveggel történő hatálybalépéséről
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1., 2., 3., 4. és 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. alcím
tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1., 2., 4., 6. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának
keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosítása
1. §		
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló
8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R1.) 14. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A rendszerhasználó igénye alapján a szállítási rendszerüzemeltető az alábbi külön szolgáltatásokért szedhet külön díjat
a rendszerhasználótól:]
„c) a szállítási rendszerüzemeltetővel egyensúlyozási szerződést kötött, de Kereskedelmi Platform tagsággal nem
rendelkező rendszerhasználó esetén az egyensúlyozási szolgáltatás.”
2. §		
Az R1. 13. § (4) bekezdésében a „GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata” szövegrész helyébe
az „elnökének a rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló rendelete” szöveg lép.

2. A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának
szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépése
3. §		
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló
11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. Értelmező rendelkezések alcíme a következő szöveggel lép
hatályba:

„1. Értelmező rendelkezések
1. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 105. § (1) bekezdése szerinti
rendszerhasználati díjak tekintetében e rendelet alkalmazásában
a) átadási-átvételi pont:
aa) a szállítóvezeték
aaa) mérési rendszerrel ellátott azon gázátadó állomásának kiadási pontja, illetve az Üzemi és Kereskedelmi
Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) alapján az ilyen gázátadó állomásoknak a rendszerüzemeltető engedélyesek
üzletszabályzatában összevont átadóként megjelölt, kapacitás-lekötés és elszámolás szempontjából összevontan
kezelt kiadási pontja és a részleges szigetüzem összevont kiadási pontja, amelyen keresztül a rendszerhasználó
igénye alapján a szállított földgáz a csatlakozó földgázrendszerbe kerül,
aab) olyan virtuális betáplálási pontja, amelyen a részleges szigetüzembe földgáztermelésből származó betáplált
földgáz a szállítórendszerbe elszámolás-technikailag átadásra kerülhet,
aac) Osztrák Köztársaság és Magyarország államhatárának Baumgarten felőli betáplálási pontja – Mosonmagyaróvár
(AT > HU),
aad) Ukrán Köztársaság és Magyarország államhatárának Beregovo felőli betáplálási pontja – Beregdaróc
1400 (UA > HU),
aae) együttműködő földgázrendszerhez csatlakozó hazai termelő mezők betáplálási vagy összevont betáplálási
pontja,
aaf ) mérési rendszerrel ellátott Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pontja a Szerb Köztársaság felé
– Kiskundorozsma (HU > RS),
aag) mérési rendszerrel ellátott Csanádpalota határkeresztező kiadási pontja Románia felé – Csanádpalota (HU > RO),
aah) részét képező, mérési rendszerrel nem rendelkező a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 11. pontja szerint
meghatározott magyar gázkiegyenlítési pont (a továbbiakban: MGP),
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aai) Horvát Köztársaság és Magyarország államhatárának Donji Miholjac felőli betáplálási pontja – Drávaszerdahely
(CR > HU),
aaj) mérési rendszerrel ellátott Drávaszerdahely határkeresztező kiadási pontja a Horvát Köztársaság felé
– Drávaszerdahely (HU > CR),
aak) Szlovák Köztársaság és Magyarország államhatárának Vel’ké Zlievce felőli betáplálási pontja – Balassagyarmat
(SK > HU),
aal) Szlovák Köztársaság és Magyarország államhatárának Balassagyarmat felőli kiadási pontja – Balassagyarmat (HU > SK),
aam) Ukrán Köztársaság és Magyarország államhatárának Beregdaróc felőli kiadási pontja – Beregdaróc 800 (HU > UA),
aan) Románia és Magyarország államhatárának Horia felőli betáplálási pontja – Csanádpalota (RO > HU),
aao) azon, a földgáztermelő földgázrendszeréhez csatlakozó kiadási pontja (a továbbiakban: keverőköri kiadási
pont), amelyen keresztül a földgáztermelő igénye alapján a szállított földgáz a földgáztermelő földgázrendszerébe
a betáplált földgáz minőségi paramétereinek biztosítása érdekében bekeverési céllal kiadásra kerül,
ab) az elosztóvezetékhez
aba) csatlakozó felhasználó földgázellátásához létesített mérési rendszerek kilépő csonkjai, illetve az átalánydíjas
felhasználók esetében a felhasználási hely,
abb) teljes vagy részleges szigetüzemben csatlakozó földgáztermelő által a kitermelt földgáz betáplálása érdekében
közvetlenül igénybe vett elosztóvezetékhez csatlakozó, azonos telephelyen lévő összes gázmérő kilépő csonkja,
abc) rendszerhasználó által a tárolóból való betápláláshoz közvetlenül igénybe vett elosztóvezetékhez csatlakozó,
azonos telephelyen lévő összes gázmérő kilépő csonkja,
abd) csatlakozó másik elosztóvezeték betáplálási pontja,
abe) csatlakozó szállítóvezeték betáplálási pontja,
ac) a tároló
aca) betáplálási pontjai betárolás esetében, beleértve az összevontan kezelt pontokat is,
acb) kiadási pontjai kitárolás esetében, beleértve az összevontan kezelt pontokat is,
b) betárolási díj: az a díj, amelyet a tárolóba betárolt földgáz energiamennyisége (kWh) alapján kell fizetni,
c) betárolási időszak: a földgáztárolói engedélyes által a honlapján közzétett időszak,
d) betárolási kapacitás: szerződésben rögzített, a tárolási kapacitást lekötő számára a gáznapon maximálisan
betárolható energiamennyiség, amelynek órai maximuma nem haladhatja meg a napi érték 1/24-ed részét (kWh),
e) elosztási alapdíj: az a díj, amelyet a 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználót
és a 20 m3/h vagy 20 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználót ellátó
földgázkereskedőnek, az egyetemes szolgáltatónak, illetve a 20–100 m3/h névleges (össz)kapacitású gázmérővel
rendelkező felhasználót ellátó földgázkereskedőnek, és a 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező
és 2015. január 31-ig a kapacitás-lekötési szándékát be nem jelentő rendszerhasználóként eljáró felhasználónak
a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetnie,
f ) elosztási átalánydíj: az a díj, amelyet a gázmérővel nem rendelkező rendszerhasználóként eljáró felhasználónak, és
a gázmérővel nem rendelkező felhasználót ellátó földgázkereskedőnek és az egyetemes szolgáltatónak a szerződési
időszakra vonatkozóan az elosztóvezeték használatáért az 1. melléklet szerinti földgáz energiamennyisége (kWh)
alapján kell fizetnie,
g) elosztási átszállítási díj: az a díj, amelyet az elosztóvezeték átszállítási céllal történő igénybevétele esetén
a rendszerhasználóként eljáró felhasználó vagy a földgázkereskedő annak az elosztási átszállítást végző
földgázelosztónak fizet, akinek az általa üzemeltetett elosztóvezetékén a földgáz átszállításra kerül, azaz
az átszállításra használt elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználó a betáplált földgázból nem vételez,
gy) elosztási forgalmi díj: az a díj, amelyet az elosztóvezetékhez csatlakozó rendszerhasználóként eljáró
felhasználónak, valamint az elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználót ellátó földgázkereskedőnek és az egyetemes
szolgáltatónak a földgázmennyiség energiamennyiségre átszámított értékéért (kWh) kell fizetnie,
h) elosztási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a 964–5264 kWh/h kapacitás-lekötési igényű felhasználót ellátó
földgázkereskedőnek és az 5264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználót ellátó földgázkereskedőnek,
a felhasználó részére lekötött legnagyobb kapacitás (kWh/h) alapján a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetni,
valamint az ilyen kapacitás-lekötéssel rendelkező rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a lekötött legnagyobb
kapacitás (kWh/h) alapján a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetnie,
i) hálózati veszteség: a földgázszállítás, a földgázelosztás és a földgáztárolás során bekövetkező veszteség,
j) kitárolási díj: az a díj, amelyet a tárolóból kitárolt földgáz energiamennyisége (kWh) alapján kell fizetni,
k) kitárolási időszak: a földgáztárolói engedélyes által a honlapján közzétett időszak,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 210. szám

82949

l) kitárolási kapacitás: szerződésben rögzített, a tárolási kapacitást lekötő számára a gáznapon maximálisan
kitárolható energiamennyiség, amelynek órai maximuma nem haladhatja meg a napi érték 1/24-ed részét (kWh),
m) megszakítható kapacitás: a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó vagy a földgáztárolói engedélyes
által a rendszerhasználó számára adott átadási-átvételi ponton rendelkezésre bocsátott kapacitás, amelynek
igénybevétele mértékét a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó vagy a földgáztárolói engedélyes jogosult
csökkenteni,
n) mobilkapacitás: a földalatti földgáztároló azon befogadóképessége, amely szerződésben rögzített és a tárolási
kapacitást lekötő rendszerhasználó számára a tárolási szerződés időtartama alatt rendelkezésre áll,
ny) gáznapi középhőmérséklet: az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSz) által az 3. melléklet
szerinti mérési pontokon mért és a gáznapot követő nap 12:00 óráig nyilvánosságra hozott hőmérsékletérték,
o) szagosítási díj: az a díj, amelyet a földgáz kapacitás-lekötési szerződéssel rendelkező rendszerhasználók
a földgázszállítónak a földgáz szagosításáért fizetnek,
p) szállítási forgalmi díj: az a díj, amelyet az átadási-átvételi ponton mért földgázmennyiség energiamennyiségre
átszámított értéke (kWh) alapján kell fizetni,
q) szállítási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a lekötött legnagyobb kapacitás (betáplálási és kiadási ponton Ft/kWh/h)
alapján kell fizetni,
r) rendszerhasználati szerződési időszak (a továbbiakban: szerződési időszak):
ra) éves kapacitás-lekötés esetében a gázév,
rb) a gázéven belüli negyedéves kapacitás-lekötés esetében a teljes naptári negyedévből álló időszak,
rc) gázéven belüli havi kapacitás-lekötés esetében a teljes naptári hónapból álló időszak,
rd) a gázéven belüli napi kapacitás-lekötés esetében a teljes gáznapból álló időszak,
re) napon belüli kapacitás-lekötés esetében a gáznap végéig hátralévő időszak,
s) tárolási év: adott naptári év április 1-jétől a következő naptári év március 31-éig tartó időszak,
sz) tárolói kapacitásdíj: az az éves díj, amelyet a rendszerhasználó által szerződéssel lekötött mobilkapacitás (kWh)
alapján kell fizetni,
t) fizikai áramlással ellentétes irányú (backhaul) kapacitás: a földgáz olyan, nem fizikai szállítását lehetővé tevő
kapacitás, amely segítségével a fizikai áramlással ellentétes irányú szállítási feladatot a rendszerüzemeltető a fizikai
áramlás irányú szállítási feladatból történő nettósítással teljesít,
ty) téli fogyasztási időszak: az adott naptári év október 1-jétől a következő naptári év március 31-éig terjedő időszak,
u) utólagos kapacitásdíj: az a díj, amelyet a 8. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontjában, a 9. § (7) bekezdésében, illetve
a 22. § (7) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett az adott hónapban –12,0 °C-nál hidegebb
középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az adott hónapban –12,0 °C, vagy annál
melegebb középhőmérsékletű gáznapon a kapacitástúllépési pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel
csökkentett – többletkapacitás után fizet, és melynek mértéke megegyezik az adott árszabás szerinti szállítási, illetve
elosztási kapacitásdíjakkal.
(2) A csatlakozási díjak tekintetében e rendelet alkalmazásában:
1. bekapcsolás: az egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő felhasználó földgázellátásához szükséges azon
hálózathasználati feltételek biztosítása (vásárolt kapacitásra vonatkozó igény kielégítése), amely legfeljebb
a leágazó elosztóvezeték építésére és üzembe helyezésére, valamint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték
üzembe helyezésére terjed ki,
2. fejlesztés:
a) egyetemes szolgáltatásra jogosult leendő, vagy már csatlakozott felhasználó esetén: az egyetemes szolgáltatásra
jogosult leendő felhasználó igényének, vagy a már csatlakozott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó
többletigényének (vásárolt kapacitásra vonatkozó igényének) a bekapcsoláshoz képest nagyobb műszaki
beruházással megvalósítható, elosztóvezeték-építéssel történő kielégítése,
b) egyetemes szolgáltatásra nem jogosult leendő, vagy már csatlakozott felhasználó esetén: az egyetemes
szolgáltatásra nem jogosult leendő felhasználó igényének, vagy a már csatlakozott egyetemes szolgáltatásra nem
jogosult felhasználó többletigényének (vásárolt kapacitásra vonatkozó igényének) szállító- vagy elosztóvezetéképítéssel történő kielégítése, beleértve a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését is; valamint
a földgáztermelő részére csatlakozási pont kialakítása,
3. kapacitásigény: a leendő, vagy a már csatlakozott felhasználó által a szállítási rendszerüzemeltető vagy
a földgázelosztó részére benyújtott igénylésben megadott kapacitás,
4. kapacitásnövelés: a vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitás iránti igény kielégítése szállító- vagy
elosztóvezeték építése nélkül,
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5. kezdő beruházás: a földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól szóló
79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet, vagy a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási
díjak elemeiről szóló 43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet alapján, de 2014. szeptember 1-je előtt megkötött csatlakozási
szerződéssel létesített vagy létesítendő földgáz elosztóvezeték építésével megvalósuló csatlakozás,
6. leágazó elosztóvezeték: az elosztóvezeték azon része, amely az elosztóvezeték-leágazástól a felhasználási hely
telekhatáráig tart,
7. leendő felhasználó: aki – a kapacitásnövelés esetét ide nem értve – kapacitásigényt jelent be a szállítási
rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó részére,
8. rákapcsolás: a 2004. január 27. előtt létesült leágazó elosztóvezetékkel rendelkező ingatlanokon a leágazó
elosztóvezeték, a csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezése.
(3) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a GET és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok,
valamint a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és
kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről
szóló 984/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 984/2013/EU bizottsági rendelet) szerint kell értelmezni.”
4. §		
Az R2. 8. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A szállítási rendszerüzemeltetési díjakat a Hivatal elnökének a rendszerhasználati díjak, a külön díjak és
a csatlakozási díjak mértékéről szóló rendelete, áralkalmazási feltételeit a 9–21. § tartalmazza.”
5. §

(1) Az R2. 22. § (2) bekezdés c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
[A földgázelosztási díjat a Hivatal az elosztási átszállítási díj kivételével]
„c) 20 m3/h névleges kapacitású, vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználó és 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező egyetemes
szolgáltatásra nem jogosult felhasználó,”
[szerinti értékesítési kategóriánként állapítja meg.]
(2) Az R2. 22. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(6) Az (5) bekezdés szerinti, a hálózathossz alapján történő megosztás során figyelembe vett díjbevétel
a földgázelosztási díjbevétel 44%-a.”
(3) Az R2. 22. § (9) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(9) Az elosztási díjrendszer díjtételeit – értékesítési kategóriánként – a Hivatal elnökének a rendszerhasználati
díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló rendelete, áralkalmazási feltételeit a 23–36. §, az újonnan
beépíthető gázmérők meghatározását a 2. melléklet tartalmazza.”

6. §		
Az R2. 27. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„27. § Az elosztási átszállítási díj mértékét a Hivatal elnökének a rendszerhasználati díjak, a külön díjak és
a csatlakozási díjak mértékéről szóló rendelete állapítja meg.”
7. §		
Az R2. 37. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A tárolási díjrendszer díjtételeit a Hivatal elnökének a rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási
díjak mértékéről szóló rendelete, áralkalmazási feltételeit a 38–40. § tartalmazza.”
8. §		
Az R2. 45. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) Amennyiben a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó, vagy a földgáztermelő a csatlakozási díj mértékével
nem ért egyet, kérelmet nyújthat be a Hivatalhoz annak kivizsgálására, hogy a szállítási rendszerüzemeltető vagy
a földgázelosztó által az ajánlatában megadott vagy kiszámított csatlakozási díj megfelel-e a jogszabályokban
foglalt rendelkezéseknek.”
9. §		
Az R2. 47. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A földgázelosztó az (1) bekezdés a) és b), valamint d) pontja szerinti csatlakozási díjat a rendelet hatálybalépését
követő gázév kezdetétől – az árszabályozási cikluson belül gázévente – a Hivatalnak a GET 104/B. § (2) bekezdés
b) pontja szerinti módszertani útmutatójában megállapított működési költségekre vonatkozó inflációs mutatóval
kumuláltan megnövelheti.”

82951

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 210. szám

10. §		
Az R2. 49. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„49. § Az 1. § (2) bekezdés 2. pont b) alpontja szerinti fejlesztés esetén a csatlakozási díj megállapításakor
figyelemmel kell lenni
a) a beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékre, kivéve a felhasználónál beszerelt
vagy beszerelendő fogyasztásmérő berendezések és nyomásszabályozók számviteli törvény szerint aktiválható
eszközértékét és beszerelési költségét,
b) az adott beruházással összefüggésben az egyes értékesítési kategóriánkénti földgázelosztási díjban elismerésre
kerülő költségelemekre (értékcsökkenés, üzemeltetési költség, tőkeköltség),
c) a földgázelosztási díj megállapításakor figyelembe vett kapacitás- és mennyiségi adatokra, valamint a leendő,
vagy a már csatlakozott felhasználó által igényelt vásárolt kapacitásra, a vásárolt földgáz várható mennyiségére és
a kiépített összes kapacitásra.”
11. §		
Az R2.
a)
4. § (1) bekezdése a „Hivatal” szövegrész helyett a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal)”,
b)
8. § (7) bekezdése az „újraértékesítésből” szövegrész helyett az „újraértékesítéséből”,
c)
10. § (4) bekezdése a „kapacitás-beállítást” szövegrész helyett a „kapacitás-beállítás”,
d)
12. § (1) bekezdése, a 29. § (1) bekezdés a) és b) pontja és a 37. § (4) bekezdése az „a GET 104/B. §
(4) bekezdése alapján kiadott határozata” szövegrész helyett az „elnökének a rendszerhasználati díjak, a külön
díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló rendelete”,
e)
18. §-a és a 29. § (6) bekezdés b) pontja az „a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott
határozatában meghatározott” szövegrész helyett az „az”,
f)
24. § (3) bekezdése, 25. § a) pontja és 30. § (1) és (3)–(7) bekezdése az „a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése
alapján kiadott határozata szerinti” szövegrész helyett az „az”,
g)
30. § (1) bekezdése a „felhasználói” szövegrész helyett az „értékesítési”,
h)
37. § (5) bekezdése a „GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozatában” szövegrész helyett
az „elnökének a rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló rendeletében”,
i)
38. § (1) bekezdése az „alapszolgáltatásokra nyújtanak” szövegrész helyett a „szolgáltatásokra nyújt”,
j)
45. § (4) bekezdése az „52” szövegrész helyett az „51”,
k)
47. § (1) bekezdése, 55. § (1) bekezdése és az 57. § (1) bekezdése a „GET 108. § (2) bekezdése alapján kiadott
határozata” szövegrész helyett az „elnökének a rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak
mértékéről szóló rendelete”,
l)
58. § (1) bekezdése az „a Hivatal GET 106. § (3) bekezdése szerinti határozatában” szövegrész helyett
az „az Árszabályozási keretrendelet 14. § (1)–(2) bekezdéseiben”, az 58. § (2) bekezdése a „GET 106. §
(3) bekezdése szerinti határozatban” szövegrész helyett az „elnökének a rendszerhasználati díjak, a külön díjak
és a csatlakozási díjak mértékéről szóló rendeletében”
szöveggel lép hatályba.
12. §		
Nem lép hatályba az R2.
a)
13. § (2) és (3) bekezdésében a „Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozata szerinti”
szövegrész,
b)
19. § (6) bekezdésében az „a hatályos” szövegrész,
c)
35. § (1) bekezdésében az „a Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozatában
meghatározott” szövegrész,
d)
43. § (2) bekezdésében a „Hivatal GET 104/B. § (4) bekezdése alapján kiadott határozatában meghatározott”
szövegrész,
e)
65. §-a.

3. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelete
a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 1., 2., 3. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján
– a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:
1. §		 Az átviteli rendszerirányító és az elosztók által alkalmazható rendszerhasználati díjak mértékét az 1. melléklet
tartalmazza.
2. §		 Az elosztók közötti, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 142. § (6) bekezdése,
143. § (6) bekezdése és 144. § (2) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetések mértékét – a villamos energia
rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH
rendelet (a továbbiakban: Áralkalmazási rendelet) alkalmazási feltételeivel összhangban – a 2. melléklet tartalmazza.
3. §		 Az átviteli rendszerirányító és az elosztók által alkalmazható csatlakozási díjak mértékét a 3. melléklet tartalmazza.
4. §		 Az elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak mértékét a 4. melléklet tartalmazza.
5. §		 Az 1–4. melléklet szerinti díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
6. §		 Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.
		
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,
elnök

1. melléklet a 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez
Az átviteli rendszerirányító és az elosztók által alkalmazható rendszerhasználati díjak
1. Az átviteli rendszerirányító által alkalmazható átviteli díj
1.1. A villamos energia rendszert vételezésre használó rendszerhasználó esetében,
a)
ha az az átviteli hálózatra – közvetlenül vagy közvetve –
132 kV-nál nagyobb feszültségszinten csatlakozik		
1,837 Ft/kWh,
b)
ha az az átviteli hálózatra – közvetlenül vagy közvetve –
132 kV-nál nem nagyobb feszültségszinten csatlakozik		
2,117 Ft/kWh.
1.2. Az átviteli hálózatra csatlakozó elosztó esetében
3,553 Ft/kWh.
1.3. Az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezések mechanizmusára és az átviteli díjak szabályozásának
közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról szóló, 2010. szeptember 23-i 838/2010/EU bizottsági
rendelet végrehajtása érdekében az átviteli rendszerirányító által kötött szerződésben nem részes országba
(peremország) történő kiszállítás vagy onnan történő beszállítás esetében az átviteli díj
a)
az ENTSO-E által a honlapján, €/MWh-ban közzétett értéknek és
b)
a Magyar Nemzeti Bank tárgynapi hivatalos deviza középárfolyamának
szorzataként számított, Ft/kWh-ban kifejezett érték, melyet a nemzetközi órás menetrendek alapján ki-,
illetve beszállított villamos energia mennyisége után kell megfizetni.
1.4. Minden más esetben
0 Ft/kWh.
2. Az elosztók által alkalmazható rendszerhasználati díjak
2.1. Az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, a villamos energia rendszert vételezésre használó
rendszerhasználó esetében alkalmazandó átviteli díj: 1,837 Ft/kWh.
2.2. Az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, az elosztó hálózatból vételező rendszerhasználó
esetében, továbbá az elosztó hálózatról történő kiszállítás esetén alkalmazandó elosztási díjelemek:
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A

B

1.

Elosztói alapdíj
Ft/csatlakozási
pont/év

C

D

E

F

Elosztói

Elosztói

forgalmi

meddő

díj

energia díj

Ft/kW/év

Ft/kWh

Ft/kVArh

Ft/kWh

Elosztói
teljesítménydíj

Elosztói
veszteség díj

2.

Nagyfeszültségű csatlakozás

206 412

1 476

0,14

2,24

0,14

3.

Nagy/középfeszültségű csatlakozás

103 212

4 656

0,56

2,71

0,22

4.

Középfeszültségű csatlakozás

103 212

7 968

1,36

2,71

0,75

5.

Közép/kisfeszültségű csatlakozás

6.

2.3.

2.4.

5.1.

profilos (KÖF/KIF I.)

3 444

-

6,18

3,75

1,44

5.2.

idősoros (KÖF/KIF III.)

34 404

8 088

2,36

3,75

1,44

Kisfeszültségű csatlakozás
6.1.

profilos (KIF I.)

1 446

0

9,55

3,75

2,22

6.2.

vezérelt (KIF II.)

474

-

3,56

-

1,66

6.3.

idősoros (KIF III.)

34 404

7 356

3,75

3,75

2,22

A profilos felhasználók esetében a 2.1. és 2.2. pont szerinti díjakon túlmenően alkalmazandó elosztói
menetrend-kiegyensúlyozási díj – a csatlakozási pont feszültségszintjétől függetlenül –
a)
vezérelt ellátás (csatlakozás) esetén		
0,24 Ft/kWh,
b)
nem vezérelt ellátás (csatlakozás) esetén
0,36 Ft/kWh.
A közvilágítási elosztó hálózatra csatlakozó felhasználók esetében, a 2.1. és 2.2. pont szerinti díjakon
túlmenően alkalmazandó közvilágítási elosztási díj 9,55 Ft/kWh.

2. melléklet a 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez
Az elosztók közötti kiegyenlítő fizetések
Az átviteli rendszerirányító – a VET 142. § (6) bekezdése, 143. § (6) bekezdése és 144. § (2) bekezdése szerinti
kiegyenlítő fizetések érdekében az Áralkalmazási rendeletben szabályozott áralkalmazási feltételeknek
megfelelően – azon bevételi részt, amelyet
a)
az 1. melléklet 1.2. pontja szerinti díjnak az 1.1. a) pont szerinti díjat meghaladó része és
b)
az 1. melléklet 1.2. pontja szerinti díj fizetésének alapjául szolgáló, az Áralkalmazási rendelet 13. §
(2) bekezdésében meghatározott villamosenergia-mennyiség
szorzatának megfelelő mértékben kap – utólag adott árengedmény jogcímen –, a következő arányok szerint köteles
megosztani az elosztók között.

1.

A

B

Elosztó

Részarány

2.

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

12,9%

3.

ELMŰ Hálózati Kft.

0,0%

4.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

21,9%
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5.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

23,6%

6.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

25,4%

7.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

16,2%

8.

Összesen

100,0%

3. melléklet a 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez
Az átviteli rendszerirányító és az elosztók által alkalmazható csatlakozási díjak
1. Nem tételesen, a kiszámításra vonatkozó módszer előírásával megállapított csatlakozási díjak
1.1. A hálózati engedélyes által a közcélú hálózatra csatlakozó erőműtől kérhető csatlakozási díj
Ha az erőmű csatlakoztatása érdekében a közcélú hálózaton szükséges beruházást a hálózati engedélyes
végzi, és ez a beruházás
a)
kizárólag az adott erőmű csatlakozását teszi lehetővé, akkor csatlakozási díjként legfeljebb
a beruházás aktivált értéke,
b)
nem kizárólag az adott erőmű csatlakozását teszi lehetővé, akkor csatlakozási díjként a beruházás
aktivált értékének teljesítményarányos része
kérhető.
1.2. A hálózati engedélyes által a nagyfeszültségű hálózatra csatlakozó felhasználótól kérhető csatlakozási díj
A nagyfeszültségű hálózatra történő csatlakozás esetén a hálózati engedélyes által a felhasználótól kérhető
csatlakozási díj mértéke
a)
ha a csatlakozás érdekében az engedélyes hálózatán megvalósított beruházás kizárólag az adott
felhasználó csatlakozását teszi lehetővé, akkor 1 MFt/MVA,
de ha a tényleges beruházás aktivált értékének 70%-a meghaladja az 1 MFt/MVA díj és a felhasználó
által igényelt teljesítmény szorzatának megfelelő összeget, akkor az aktivált érték 70%-a,
b)
ha a csatlakozás érdekében az engedélyes hálózatán megvalósított beruházás nem kizárólag
az adott felhasználó által igényelt teljesítménynek megfelelő csatlakozást teszi lehetővé, akkor
az 1 MFt/MVA díjjal számított díjösszeg és a csatlakozás érdekében az engedélyes hálózatán
szükséges tényleges beruházás aktivált értéke 70%-ának megfelelő összeg közül a nagyobbnak
a felhasználó által igényelt teljesítménnyel arányos része.
1.3. Az ideiglenes csatlakozást kérőtől kérhető csatlakozási díj
Ideiglenes csatlakozás esetén az ideiglenes csatlakozást kérőtől kérhető csatlakozási díj mértéke nem haladhatja
meg az ideiglenes csatlakozás érdekében a közcélú hálózaton újonnan szükséges tényleges beruházás aktivált
értékének 50%-át.
2. Tételesen megállapított csatlakozási díjelemek (a kis- és a középfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozó
felhasználótól kérhető csatlakozási díj elemei)
2.1. Csatlakozási alapdíj
A kis- és a középfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozó felhasználóktól kérhető csatlakozási alapdíj mértéke
a)
kisfeszültségre történő csatlakozás esetén, a névleges áramerősségek együttes összegét alapul véve
– a b) pontban foglaltak kivételével – 3600 Ft/A,
b)
közép/kisfeszültségű transzformátorállomáshoz kisfeszültségen történő közvetlen csatlakozás
esetén 14 400 Ft/kVA,
c)
középfeszültségre történő csatlakozás esetén – a d) pontban foglaltak kivételével – 12 600 Ft/kVA,
d)
nagy/középfeszültségű vagy közép/középfeszültségű transzformátorállomáshoz középfeszültségen
történő közvetlen csatlakozás esetén 11 400 Ft/kVA.
2.2. Közcélú vezeték díja
Közcélú vezeték létesítése esetén a felhasználótól a legkisebb költség elvének megfelelő csatlakozási változathoz
tartozó vezetékhossz alapulvételével – egyidejűleg közösen csatlakozni kívánó, egymással megállapodást kötő több
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felhasználó esetén közöttük ezen megállapodás figyelembevételével osztva meg – legfeljebb a következő mértékű
közcélú vezeték díja kérhető:
a)
kisfeszültségű hálózat építésénél
aa)
szabadvezeték esetén 3600 Ft/m,
ab)
a VET 178/J. §-a alapján kötelezően földkábellel létesítendő közcélú vezeték esetén
3600 Ft/m,
ac)
az ab) alpont alá nem tartozó, földkábellel létesítendő közcélú vezeték esetén 8400 Ft/m;
b)
középfeszültségű hálózat építésénél
ba)
szabadvezeték esetén 4200 Ft/m,
bb)
a VET 178/J. § alapján kötelezően földkábellel létesítendő közcélú vezeték esetén
4200 Ft/m,
bc)
a bb) alpont alá nem tartozó, földkábellel létesítendő közcélú vezeték esetén 9600 Ft/m.
2.3. Csatlakozóvezeték díja
Csatlakozóvezeték létesítése esetén a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó felhasználótól a legkisebb költség elvének
megfelelő csatlakozási változathoz tartozó vezetékhossz alapulvételével kérhető csatlakozóvezeték díj mértéke:
a)
szabadvezetékes csatlakozóvezeték esetén 1200 Ft/m,
b)
a VET 178/J. §-a alapján kötelezően földkábellel létesítendő csatlakozóvezeték esetén 1200 Ft/m,
c)
a b) pont alá nem tartozó, földkábellel létesítendő csatlakozóvezeték esetén 4000 Ft/m.

4. melléklet a 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez
Az elosztó által külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjai
Az elosztó által külön díj ellenében végzett szolgáltatások forintban felszámítható díjai a VET 143. § (5) bekezdése
szerinti, a kisfeszültségű idősoros (nem profilos) villamosenergia-felhasználókra vonatkozó, az 1. melléklet
2.2. pontjában foglalt táblázat 6.3. pontja szerint megállapított éves elosztói alapdíj (e melléklet vonatkozásában
a továbbiakban: elosztói alapdíj) százalékában, az 1–3. pont szerinti táblázatokban megadott (azok alapján
kiszámított) értékek.
1. A felhasználó vagy az engedélyes igénye esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások és díjaik kiszámítási
módja:
A

1.

2.

3.

Szolgáltatás

Fogyasztásmérő berendezés hitelességének lejárta miatti csere
kivételével a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálata,
beleértve a szakértői vizsgálat és a vizsgálatra szállíttatás költségét
Előre fizetős fogyasztásmérő berendezés felszerelése vagy
nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezésnek előre fizetős
fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje

B

C

A külön díj mértéke

A külön díj

az elosztói alapdíj

felszámításának

százalékában

alapja

20

eset

20

eset

4.

Előre fizetős fogyasztásmérő berendezésnek nem előre fizetős
fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje

20

eset

5.

A felhasználó villamosenergia-ellátásba való visszakapcsolása, ha
a kikapcsolásra a felhasználó szerződésszegése miatt került sor

20

eset

1

számla db
(lapok számától
függetlenül)

5.1.

Számlamásolat készítése esetén azonos számlánként,
készpénz-átutalási megbízások pótlása esetén ugyanazon
számlához tartozó készpénz-átutalási megbízásonként
a második alkalmat követően, ha a felhasználó személyesen
veszi át a másolatot
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5.2.

Számlamásolat készítése esetén azonos számlánként,
készpénz-átutalási megbízások pótlása esetén ugyanazon
számlához tartozó készpénz-átutalási megbízásonként
a második alkalmat követően, ha a felhasználó a másolatot
postai kézbesítéssel kéri

2

számla db
(lapok számától
függetlenül)

6.

Rendkívüli leolvasás felhasználási helyenként felszámítva

15

felhasználási
hely

7.

A távlehívható fogyasztásmérő-berendezésből kinyerhető,
a felhasználó villamosenergia-fogyasztására vonatkozó, elszámolási
alapadatokon – negyedórás mért adatok vagy mérőállások –
felüli adatok rendelkezésre bocsátása azonos mérési időszakra
vonatkozóan 12 hónapon belül a második alkalmat követően

5

eset

8.

Az elosztó kezelésében lévő kisfeszültségű szabadvezetékhálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés

17

eset

9.

Az elosztó kezelésében lévő kisfeszültségű földkábel-hálózaton
végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés

20

eset

10.

Az elosztó kezelésében lévő középfeszültségű szabadvezetékhálózaton végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés

30

eset

11.

Az elosztó kezelésében lévő középfeszültségű földkábel-hálózaton
végzett feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés

40

eset

12.

Egy felhasználási helyre vonatkozó felhasználói csatlakozási terv
felülvizsgálata naptári évenként a második alkalmat követően

5

eset

13.

14.

15.

16.

A felhasználási helyen hibaelhárítás céljából történő megjelenés
esetében, ha a hiba a csatlakozási pont után, a felhasználói
berendezésben van
A kiserőműtől – a háztartási méretű kiserőmű kivételével –
a csatlakozási helyre vonatkozó igénybejelentésre vonatkozó
tájékoztató elkészítéséért
A kiserőműtől – a háztartási méretű kiserőmű kivételével –
a csatlakozási helyre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány
felülvizsgálatáért

15

eset

400

eset

500

eset

A kiserőműtől – a háztartási méretű kiserőmű kivételével –
a csatlakozási helyre vonatkozó csatlakozási terv felülvizsgálatáért

500

eset

2. A felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások és díjaik kiszámítási módja:
A

B
A külön díj mértéke

1.

Szolgáltatás (tevékenység)

az elosztói alapdíj
százalékában

2.

Egyfázisú fogyasztásmérő berendezés külső behatásból
eredő sérülés, rongálódás miatti cseréje, amennyiben
az a felhasználó kizárólagos őrizetében van, vagy annak
felszerelése, és a felhasználó részére történt átadása során
az elosztó minden vonatkozásában a jogszabályban és
az üzletszabályzatban foglaltak szerint járt el

35

C

A külön díj felszámításának
alapja

fogyasztásmérő
berendezés, db
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3.

4.

5.

6.

7.

Többfázisú fogyasztásmérő berendezés külső behatásból
eredő sérülés, rongálódás miatti cseréje, amennyiben
az a felhasználó kizárólagos őrizetében van, vagy annak
felszerelése, és a felhasználó részére történt átadása során
az elosztó minden vonatkozásában a jogszabályban és
az üzletszabályzatban foglaltak szerint járt el
Első túláramvédelmi készülék, külső behatásból eredő sérülés,
rongálódás miatti cseréje, amennyiben az a felhasználó
kizárólagos őrizetében van, vagy annak felszerelése, és
a felhasználó részére történt átadása során az elosztó minden
vonatkozásában a jogszabályban és az üzletszabályzatban
foglaltak szerint járt el
Időprogram-kapcsoló vagy kapcsolóóra külső behatásból
eredő sérülés, rongálódás miatti cseréje, amennyiben
az a felhasználó kizárólagos őrizetében van, vagy annak
felszerelése, és a felhasználó részére történt átadása során
az elosztó minden vonatkozásában a jogszabályban és
az üzletszabályzatban foglaltak szerint járt el
Hangfrekvenciás vagy rádiófrekvenciás központi vezérlés
vevőkészüléke külső behatásból eredő sérülés, rongálódás
miatti cseréje, amennyiben az a felhasználó kizárólagos
őrizetében van, vagy annak felszerelése, és a felhasználó
részére történt átadása során az elosztó mindenben
vonatkozásában a jogszabályban és az üzletszabályzatban
foglaltak szerint járt el
Mágneskapcsoló külső behatásból eredő sérülés,
rongálódás miatti cseréje, amennyiben az a felhasználó
kizárólagos őrizetében van, vagy annak felszerelése, és
a felhasználó részére történt átadása során az elosztó minden
vonatkozásában a jogszabályban és az üzletszabályzatban
foglaltak szerint járt el

43

fogyasztásmérő
berendezés, db

22

első túláramvédelmi
berendezés, db

35

időprogram-kapcsoló
vagy kapcsolóóra, db

35

vevőkészülék, db

43

mágneskapcsoló, db

8.

Az elosztó által kibocsátott nem könyvelt küldeményként
küldött fizetési felszólítás

0,5

eset

9.

Az elosztó által kibocsátott tértivevényes küldeményként
küldött kikapcsolási értesítő

1,5

eset

10.

A villamosenergia-ellátásból való kikapcsolás

20

eset

3. A felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön
díjas szolgáltatás teljesítésének felhasználó hibájából történő elmaradása esetén felszámítható külön díj kiszámítási
módja:
A

B

1.

A külön díj mértéke az elosztói alapdíj százalékában

A díj felszámításának alapja

2.

10

eset
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 16/2016. (XII. 20.) MEKH rendelete
a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának
keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról és a villamos energia
rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.)
MEKH rendelet eltérő szöveggel való hatálybalépéséről
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 1. és 2., valamint 9. pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:
1. §		
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól
szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti eszközök értékcsökkenési leírásának és a (2) bekezdés c) pontja szerinti
tőkeköltség meghatározásához szükséges szabályozási eszközértéknek az indokolt mértékét a Hivatal a hálózati
eszközök esetében a bruttó újraelőállítási értékekből, a hasznos élettartamokból és az amortizált újraelőállítási
értékekből, az egyéb eszközök esetében a könyv szerinti értékekből kiindulva határozza meg. Ennek során
a) a csatlakozási díjakból finanszírozott eszközök (ideértve az egyéb térítésmentes forrásból finanszírozott vagy
eszközátvételből származó eszközöket is) értéke és értékcsökkenése alapesetben levonásra kerül;
b) a hálózati eszközök esetében a bruttó újraelőállítási érték alapján számszerűsített értékcsökkenés az elszámolt
értékcsökkenéssel is összevetésre kerül.”
2. §		
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló
10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Kétirányú mérés esetén az elszámolás alapját képező villamosenergia-mennyiségeket az adott mérési ponton
a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási mérési intervallumokban, irányonként kell megállapítani.
A forgalomarányos – kWh-ra vetített – rendszerhasználati díjakat elszámolási időszakonként az irányonként
elkülönített és összegzett villamosenergia-mennyiségek alapján, irányonként kell megfizetni. Háztartási méretű
kiserőművek esetében a mérési intervallumokban mért, irányonként elkülönített és összegzett mennyiségek
különbsége alapján kell a forgalomarányos – kWh-ra vetített – rendszerhasználati díjakat megfizetni.”
3. §		
Az R2. 12. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„12. § Az átviteli rendszerirányító a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 142. §
(6) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetések érdekében azon bevételi többletét, amelyet
a) az elosztó esetében az átviteli díjnak az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó,
a villamosenergia-rendszert vételezésre használó rendszerhasználó átviteli díját meghaladó része és
b) a díjfizetés alapjául szolgáló, 13. § (2) bekezdése szerinti villamosenergia-mennyiség
szorzata alapján realizál, a VET 144. § (2) bekezdése szerinti, utólag adott árengedmény jogcímen a Hivatal elnöke
által a VET 143. § (6) bekezdése alapján rendeletben megállapított arányok szerint köteles megosztani az elosztói
engedélyesek között. A tárgyhavi átviteli díjjal szemben csak a tárgyhóra vonatkozó árengedmény érvényesíthető,
és elosztói engedélyesenként az általános forgalmi adó nélkül számított utólagos tárgyhavi árengedmény összege
nem érheti el a tárgyhavi árengedmény alapjául szolgáló tárgyhavi átviteli díj általános forgalmi adó és tárgyhavi
árengedmény nélkül számított összegét.”
4. §		
Az R2. 36. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A 35. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti visszakapcsolás és a 38. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti kikapcsolás külön
díját az (1) bekezdés szerint eljáró elosztó a külön díj fizetésére kötelezett felhasználóval vagy a külön díj fizetésére
kötelezett felhasználó (1) bekezdés szerinti, a felhasználó visszakapcsolását kérő villamosenergia-kereskedőjével
számolja el. Ha a 35. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti visszakapcsolás és a 38. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti
kikapcsolás külön díját az elosztó a felhasználó visszakapcsolását kérő villamosenergia-kereskedőjével számolja el,
akkor ezt a külön díjat a villamosenergia-kereskedő a külön díj fizetésére kötelezett felhasználóval elszámolja.”
5. §		
Az R1. 7. § (7) bekezdésében, a 11. § (1) bekezdésében és a 12. § (3) bekezdésében az „– a 3. § (2) bekezdéssel
összhangban –” szövegrész helyébe az „– a 3. § rendelkezéseivel összhangban –” szöveg lép.

82959
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6. §

(1) Az R2. 17. § (11) bekezdése az „a Hivatal elnöke által a rendszerhasználati díjakról kiadott határozatában
megállapított” szövegrész helyett az „a Hivatal elnöke által a VET 143. § (5) bekezdése szerint rendeletben
megállapított” szöveggel lép hatályba.
(2) Az R2. 19. § (5) bekezdése az „a Hivatal elnöke által a rendszerhasználati díjakról kiadott határozatában” szövegrész
helyett „a Hivatal elnöke által a VET 143. § (5) bekezdése szerint rendeletben megállapított” szöveggel lép hatályba.
(3) Az R2. 24. § (2) bekezdés c) pontja az „az elosztói forgalmi díj, veszteség díj, meddő energia díj és a közvilágítási
elosztási díj” szövegrész helyett az „a fogyasztásarányos rendszerhasználati díjak” szöveggel lép hatályba.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 178/U. §-a alapján nem alkalmazandóak a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal 4894/2016. és 4934/2016. számú határozatai.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 35/2016. (XII. 20.) MvM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:18 mezőjében a „fejlesztésinek fejlesztési támogatása” szövegrész helyébe a „fejlesztési támogatása” szöveg,
b)
G:18 mezőjében az „önkormányzat” szövegrész helyébe az „önkormányzat, Széchenyi Programiroda
Tanácsadó és Szolgáltató NKft.” szöveg,
c)
H:18 mezőjében az „1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozat” szövegrész helyébe az „A Korm. határozat” szöveg
lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 35/2016. (XII. 20.) MvM rendelethez
1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:18 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(30/1/27 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek
fejlesztésének fejlesztési támogatása)

„Az előirányzat célja:
a) a Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó
települések fejlesztéséről szóló Korm. határozat alapján a Világörökség részét
képező Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztése.
b) a Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó
települések fejlesztésének megvalósításához kapcsolódó szakmai feladatok és
működés támogatása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett
vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.”

2. A R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 64b. sorral egészül ki:
Európai Uniós
forrásból
(ÁHT

Cím-

azonosító

név

Alcímnév

Jogcím-

Jog-

csoport név

címnév

Kifizetésben

Előirányzat célja

részesülők köre

Támogatás

Támoga-

Rendelkezés-

biztosításá-

tási

re bocsátás

nak módja

előleg

módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő

Lebonyolító

szerv

szerv

finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

„64b.

362040

30/1/79 Miniszter-

Az előirányzat célja

a

kérelemre

előleg

egyösszegű

szerződés

Az Ávr. 84. §

elnökség tulajdonosi jog-

a Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

hozott egyedi

biztosítható

kifizetéssel

szerint

(2) bekezdés

gyakorlásába tartozó

tulajdonosi

tulajdonosi

döntés alapján,

vagy

alapján, a

társaságok működéséhez

joggyakorlásába tartozó

joggyakorlásába

támogatási

részletekben

költség-

és feladatainak

gazdasági társaságok

tartozó gazdasági

szerződéssel

történő

vetési

ellátásához szükséges

szakmai feladatainak

társaságok

kifizetéssel

támogatás

hozzájárulás

és működésének

összegét

ellátásához szükséges

meghaladó

források biztosítása.

biztosítéki

A költségvetési

értékig vagy

támogatás a támogatási

összeg-

igény benyújtásakor

határ

már megkezdett

megjelölése

vagy megvalósult

nélkül.

–

–

–”

tevékenységre is
nyújtható.
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(Előirányzat célja)

(35/2/1/1 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
tőkeemelése)

82962

3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:74 mezője helyébe a következő mező lép:

„Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése, figyelemmel a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 13. § (4) bekezdése
d) pontjára, valamint az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország
Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű
építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló
megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XXIV. törvénnyel kihirdetett
Megállapodás rendelkezéseire is.”

4. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:74 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)

(35/2/1/1 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
tőkeemelése)

„a Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. közvetlenül, esetenként a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 13. § (4) bekezdése d) pontja
szerint, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. útján.”

5. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat J:74 mezője helyébe a következő mező lép:
(Rendelkezésre bocsátás módja)

(35/2/1/1 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
tőkeemelése)

„egyösszegű vagy részletekben történő teljesítéssel, figyelemmel a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 13. § (4) bekezdése
d) pontjára is”
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Európai Uniós
forrásból
(ÁHT

Cím-

azonosító

név

Al-

Jogcím-

cím-

csoport

név

név

Jogcímnév

Kifizetésben

Előirányzat célja

részesülők köre

Támogatás

Támoga-

Rendelkezés-

biztosításá-

tási

re bocsátás

nak módja

előleg

módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő

Lebonyolító

szerv

szerv

finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

„76.

361951

35/2/1/4

Az előirányzat a

A

–

–

Alapítói/

A Miniszter-

Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

részvényesi

elnökség

tulajdonosi

tulajdonosi

határozat

tulajdonosi jog-

joggyakorlásába

joggyakorlásába

alapján

gyakorlá-

tartozó gazdasági

tartozó, az állam

sába tartozó

társaságban az állam

tulajdonában

gazdasági

nevében végrehajtott

lévő gazdasági

társaságok

tőkeemelésére

társaságok.

tőkeemelése

szolgál.

–

–

–

–

–”
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6. A R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 76. sorral egészül ki:

82963

82964
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A földművelésügyi miniszter 86/2016. (XII. 20.) FM rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.)
FM rendelet (a továbbiakban: R.) 1/A. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(A Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20/03/36/00 „Agrármarketing Célelőirányzat”
előirányzatából)
„g) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.1.11. pontja szerinti,
a mezőgazdasági ágazatban folytatott együttműködés céljából,”
[az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás is nyújtható.]
2. §

(1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. §		
Az R.
a)
1. § a) pontjában a „2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény” szövegrész helyébe
a „2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény” szöveg,
b)
1/A. § f ) pontjában a „kapcsolódó,” szövegrész helyébe a „kapcsolódó, valamint” szöveg,
c)
1/B. § nyitó szövegrészében a „Folyó kiadások és jövedelemtámogatások” szövegrész helyébe a „Nemzeti
agrártámogatások” szöveg
lép.
4. §		
Hatályát veszti az R. 1/A. § e) pontjában a „valamint” szövegrész.
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § (2) és (3) bekezdése, a 3. § a) és c) pontja, valamint a 2–3. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. §, a 3. § b) pontja, valamint a 4. § 2017. március 15-én lép hatályba.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 86/2016. (XII. 20.) FM rendelethez
1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:40 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(260167)

1. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet, a zöldséggyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet, valamint
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 11/2014. (IX. 18.) FM rendelet
alapján
1.1. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek működésének megerősítése és fejlesztése,
1.2. a válságok megelőzésének és kezelésének elősegítése, és
2. 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 alapján a zöldség-gyümölcs termelői szervezeteket
érintően előírt információs rendszerek kialakítása és adatgyűjtések végrehajtása.
2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:40 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)

(260167)

1. zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek,
2. informatikai rendszer létrehozásával, adatgyűjtéssel és környezetvédelmi intézkedést megalapozó
tanulmányok elkészítésével megbízott vállalkozó vagy költségvetési szerv
3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:41 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(281101)

Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi
szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról,
a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és
az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK,
a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i
652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az egyes állatbetegségek és zoonózisok
felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi
finanszírozásának szabályairól szóló 54/2016. (VII. 28.) FM rendelet alapján
1. az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott állatbetegségek, illetve zoonózisok felszámolását,
ellenőrzését, megfigyelését és az ellenük való védekezést segítő programok finanszírozása, és
2. az ezen előirányzat felhasználásával kapcsolatos szabálytalanság miatt az Európai Bizottság által
megállapított visszafizetési kötelezettség teljesítése.
4. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:42 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(284267)

1. Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2012.
(V. 25.) VM rendelet] alapján a gyermekek gyümölcs- és zöldségfogyasztása ösztönzésének támogatása, és
2. az iskolagyümölcs program értékelésének, valamint kommunikációs feladatainak ellátása.
5. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:64 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(338528)

1. A minisztériummal szembeni peres és nemperes eljárások során egyedi ügyekben keletkező fizetési
kötelezettségek finanszírozása,
2. amennyiben a központi költségvetési szerv rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet a
kifizetésre, kivételes esetben a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és nemperes eljárásai
során egyedi ügyekben keletkező 50 millió forintot elérő vagy azt meghaladó fizetési kötelezettségek
teljesítése.
Az előirányzatból a munkaügyi perekkel kapcsolatos illetmény jellegű kifizetések nem finanszírozhatók.

2. melléklet a ..../2016. (….) FM rendelethez
„1. melléklet a 24/2015. (V. 26.) FM rendelethez

„1. melléklet a 24/2015. (V. 26.) FM rendelethez

82966

2. melléklet a 86/2016. (XII. 20.) FM rendelethez
A fejezeti kezelésű előirányzatok részletes szabályai

Sorszám

A

B

C

D

E

Áht.
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

4

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

20_Fejezeti kezelésű előirányzatok
1_Beruházás

1
2
3

F

XII. Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
G
H
I
J

343740

344673

21_Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése

22_Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és
rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése

2_Környezetvédelmi célelőirányzatok

5

256512

9_Természetvédelmi kártalanítás

7

281901

10_Természetvédelmi pályázatok támogatása

A Budapesti Cséry-telep
kármentesítése
előkészítésének
finanszírozása.

1. A természetvédelmi
érdekből eseti jelleggel
elrendelt hatósági
korlátozásokból, illetve a
védett állat kártételéből
adódó kártalanítási, továbbá
kármegelőzési igények, és
az azokkal összefüggésben
felmerülő adminisztratív
költségek,
2. a védettségi szint
helyreállítása érdekében
szükséges, a védett
természeti területek
védettségi szintjének
helyreállításáról szóló 1995.
évi XCIII. törvény, valamint
a földrendező és a földkiadó
bizottságokról szóló 1993.
évi II. törvény 12/C. §-a
szerinti területvásárlások,
kisajátítások és kártalanítási
igények,
3. a területek állami
tulajdonba vételével
összefüggésben felmerülő,
ahhoz szorosan kapcsolódó,
járulékos, valamint a védett
és védelemre tervezett
természeti területek, védett
értékek állapotfelméréséhez
kapcsolódó adatgyűjtési és
adatkezelési költségek, és
4. a természetvédelmi
kezeléssel kapcsolatos
intézkedések
megalapozásához és
végrehajtásához szükséges
költségek finanszírozása.
1. A nemzetközi nyertes
pályázatok támogatása, azon
belül kiemelten az önrész és
a társfinanszírozás

Állami Ménesgazdaság
Szilvásvárad

egyedi döntés
alapján

Rendelkezésre bocsátás
módja

K

L

M

N

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

indokolt
esetben
nyújtható

részletekben,
teljesítésarányosan történő
kifizetéssel

-

Budapest Főváros
Önkormányzata

egyedi döntés
alapján

indokolt
esetben
nyújtható

1. egy összegben, vagy
2. részletekben,
teljesítésarányosan történő
kifizetéssel

-

1. területi természetvédelmi
hatóságok
2. nemzeti park
igazgatóságok
3. a Kvtv. 1. melléklet XLIV.
Nemzeti Földalappal
kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezete

egyedi döntés
alapján

indokolt
esetben
nyújtható

1. egy összegben, vagy
2. részletekben,
időarányosan történő
kifizetéssel

-

1. költségvetési szerv
2. megfelelő minősítésű
természetvédő
2.1. civil szervezet

egyedi döntés
alapján

indokolt
esetben
nyújtható

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete
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6

A Szilvásváradi
Lovasközpont fejlesztése.

Támogatási
előleg

8

9

10

11

12

B

C

D

E

F

Áht.
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

Előirányzat célja

256534

360273

258890

11_Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása

12_Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv
megvalósításával összefüggő feladatok

14_Állami feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program megvalósításában

XII. Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
G
H
I
J
Kifizetésben részesülők köre

biztosítása,
2. az árfolyamkockázatok
kezelése,
3. a pályázat lezárása utáni
előírt feladatok ellátása, és
4. a pótlólagosan felmerült
költségek forrásának
biztosítása.

2.2. közalapítvány
2.3. gazdasági társaság
3. nemzeti park igazgatóság

A termékdíj-köteles
termékekből keletkező
hulladékok hasznosításával,
valamint a lakossági
szemléletformálással
kapcsolatos feladatok
ellátásához szükséges
támogatás.

1. gazdasági társaság
2. helyi önkormányzat
3. civil szervezet
4. állami és magán köznevelési
intézmények
5. felsőoktatási intézmények
6. egyházi jogi személy
7. költségvetési szerv

1. Az Országos
Hulladékgazdálkodási
Tervben (a továbbiakban:
OHT) megfogalmazott
intézkedések megvalósítása,
különös tekintettel az
illegális és veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos
feltérképezési, feltárási és
felszámolási feladatokra, és
2. a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény
alapján az OHT
felülvizsgálatára, illetve a
következő tervezési
időszakra szóló OHT
kidolgozásának
megalapozására vonatkozó
feladatok ellátásának
biztosítása.
A környezet védelmének
általános szabályairól szóló
1995. évi
LIII. törvény alapján készülő
Nemzeti Környezetvédelmi
Programban meghatározott
aktuális feladatok
ellátásában közreműködő,
környezet- vagy
természetvédelmi céllal
létrejött civil szervezetek
szakmai feladatainak,
programjainak,
tevékenységeinek
támogatása.
Az előirányzatból
beruházási célú támogatás
nyújtható.

277656

16_Az illegális hulladék-elhelyezés
felszámolásának feladatai

1. A közterületen elhagyott
hulladékok felszámolásának,
és
2. a hulladékelhagyó
magatartás
visszaszorításának
támogatása.

329673

21_Kisméretű szálló por (PM10)
koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos
kiadások

1. A környezeti levegő
minőségének fenntartása és
javítása, valamint
2. az emberi egészséget és a
természeti környezetet
veszélyeztető
légszennyezettség

1. költségvetési szerv
2. szakmai szervezet
3. civil szervezet
4. gazdasági társaság
5. helyi önkormányzat

Nemzeti Környezetvédelmi
Programban meghatározott,
aktuális feladatok ellátásában
közreműködő, környezet- vagy
természetvédelmi céllal létrejött
civil szervezet.

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

K

L

M

N

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

-

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

-

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

pályázati úton,
illetve egyedi
döntés alapján

pályázati úton,
illetve egyedi
döntés alapján

pályázati úton,
illetve egyedi
döntés alapján

közhasznú civil szervezet

egyedi döntés
alapján

1. költségvetési szerv
2. kutatóintézet
3. gazdasági társaság
4. civil szervezet

egyedi döntés
alapján

indokolt
esetben
nyújtható

indokolt
esetben
nyújtható

indokolt
esetben
nyújtható

-

indokolt
esetben
nyújtható

1. egy összegben, vagy
2. részletekben történő
kifizetéssel

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

részletekben történő
kifizetéssel

1. egy összegben, vagy
2. részletekben,
időarányosan
történő kifizetéssel

beszámoló
ellenőrzését és
egyéb
intézkedéseket
követően

-

1. A kedvezményezett valamennyi –
jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete
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A

82967

B

C

D

E

F

Áht.
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

Előirányzat célja

XII. Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
G
H
I
J
Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

L

M

N

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

-

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

-

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

-

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás

-

-

-

kialakulásának megelőzése.

13

14

341206

284990

22_Hulladéklerakási járulékból finanszírozott
feladatok

30_Környezetvédelemmel kapcsolatos
fejlesztések támogatása

15

210621

35_Egyéb szervezetek feladatai

16

241267

39_Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat

1. A hulladéklerakási járulék
megfizetéséről és
felhasználásának céljairól
szóló 318/2013 (VIII. 28.)
Korm. rendeletben [a
továbbiakban: 318/2013.
(VIII. 28.) Korm. rendelet],
valamint a nem rendszeres
hulladékszállítás
szabályairól és az ennek
során eljáró állami szervek
kijelöléséről szóló 292/2013.
(VII. 26.) Korm. rendeletben
[a továbbiakban: 292/2013.
(VII. 26.) Korm. rendelet]
meghatározott célok, és
2. a 318/2013. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdés a) pontja alapján
az ideiglenes ellátás díjából
nem fedezhető működési és
fejlesztési költségek
támogatása.
Az előirányzaton szereplő
maradvány – a Visszaforgó
Hitelalapokkal kapcsolatban
az Európai Bizottság
számára fenntartott jogok
Magyar Kormány részére
történő átadásáról szóló
2175/2007. (X. 4.) Korm.
határozat alapján – az
Európai Bizottságtól
környezetvédelmi célokra
kapott, a Budapest Bank
Nyrt. által kezelt PHARE
Visszaforgó Hitelalap fel
nem használt összege. A
Hitelalap maradványából
kerülnek finanszírozásra az
előirányzat terhére 2010.
évben meghirdetésre került
1. a „Védett természeti
területeken, valamint
barlangokban és azok
felszíni védőövezetén
elhagyott hulladék
felszámolása”, és
2. a „Települési szilárd
hulladéklerakók
rekultivációs feladatainak
előkészítése”
című pályázatok támogatása.
A kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet [a
továbbiakban: 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet]
alapján a miniszter feladatés hatáskörébe tartozó, nem
költségvetési szerv
működési, valamint
fejlesztési típusú
feladatainak finanszírozása.
1. A Környezetvédelmi Alap
Célfeladatok (a
továbbiakban: KAC) és a
Vízügyi Célelőirányzat
felhasználását korábban

2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
1. a feladatok végrehajtásában
közreműködő költségvetési
szerv
2. a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásának
kiesése miatti szükségellátás
előfinanszírozására a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv vagy
annak területi szerve
3. az ideiglenes ellátásra kijelölt
közérdekű szolgáltató
4. települési önkormányzat
5. hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatot ellátó
önkormányzati társulás
6. hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatot ellátó
gazdálkodó szervezet
7. a katasztrófavédelmi szerv
kártalanítást megállapító
határozatában foglalt
gazdálkodó szervezet

1. civil szervezet
2. helyi önkormányzat

1. civil szervezet
2. köztestület
3. gazdasági társaság
4. helyi önkormányzat

1. gazdasági társaság
2. helyi önkormányzat
3. Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár)

pályázati úton,
egyedi döntéssel,
illetve
kártalanítás
esetén a
292/2013. (VII.
26.) Korm.
rendelet 15. § (5)
bekezdés a) vagy
b) pontja alapján

egyedi döntés
alapján

egyedi döntés
alapján

-

indokolt
esetben
nyújtható

-

indokolt
esetben
nyújtható

-

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete
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K
Visszafizetés
határideje

Rendelkezésre bocsátás
módja

82968

Sorszám

A

B

C

D

E

Áht.
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

3_Agrár célelőirányzatok

17

18

19

271545

004471

1_FAO intézmények finanszírozása

2_Agrárkutatás támogatása

F
Előirányzat célja

XII. Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
G
H
I
J
Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

K
Visszafizetés
határideje

szabályozó jogszabályok
alapján vállalt
kötelezettségek,
2. a KAC pályázatokkal
kapcsolatos irattárazási
feladatok, és
3. a korábban támogatásban
részesített pályázatok záró-,
illetve utóellenőrzési
feladataival kapcsolatban
felmerülő költségek
finanszírozása.
1. A Magyar Köztársaság
Kormánya és az Egyesült
Nemzetek Élelmezési és
Mezőgazdasági Szervezete
(FAO) között a FAO
Európai és Közép-Ázsiai
Regionális Hivatala, a FAO
Közép- és Kelet-Európai
Alregionális Hivatala,
valamint a Közös
Szolgáltató Központ
felállításáról szóló
megállapodás kihirdetéséről
szóló 203/2007. évi (VII.
31.) Korm rendeletben
meghatározott feladatok
végrehajtása,
2. a FAO ösztöndíjas
program megvalósítása,
3. a budapesti FAO irodák
bővítése,
4. a projektfinanszírozás
keretében
4.1. kapacitásfejlesztés,
4.2. az élelmezés- és
élelmiszerbiztonság,
4.3. az állategészségügy, a
halászat és akvakultúra,
4.4. az erdőgazdálkodás,
4.5. az organikus
mezőgazdaság,
4.6. a fenntartható
vidékfejlesztés,
4.7. a vízgazdálkodás, és
4.8. a Millenniumi
Fejlesztési Célok elérését
szolgáló fejlesztések
támogatása.
1. Az agrár- és
környezetügyi közhasznú
kutatás+fejlesztés+
innovációs
(a továbbiakban: K+F+I)
témák finanszírozása,
2. a K+F+I feladatok
végrehajtásához szükséges
beruházások finanszírozása,
3. a kutatóintézetek és a
kutatási feladatokat ellátó
gazdálkodó szervezetek
működési feltételeinek
javítása,
4. a kutatói utánpótlás
elősegítése,
5. kutatóintézetek
részvételével működő agrárinnovációs operatív
csoportok kialakulásának
elősegítése,
6. az agrárkutatási
tevékenységet érintő
információk közzétételének

L

M

N

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

-

-

-

-

-

benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

1. FAO
2. költségvetési szerv

1. a miniszter vagy a Kormány
más tagjának irányítása vagy
felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv
2. kutatási feladatot ellátó
gazdálkodó szervezet

egyedi döntés
alapján

egyedi döntés
alapján

indokolt
esetben
nyújtható

indokolt
esetben
nyújtható

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

1. egy összegben, vagy
2. részletekben,
időarányosan
történő kifizetéssel

-

-

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete
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Sorszám

A

82969

20

21

22

B

C

D

E

F

Áht.
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

Előirányzat célja

278678

297080

338540

4_Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi
feladatok támogatása

(tudományos lapok, szakmai
kiadványok és elektronikus
felületek) és ismeretterjesztő
rendezvények támogatása,
7. a hazai és nemzetközi
agrár- és környezetügyi
kutatási és kutatásszervezési
feladatok támogatása,
8. a kutatási szervezet
továbbfejlesztésére
vonatkozó tevékenységek
támogatása, és
9. a Tokaji borvidék
szőlészeti és borászati
kutatási feladatainak
céltámogatása.
A Kárpát-medencei agrár- és
környezetvédelmi
együttműködésekben részt
vevő és a határon átnyúló
agrár- és környezetvédelmi
feladatok megvalósításában
közreműködő, a magyar
gazdák érdekeit képviselő
szervezetek munkájának,
működésének, szakmai
programjainak egyedi
támogatása.

XII. Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
G
H
I
J
Kifizetésben részesülők köre

határon túli civil szervezet

1. a Tanyafejlesztési Program
előirányzat keretében nyújtott
támogatás igénybevételének
feltételeiről szóló rendeletben
nevesített kedvezményezettek,

6_Hungarikumok és a nemzeti értéktár
megőrzésének, népszerűsítésének támogatása

A magyar nemzeti
értékekről és a
hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvényben
foglalt, valamint a
Hungarikum Bizottság
Titkársága által ellátott
operatív működéshez
szükséges alábbi feladatok
támogatása:
1. a nemzeti értékek és
hungarikumok
nyilvántartása és a
bemutatásukat szolgáló
honlap működtetése,
fejlesztése, karbantartása,
adatbázis kezelése és adatok
archiválása,
2. szakmai útmutatók
készítése,
3. szakmai felkészítő
képzések, valamint szakmai
tanácsadás és nemzeti értékhungarikum tájékoztató
konferencia-sorozat,
tájékoztató kiadványok és
rendezvények szervezése,
4. hungarikum és nemzeti
értékek marketing
kampányának elkészítése,
5. a hungarikumok és
nemzeti értékek gyűjtésének,
népszerűsítésének,
megismertetésének,

1.helyi önkormányzat
2. gazdasági társaság
3. az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény (a
továbbiakban: Civil tv.) hatálya
alá tartozó szervezet
4. egyházi jogi személy
5. közalapítvány
6. költségvetési szerv
7. határon túli szervezet
8. természetes személy

egyedi döntés
alapján

pályázati úton,
illetve egyedi
döntés alapján

pályázati úton,
illetve egyedi
döntés alapján

Támogatási
előleg

indokolt
esetben
nyújtható

indokolt
esetben
nyújtható

indokolt
esetben
nyújtható

Rendelkezésre bocsátás
módja

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

1. egy összegben, vagy
2. részletekben,
időarányosan
történő kifizetéssel

K

L

M

N

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

-

-

-

igénybe vehető

-

-

-

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

igénybe vehető

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete

-
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5_Tanyafejlesztési Program

1. A Tanyafejlesztési
Program előirányzat
keretében nyújtott támogatás
igénybevételének
feltételeiről szóló
rendeletben foglalt
célterületek és azok
alprogramjai, és.

Támogatás
biztosításának
módja

82970

Sorszám

A

B

C

D

E

F

Áht.
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

Előirányzat célja

XII. Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
G
H
I
J
Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

K

L

M

N

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kutatásának, megőrzésének
és gondozásának
támogatása,
6. a határon túl fellelhető
hungarikumok
népszerűsítése és
megismertetése érdekében
az érintett külföldi államok
hatóságaival és szerveivel
való kapcsolattartással
összefüggésben felmerült és
igazolt költségek fedezete,
és
7. a lebonyolításban részt
vevő költségvetési szervek
feladatellátással
összefüggésben felmerült és
igazolt költségeinek
finanszírozása.

23

24

25

241601

260601

248712

8_Agrárágazati szakmai civil szervezetek és
képviseletek támogatása

A mezőgazdaságban
tevékenykedők szakmai
feladatainak támogatása.
Az előirányzatból
beruházási célú támogatás
nyújtható.

1. Civil tv. hatálya alá tartozó
szervezet
2. érdekképviseletek
3. szakmai szervezet

pályázati úton,
illetve egyedi
döntés alapján

indokolt
esetben
nyújtható

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

-

10_Parlagfű elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának támogatása

A Magyarország Parlagfű
elleni Rövid és Középtávú
Védekezési Akciótervéről
szóló 1230/2012. (VII. 6.)
Korm. határozatban foglalt
célprogramok
finanszírozása.

1. a miniszter vagy a Kormány
más tagjának irányítása vagy
felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv
2. helyi önkormányzat
3. civil szervezet
4. a feladatok végrehajtásában
közreműködő egyéb
gazdálkodó szervezet

pályázati úton,
illetve egyedi
döntés alapján

indokolt
esetben
nyújtható

1. egy összegben, vagy
2. részletekben,
időarányosan
történő kifizetéssel

-

13_Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

1. A földrendező és
földkiadó bizottságokról
szóló 1993. évi II. törvény,
valamint a részarány
földkiadás során keletkezett
osztatlan közös tulajdon
megszüntetésének részletes
szabályairól szóló 374/2014.
(XII. 31.) Korm. rendelet
alapján a részarány
földkiadási eljárás során
keletkezett, az ingatlannyilvántartásba osztatlan
közös tulajdonként
bejegyzett tulajdoni
hányadok önálló ingatlanná
alakításával összefüggésben
a fővárosi és megyei
kormányhivatalt a
megosztási eljárással
kapcsolatosan megillető
költségtérítés,
2. a földmérési feladatok és
jogi szolgáltatói feladatok
ellenértékének,
3. a részarány földkiadás
során keletkezett osztatlan
közös tulajdon
megszüntetésével
kapcsolatos szakmai, illetve
kommunikációs feladatok
költségének, és
4. a megosztási eljárás
földhivatali és földmérési

1. költségvetési szerv
2. gazdasági társaság

egyedi döntés
alapján

indokolt
esetben
nyújtható

1. egy összegben, vagy
2. részletekben,
időarányosan
történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete
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Sorszám

A

82971

26

27

28

B

C

D

E

F

Áht.
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

Előirányzat célja

248723

248701

283190

15_Intézményi feladatok támogatása

16_Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák
állami feladatainak támogatása

19_Állami génmegőrzési feladatok támogatása

206972

20_Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

30

355495

21_Pálinka Nemzeti Tanács

A növényi génmegőrzési és
az őshonos haszonállatok
génerőforrásainak
védelmével kapcsolatos
tevékenységet folytatók
támogatása.

1. A hegyközségekről szóló
2012. évi CCXIX. törvény
33–38. §-ában, valamint a
szőlőtermesztésről és a
borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvényben
a hegyközségi szervezetek
részére meghatározott, az
államtól átvett közfeladatok
működési, beruházási és
fejlesztési célú, valamint
2. a szakmaközi szervezetek
működéséből eredő
feladatainak támogatása.
1. A pálinkáról, a
törkölypálinkáról és a

Kifizetésben részesülők köre

költségvetési szerv

1. Magyar Állatorvosi Kamara
2. Magyar Növényvédő
Mérnöki és Növényorvosi
Kamara

1. költségvetési szerv
2. kutatóintézet
3. felsőoktatási intézmény
4. gazdasági társaság
5. civil szervezet
6. természetes személy

Támogatás
biztosításának
módja

egyedi döntés
alapján

egyedi döntés
alapján

pályázati úton,
illetve egyedi
döntés alapján

Támogatási
előleg

indokolt
esetben
nyújtható

indokolt
esetben
nyújtható

indokolt
esetben
nyújtható

Rendelkezésre bocsátás
módja

1. egy összegben, vagy
2. részletekben,
időarányosan
történő kifizetéssel

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

K

L

M

N

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

-

-

-

-

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

-

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hegyközségek Nemzeti
Tanácsa

egyedi döntés
alapján

indokolt
esetben
nyújtható

részletekben történő
kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

Pálinka Nemzeti Tanács

egyedi döntés
alapján

indokolt
esetben

1. egy összegben, vagy
2. részletekben

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete
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feladatainak
egyszerűsítéséhez szükséges
szakmai jellegű kiadások
finanszírozása..
A miniszter által vezetett
minisztérium
(a továbbiakban:
minisztérium) és a miniszter
által felügyelt költségvetési
szervek olyan
többletfeladatainak
finanszírozása, amelyek
elvégzését jogszabály írja
elő vagy egyébként
szükségszerű, de a
költségvetési szerv elemi
költségvetése a feladatok
finanszírozására fedezetet
nem, vagy nem elegendő
mértékben biztosít.
1. A Magyar Állatorvosi
Kamara esetében:
1.1. a Magyar Állatorvosi
Kamaráról, valamint az
állatorvosi szolgáltatói
tevékenység végzéséről
szóló 2012. évi CXXVII.
törvényben és
1.2. a miniszter és a Magyar
Állatorvosi Kamara között
létrejött stratégiai
partnerségi
megállapodásban,
2. a Magyar Növényvédő
Mérnöki és Növényorvosi
Kamara esetében:
2.1. a Magyar Növényvédő
Mérnöki és Növényorvosi
Kamaráról szóló 2000. évi
LXXXIV. törvény 30. § (3)
bekezdésében, és
2.2. a miniszter és a Magyar
Növényvédő Mérnöki és
Növényorvosi Kamara
között létrejött stratégiai
partnerségi megállapodásban
meghatározott feladatok
ellátásának biztosítása.

XII. Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
G
H
I
J

82972

Sorszám

A

B

C

D

E

F

Áht.
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

Előirányzat célja

31

265701

22_Bormarketing és minőség-ellenőrzés

32

270945

25_Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai

Pálinka Nemzeti Tanácsról
szóló 2008. évi LXXIII.
törvényben meghatározott
közfeladatok működési,
beruházási és fejlesztési
célú, és
2. a Pálinka Nemzeti Tanács
működéséből eredő
feladatainak
támogatása.
A 2011. november 30-a után
forgalomba hozott borok
után tévesen megfizetett
forgalombahozatali
járulékból a visszaigényelt
összegek megtérítése.
A minisztérium és a
miniszter irányítása alá
tartozó költségvetési szervek
nemzetközi szervezetekben
és egyezményekben való
részvételével összefüggő
tagsági díjainak és
hozzájárulásainak
finanszírozása.

33

346140

31_Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak
támogatása

1. A fővárosi és megyei
kormányhivataloktól átvett
falugazdász-hálózat
működtetésével kapcsolatos
kiadások finanszírozása, és
2. a NAK közfeladatainak
ellátása.

34

348151

33_Lovas rendezvények
támogatása

Lovas rendezvények
támogatása.
Az előirányzatból
beruházási célú támogatás
nyújtható.

35

36

359539

356073

35_Állatvédelem támogatása

34_Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai
feladatok támogatása

1. A menhelyek és
ebrendészeti telepek
korszerűsítésének,
2. az állatmenhelyeken
tartott ebek
ivartalanításának, és
3. a lakosság
állatvédelemmel kapcsolatos
tájékoztatásának és
tudatformálásának
támogatása.
1. A Tokaji Borvidék
szakmai feladatainak
megvalósításához szükséges
beruházások és programok,
2. a Tokaji Borvidék
Borászati Közösségi
Infrastruktúra Programhoz
(a továbbiakban: Program)
kapcsolódó épületek
létesítésének,
3. a Programot kiszolgáló
további infrastrukturális
fejlesztések
megvalósításának, és
4. a Program lebonyolítási
költségei fedezésének
támogatása.

XII. Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
G
H
I
J
Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg
nyújtható

Rendelkezésre bocsátás
módja

K

L

M

N

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

történő kifizetéssel

megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete

tévesen fizető borgazdálkodók
köre

-

-

egy összegben történő
kifizetéssel

-

-

NÉBIH

-

-

nemzetközi szervezet

-

-

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NAK

egyedi döntés
alapján

indokolt
esetben
nyújtható

részletekben történő
kifizetéssel

-

1. Civil tv. hatálya alá tartozó
szervezet
2. költségvetési szerv
3. helyi önkormányzat

egyedi döntés
alapján

indokolt
esetben
nyújtható

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

-

1. Civil tv. hatálya alá tartozó
szervezet
2. költségvetési szerv

pályázati úton,
illetve egyedi
döntés alapján

indokolt
esetben
nyújtható

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

-

Tokaji Szőlő- és Bortermelési
Közösségi Infrastruktúra
Központ Nonprofit Kft.

egyedi döntés
alapján

indokolt
esetben
nyújtható

részletekben
történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

igénybe vehető

-
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A

-

-

82973

37

38

B

C

D

E

F

Áht.
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

Előirányzat célja

333739

361017

41

43

029692

334740

029713

3_Állattenyésztési feladatok

4_A sertéságazat helyzetét javító stratégiai
intézkedések támogatása

5_Vadgazdálkodás támogatása

6_Nemzeti Erdőprogram

A tenyésztésszervezési
feladatok támogatása
igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 43/2014.
(XII. 29.) FM rendelet
alapján
1. a törzskönyvezés,
2. a teljesítményvizsgálat, és
3. a tenyészérték
megállapítás
támogatása.
1. A tenyésztési, termelési
integrációs programok
támogatása,
2. kutatás-fejlesztési
programok kiemelt
támogatása,
3. a termékfejlesztés, a
termékek eredetigazolása,
minőségbiztosítása és piacra
juttatása,
4. a tenyésztés és a
feldolgozóipar technikai
fejlesztése,
5. kommunikációs és
marketing programok
támogatása, és
6. informatikai fejlesztések
támogatása.
Az előirányzatból
beruházási célú támogatás
nyújtható.
1. Az Országos
Vadgazdálkodási Adattár
működtetése,
2. apróvad-gazdálkodás,
élőhely-fejlesztés,
hagyományos vadászati
módok, vadászati kultúra,
vadgazdálkodási kutatás
támogatása és
népszerűsítése.

Kifizetésben részesülők köre

AMC Kft.

Herman Ottó Intézet

1. tenyésztő szervezetek tagjai
2. akik tenyésztő szervezetek
tenyésztési programjának
végrehajtásában részt vesznek,
illetve ahhoz adatot
szolgáltatnak

1. költségvetési szerv
2. nonprofit szakmai szervezet
3. gazdasági társaság
4. Civil tv. hatálya alá tartozó
szervezet
5. sertéstartó és feldolgozó,
valamint egyéb szakmai
gazdálkodó szervezet

1. költségvetési szerv
2. civil szervezet
3. köztestület

Támogatás
biztosításának
módja

egyedi döntés
alapján

egyedi döntés
alapján

egyedi döntés
alapján

pályázati úton,
illetve egyedi
döntés alapján

pályázati úton,
illetve egyedi
döntés alapján

Támogatási
előleg

indokolt
esetben
nyújtható

indokolt
esetben
nyújtható

-

indokolt
esetben
nyújtható

indokolt
esetben
nyújtható

Rendelkezésre bocsátás
módja

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

1. egy összegben, vagy
2. részletekben,
időarányosan
történő kifizetéssel

1. egy összegben, vagy
2. részletekben,
időarányosan
történő kifizetéssel

K

L

M

N

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

-

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

igénybe vehető

-

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

igénybe vehető

-

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

-

igénybe vehető

-
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37_Herman Ottó Intézet által ellátott
közfeladatok támogatása

5_Nemzeti támogatások

39

40

36_Agrár-marketing célelőirányzat

1. A közösségi
agrármarketing tevékenység,
és
2. ezzel összefüggésben az
Agrármarketing Centrum
Nonprofit Kft.-nél
(a továbbiakban: AMC Kft.)
felmerülő működési
kiadások
támogatása.
Az előirányzat tartalmazza a
kezelésével és
működtetésével járó
költségeket is.
1. A Herman Ottó Intézet
Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: Herman Ottó
Intézet) által ellátandó
közfeladat megvalósításának
és
2. ezzel összefüggésben a
Herman Ottó Intézetnél
felmerülő működési
kiadások
támogatása.
Az előirányzat tartalmazza a
kezelésével és
működtetésével járó
költségeket is.
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Alcím
név
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284301

45

284312

46

250723

XII. Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
G
H
I
J
Kifizetésben részesülők köre

3_Erdőfelújítás,
erdők a
klímaváltozásban

1. Az erdőgazdálkodók
2007. évi gazdálkodásának
csekély összegű (de
minimis) támogatásáról
szóló 89/2007. (VIII. 17.)
FVM rendelet, valamint az
erdők felújításának csekély
összegű (de minimis)
támogatásáról szóló
102/2008. (VIII. 8.) FVM
rendelet alapján a
magántulajdonú erdők
felújítási, fenntartási
költségeinek,
2. az erdőkkel kapcsolatos
adminisztrációs
tevékenység, valamint a
döntés-előkészítő feladatok
végrehajtásának,
3. a fenntartható
erdőgazdálkodást,
erdőfelújítást szolgáló
kutatási témák, és ezek
kapcsán az erdészeti
szakmai továbbképzések,
szakmai és tájékoztató
kiadványok, valamint az
erdészetpolitikai célok
kommunikációjának
támogatása, és
4. az elrendelt
erdőgazdálkodási
tevékenység támogatása.

1. erdőgazdálkodói
nyilvántartásban szereplő
magántulajdonú erdőre
nyilvántartott erdőgazdálkodók
2. az erdészeti szakszemélyzeti
névjegyzékben szereplő
személy
3. a miniszter, vagy a Kormány
más tagjának irányítása vagy
felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv

4_Fenntartható
erdőgazdálkodás,
erdészeti
környezeti nevelés

1. A 2004. évi nemzeti
hatáskörben nyújtott agrárés vidékfejlesztési
támogatások
igénybevételének
feltételeiről szóló 25/2004.
(III. 3.) FVM rendelet
hatályon kívül helyezéséről
és az ezzel összefüggő
átmeneti rendelkezések
megállapításáról szóló
122/2007. (X. 19.) FVM
rendelet alapján a 2004.
május 1-jét megelőzően
megítélt erdőtelepítések
folyamatban lévő
munkáinak,
2. az erdőkkel kapcsolatos
adminisztrációs
tevékenységek, valamint
döntés-előkészítő feladatok
végrehajtásának,
3. a fenntartható
erdőgazdálkodást,
erdőtelepítést szolgáló
kutatási témák, és ezek
kapcsán az erdészeti
szakmai továbbképzések,
szakmai és tájékoztató
kiadványok, valamint az
erdészetpolitikai célok
kommunikációjának, és
4. az erdészeti környezeti
nevelés
támogatása.

1. erdőgazdálkodói
nyilvántartásban szereplő
magántulajdonú erdőre
nyilvántartott erdőgazdálkodók
2. a feladatok végrehajtását
végző külső személyek
3. a miniszter vagy a Kormány
más tagjának irányítása vagy
felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv
4. Civil tv. hatálya alá tartozó
szervezet
5. gazdálkodó szervezet

7_Fejlesztési típusú támogatások

1. A 2004. május 1-jét
megelőzően vállalt

Kincstár

Támogatás
biztosításának
módja

egyedi döntés
alapján

egyedi döntés
alapján

-

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

K

L

M

N

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

igénybe vehető

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

igénybe vehető

-

-

-

-

indokolt
esetben
nyújtható

egy összegben történő
kifizetéssel

indokolt
esetben
nyújtható

1. egy összegben, vagy
2. részletekben,
időarányosan vagy
teljesítésarányosan
történő kifizetéssel

-

1. egy összegben, vagy
2. részletekben

-

-

-

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete
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Sorszám

A

82975

47

B

C

D

E

F

Áht.
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

Előirányzat célja

250734

8_Nemzeti agrártámogatások

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

K

L

M

N

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

történő kifizetéssel

1. gazdasági társaság
2. egyéni vállalkozó

1. a miniszter vagy a Kormány
más tagjának irányítása vagy
felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek
2. helyi önkormányzat
3. gazdasági társaság
4. nonprofit szervezet
5. egyéni vállalkozó
6. természetes személy

egyedi döntés
alapján

egyedi döntés
alapján

indokolt
esetben
nyújtható

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

indokolt
esetben
nyújtható

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

-

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete

igénybe vehető

-

igénybe vehető

-
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agrárberuházások
forrásainak finanszírozása,
és
2. a Kincstár által ellátott
lebonyolításért, folyósításért,
a követelések kezelésért és
az analitikus nyilvántartás
vezetéséért, továbbá a
támogatás jogszerű
felhasználásának
ellenőrzéséért járó
megbízási díj finanszírozása.
1. Az EMGA-ból
finanszírozott egységes
területalapú támogatáshoz
kapcsolódó átmeneti
nemzeti támogatások
(ÁNT), valamint az alábbi
támogatások:
1.1. az anyakecske, bak és
gödölye beállításának
csekély összegű támogatása,
1.2. a kecsketej
előállításának csekély
összegű támogatása,
1.3. az anyajuh, kos és jerke
beállításának csekély
összegű támogatása,
1.4. a juhtej előállításának
csekély összegű támogatása,
1.5. a tejtermelőknek és az
egyéb állattenyésztési
ágazatok gazdálkodóinak
nyújtandó kivételes
alkalmazkodási támogatás
finanszírozása,
és
1.6. a dohány
szerkezetátalakítási nemzeti
program alapján nyújtható
csekély összegű támogatás,
2. a csoportmentességi
rendeletek és a csekély
összegű támogatás
formájában már kihirdetésre
került vagy tervezett
támogatási konstrukciók és
egyéb, az Európai Bizottság
részére notifikált és
jóváhagyott támogatások:
2.1. az állattenyésztés
támogatása:
2.1.1. a sertés állatjóléti
támogatások finanszírozása,
2.1.2. a baromfi állatjóléti
támogatások finanszírozása,
2.1.3. az anyakoca állatjóléti
támogatása,
2.1.4. az étkezési tojást
termelő tyúkállományok,
valamint a tenyészbaromfi
fajok állatjóléti támogatása,
2.1.5. az egyes
állatbetegségek
megelőzésére, leküzdésére
és felszámolására irányuló
állategészségügyi
szolgáltatások támogatása,
2.1.6. az állati hulla
eltávolítási és
ártalmatlanítási költségének
támogatása,
2.1.7. a rendezett piaci
kapcsolatok kialakításának
támogatása,
2.1.8. a minőségi
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Sorszám

A

B

C

D

E

F

Áht.
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

Előirányzat célja
pontytenyésztési program
csekély összegű támogatása,
2.1.9. a nyúltenyésztés
csekély összegű támogatása,
és
2.1.10. a tenyészkos és
tenyészbak beállításának
csekély összegű támogatása,
2.2. az agrárfinanszírozás
támogatása:
2.2.1. a birtokfejlesztési
hitelek kamattámogatása,
2.2.2. az éven túli
forgóeszköz hitelek
kamattámogatása,
2.2.3. a családi gazdálkodók
hiteleinek kamattámogatása,
2.2.4. a mezőgazdasági
üzemek korszerűsítéséhez,
fejlesztéséhez nemzeti
hatáskörben nyújtott
kedvezményes hitel- és
lízingdíj-támogatás
igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 114/2008.
(IX. 5.) FVM rendelet
alapján nyújtott beruházási
hitelkamat- és lízingdíj
támogatás,
2.2.5. az aszály- és
fagykárok alapján felvett
hitelek kamattámogatása,
2.2.6. az MFB Agrár
Forgóeszköz Hitelprogram
támogatása,
2.2.7. az Agrár Széchenyi
Kártya Konstrukciók
támogatása,
2.2.8. az MFB
Élelmiszeripari Forgóeszköz
Hitelprogram támogatása,
2.2.9. a mikro-, kis- és
középvállalkozások
hitelezésének elősegítése
érdekében a
kezességvállalási díjak
költségvetési támogatása, és
2.2.10. a TÉSZ forgóeszköz
hitelprogram támogatása,
2.2.11. az MFB TÉSZ
Forgóeszköz Hitelprogram
2020 támogatása,
2.2.12. az MFB Agrár
Forgóeszköz Hitelprogram
2020 támogatása,
2.2.13. az MFB
Élelmiszeripari Forgóeszköz
Hitelprogram 2020
támogatása, és
2.2.14. az Agrár Széchenyi
Kártya Konstrukció
keretében átmeneti nemzeti
támogatás a tej. és
sertéságazatban,
2.3. egyéb támogatások:
2.3.1. a növényegészségügyi feladatok
ellátásának támogatása,
2.3.2. a jégeső-elhárítás
támogatása,
2.3.3. a szőlő-gyümölcs
ágazatban felhasznált
gázolaj jövedéki adójának
csekély összegű támogatása,
2.3.4. a mezei őrszolgálatok,
valamint a mezőőrök
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Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

K

L

M

N

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete
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Sorszám

A

82977

B

C

D

E

Áht.
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

F
Előirányzat célja
foglalkoztatásának
támogatása,
2.3.5. a szőlő aranyszínű
sárgaságát okozó betegség
elleni védekezés támogatása,
2.3.6. a szárított takarmány
csekély összegű támogatása,
2.3.7. a méhészeti
járművekre igénybe vehető
csekély összegű támogatás,
2.3.8. a mezőgazdasági
biztosítási díjhoz nyújtott
támogatás,
2.3.9. a fűszerpaprika
minőségi árutermelésének
csekély összegű támogatása,
2.3.10. a sertés, baromfi
ágazat rendkívüli
jövedelempótló támogatása,
2.3.11. időjárási és más előre
nem látható körülmények
miatt átmenetileg piaci
zavarokkal küzdő
növénytermesztési ágazatok
jövedelempótló támogatása,
és
2.3.12. az egyes speciális
helyzetben lévő
mezőgazdasági
vállalkozások rendkívüli
jövedelempótló támogatása.

48

49

265978

331162

9_Állami halgazdálkodási feladatok támogatása

10_Nemzeti agrárkár-enyhítés

11_Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

A mezőgazdasági termelést
érintő időjárási és más
természeti kockázatok
kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény (a
továbbiakban: 2011. évi
CLXVIII. törvény), illetve a
kárenyhítési hozzájárulás
megfizetésével, valamint a
kárenyhítő juttatás
igénybevételével
kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 27/2014.
(XI. 25.) FM rendelet
alapján a termelők és az
állam kölcsönös kockázatés tehervállalásán alapuló
támogatási rendszer
működtetése.
Az erdei vasutak
üzemeltetésének csekély
összegű (de minimis)
támogatásáról szóló
95/2012. (VIII. 30.) VM
rendelet alapján a közjóléti,
rekreációs, turisztikai célú,
személyszállításra használt,
nem állami üzemeltetésű

Kifizetésben részesülők köre

1. költségvetési szerv
2. a Hhvtv.-ben meghatározott,
halgazdálkodásra jogosult
személy
3. halgazdálkodással,
horgászturizmussal kapcsolatos
kutatással, oktatással,
ismeretterjesztéssel,
szaktanácsadással,
szakképzéssel vagy művészeti
tevékenységgel foglalkozó
természetes személy, jogi
személy vagy egyéb
gazdálkodó szervezet
4. Civil tv. hatálya alá tartozó
szervezet

1. azon gazdálkodók, akik a
2011. évi CLXVIII. törvény 11.
§ (1) bekezdésében foglalt
jogosultsági feltételeket
teljesítették
2. költségvetési szerv
3. köztestület

1. nonprofit gazdasági társaság
2. civil szervezet
3. költségvetési szerv

Támogatás
biztosításának
módja

pályázati úton,
illetve egyedi
döntés alapján

egyedi döntés
alapján

pályázati úton

Támogatási
előleg

indokolt
esetben
nyújtható

indokolt
esetben
nyújtható

indokolt
esetben
nyújtható

Rendelkezésre bocsátás
módja

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

1. egy összegben, vagy
2. részletekben,
időarányosan
történő kifizetéssel

egy összegben történő
kifizetéssel

K

L

M

N

Visszafizetés
határideje

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

-

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

igénybe vehető

-

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,

-

igénybe vehető

-
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A halgazdálkodásról és a hal
védelméről szóló 2013. évi
CII. törvény
(a továbbiakban: Hhvtv.) 63.
§ (3) bekezdésében
részletezett feladatok
támogatása
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A

B

C

D

E

F

Áht.
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

Előirányzat célja
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G
H
I
J
Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

K

L

M

N

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

igénybe vehető

-

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

igénybe vehető-

-

erdei vasutak kizárólag
működési célú támogatása.
Beruházási célú támogatás
az előirányzatból nem
nyújtható.
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203432

12_Sertések reprodukciós zavarokkal és
légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való
mentesítés támogatása

6_Állat, növény- és GMOkártalanítás

A sertésállományoknak a
sertés reprodukciós
zavarokkal és légzőszervi
tünetekkel járó
szindrómájától való
mentesítéséről szóló 3/2014.
(I. 16.) VM rendelet alapján
a mentesítés adott telepen
történő gyorsítása vagy
befejezése.
1. Az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvényben
foglalt feladatok
végrehajtásához szükséges
források biztosítása:
1.1. a járványos
állatbetegségek és növényi
zárlati károsítók
megelőzésének,
felderítésének és
felszámolásának érdekében
tett hatósági intézkedések
igazolt költségének
támogatása,
1.2. állatok hatóság által
elrendelt leölése miatti,
továbbá a védekezés céljából
megsemmisített állati és
növényi termékek után a
gazdálkodókat ért károk
megtérítése,
1.3. állat- és
növénykártalanítás
vonatkozásában
1.3.1 az állami kártalanítás,
1.3.2. az állami, valamint a
közérdekű védekezés,
1.3.3. a járványügyi
intézkedés során keletkezett
állati vagy növényi eredetű
melléktermékek szállításánál
és ártalmatlanításánál,
valamint a rendkívüli
élelmiszerlánc-esemény
elhárítása során a hatóságnál
felmerülő igazolt költségek
finanszírozása, és
1.3.4. az egyéb,
jogszabályban állami
feladatként meghatározott
vizsgálatok finanszírozása,
2. a növényfajták állami
elismeréséről, valamint a
szaporítóanyagok
előállításáról és forgalomba
hozataláról szóló 2003. évi
LII. törvény 21/A. § (2)
bekezdése szerinti juttatás
kifizetése, és
3. az idegenhonos inváziós
fajok betelepítésének vagy
behurcolásának és
terjedésének megelőzéséről
és kezeléséről szóló, 2014.
október 22-i 1143/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtása során
az idegenhonos inváziós

4. kezesség, vagy
5. óvadék.

kártalanításra jogosult szervezet
vagy személy

1. kártalanításra jogosult
szervezet, személy
2. az ártalmatlanítást végző:
2.1. ATEV Fehérjefeldolgozó
Zrt.
2.2. SZATEV
FehérjefeldolgozóTakarmánygyártó és
Közszolgáltató Zrt.,
3. fővárosi és megyei
kormányhivatalok
4. fővárosi és megyei
kormányhivatalok járási
hivatalai

egyedi döntés
alapján

egyedi döntés
alapján

indokolt
esetben
nyújtható

-

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete
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A
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B

C

D

E
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Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

Előirányzat célja

7_Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

53

54

334228

1_Uniós programok árfolyam-különbözete

55

334239

2_Egyéb EU által nem térített kiadások

57

347984

58

338528

2_Állami erdőgazdasági társaságok szakmai
feladatainak támogatása

13_Peres ügyek

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

-

-

-

-

-

-

K

L

M

N

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

-

-

-

-

Kincstár

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

-

-

-

-

Kincstár

-

-

-

-

-

-

Rendelkezésre bocsátás
módja

fajokkal szembeni
közérdekű, állami védekezés
feladatainak ellátása.
Az Európai Mezőgazdasági
Garancia Alapból származó
támogatások
árfolyamveszteségeinek
Kincstári Egységes Számla
(a továbbiakban: KESZ) felé
történő rendezése.
1. Az Európai Unió általi
pénzügyi kizárásoknak,
továbbá az intervenciós
felvásárlásokhoz kapcsolódó
járulékos költségek Európai
Unió által nem térített
részének a KESZ felé
történő rendezése,
2. a korábbi évek átmeneti
támogatási projektjeihez
kapcsolódó visszafizetési
kötelezettség rendezése,
3. az adók módjára
behajtandó köztartozások
állami adóhatóság általi
végrehajtásához
kapcsolódóan felmerült
végrehajtási költségek azon
részének finanszírozása,
amelyek a végrehajtás során
nem térültek meg,
4. a csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény 46.
§ (7) bekezdése szerinti
hitelezői nyilvántartásbavételi díj megelőlegezése, és
5. a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény
34. § (1) bekezdése szerinti
végrehajtási költség
megelőlegezése,
6. az Európai
Mezőgazdasági Garancia
Alapból származó
támogatások azon részének
finanszírozása, ahol a
termelőknek határozat
alapján jogos igénye
keletkezett, de annak
Európai Unió felé történő
lejelentése és
visszaigénylése – a
jogosultnak (termelőnek) fel
nem róható – technikai okok
miatt jogszerűen nem
valósítható meg és a
szükséges forrás egyéb
előirányzatról nem
biztosítható.

Az állami erdőgazdasági
társaságok szakmai
feladatainak és közjóléti
fejlesztései ellátásának
támogatása.

az állami tulajdonban lévő
erdőgazdasági társaságok

1. A minisztériummal
szembeni peres és nemperes

költségvetési szerv

egyedi döntés
alapján

-

indokolt
esetben
nyújtható

-

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

-

1. egy összegben, vagy
2. részletekben

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
-

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete
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59

004536

14_Fejezeti általános tartalék

60

258267

17_Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

61

352106

18 Fejezeti stabilitási tartalék

62
63

20_Európai uniós fejlesztési programok
1_Uniós programok kiegészítő támogatása

F
Előirányzat célja
eljárások során egyedi
ügyekben keletkező fizetési
kötelezettségek
finanszírozása,
2. amennyiben a központi
költségvetési szerv
rendelkezésére álló
előirányzat nem biztosít
fedezetet a kifizetésre,
kivételes esetben a fejezet
alá tartozó központi
költségvetési szervek peres
és nemperes eljárásai során
egyedi ügyekben keletkező
50 millió forintot elérő vagy
azt meghaladó fizetési
kötelezettségek teljesítése.
Az előirányzatból a
munkaügyi perekkel
kapcsolatos illetmény
jellegű kifizetések nem
finanszírozhatók.
A 152/2014. (VI. 6.) Korm.
rendeletnek a miniszterre
vonatkozó rendelkezései
alapján a Kvtv. 1. melléklet
XII. Földművelésügyi
Minisztérium fejezetébe
tartozó, a miniszter vezetése
vagy irányítása alá tartozó
költségvetési szervnél vagy
fejezeti kezelésű előirányzat
esetében a költségvetési év
során felmerülő, és év
közben előre nem látható:
1. feladatok kiadásainak
fedezete,
2. eseti kötelezettségek
teljesítése, és
3. egyéb állami feladatok
ellátásának finanszírozása.
Az Európai Mezőgazdasági
Orientációs és Garancia
Alap Garancia Részlegéből
finanszírozott kísérő
intézkedésekből
visszakövetelt támogatások
nemzeti részének
továbbítása a központi
költségvetés felé.
A Kvtv. 19. § (6)
bekezdésében foglaltak
szerint a Kvtv. 19. § (7)
bekezdésében meghatározott
kormányhatározatban foglalt
céloknak megfelelően
használható fel.

XII. Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
G
H
I
J
Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

K

L

M

N

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

történő kifizetéssel

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete

-

-

1. egy összegben, vagy
2. részletekben,
időarányosan
történő kifizetéssel

-

-

-

-

-

-

-

-

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

-

-

-

-

Kincstár

A Kvtv. 19. § (7) bekezdésében
meghatározott
kormányhatározat szerint

A Kvtv. 19. § (7)
bekezdé-sében
meghatározott
kormány
határozat szerint

1. egy összegben, vagy
2. részletekben,
időarányosan
történő kifizetéssel

-

-

-

-

-

költségvetési szerv

-
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A
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64

65

66

C

D

E

F
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Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

Előirányzat célja

1_Méhészeti
Nemzeti Program

A Magyar Méhészeti
Nemzeti Program alapján a
2013–2016 közötti
végrehajtási időszakban a
központi költségvetés,
valamint az Európai
Mezőgazdasági Garancia
Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások
igénybevételének
szabályairól szóló 118/2013.
(XII. 16.) VM rendelet [a
továbbiakban: 118/2013.
(XII. 16.) VM rendelet]
alapján a méhészeti ágazat
uniós versenyképességének
megtartása, fejlesztése,
valamint az ökológiai
egyensúly fenntartása.

a 118/2013. (XII. 16.) VM
rendeletben nevesített
kedvezményezettek

2_Igyál tejet
program

Az óvoda-, iskolatej
program szabályozásáról
szóló FM rendelet alapján a
köznevelési intézmények
tanulóinak tejjel és egyes
tejtermékekkel való ellátása,
valamint az ehhez
kapcsolódó edukációs
tevékenység támogatása.

1. az óvoda-, iskolatej program
szabályozásáról szóló FM
rendeletben nevesített
kedvezményezettek
2. köznevelési intézmény
3. népszerűsítés esetén civil
szervezet vagy vállalkozás

3_Egyes speciális
szövetkezések
(TÉSZ)
támogatása

1. A zöldség-gyümölcs
termelői csoportok
támogatásáról szóló
24/2010. (III. 19.) FVM
rendelet, a zöldséggyümölcs termelői
csoportokról és termelői
szervezetekről szóló
150/2012. (XII. 28.) VM
rendelet, valamint a zöldséggyümölcs termelői
szervezetek kiegészítő
nemzeti támogatásáról szóló
11/2014. (IX. 18.) FM
rendelet alapján
1.1. a zöldség-gyümölcs
termelői csoportok és
termelői szervezetek
működésének megerősítése
és fejlesztése,
1.2. a válságok
megelőzésének és
kezelésének elősegítése, és
2. 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 alapján a zöldséggyümölcs termelői
szervezeteket érintően előírt,
információs rendszerek
kialakítása és adatgyűjtések
végrehajtása.

1. zöldség-gyümölcs termelői
csoportok és termelői
szervezetek,
2. informatikai rendszer
létrehozásával, adatgyűjtéssel
és környezetvédelmi
intézkedést megalapozó
tanulmányok elkészítésével
megbízott vállalkozó vagy
költségvetési szerv

256389

241089

260167

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

egyedi döntés
alapján

pályázati úton,
illetve egyedi
döntés alapján

egyedi döntés
alapján

Támogatási
előleg

-

-

-

Rendelkezésre bocsátás
módja

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

K

L

M

N

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

Kincstár

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

Kincstár

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-

-

Kincstár
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281101

4_Egyes
állatbetegségek
megelőzésének és
felszámolásának
támogatása

Az élelmiszerlánccal, az
állategészségüggyel és
állatjóléttel, valamint a
növényegészségüggyel és a
növényi
szaporítóanyagokkal
kapcsolatos kiadások
kezelésére vonatkozó
rendelkezések
megállapításáról, a
98/56/EK, a 2000/29/EK és
a 2008/90/EK tanácsi
irányelv, a 178/2002/EK, a
882/2004/EK és a
396/2005/EK európai
parlamenti és tanácsi
rendelet, a 2009/128/EK
európai parlamenti és tanácsi
irányelv és az 1107/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi
rendelet módosításáról,
valamint a 66/399/EGK, a
76/894/EGK és a
2009/470/EK tanácsi
határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2014.
május 15-i 652/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi
rendelet, valamint az egyes
állatbetegségek és
zoonózisok felszámolására,
az ellenük való védekezésre
és figyelemmel kísérésükre
irányuló nemzeti programok
2015. évi finanszírozásának
szabályairól szóló 50/2015.
(VIII.17.) FM rendelet
alapján
1. az Európai Unió jogi
aktusaiban meghatározott
állatbetegségek, illetve
zoonózisok felszámolását,
ellenőrzését, megfigyelését
és az ellenük való
védekezést segítő
programok finanszírozása,
és
2. az ezen előirányzat
felhasználásával kapcsolatos
szabálytalanság miatt az
Európai Bizottság által
megállapított visszafizetési
kötelezettség teljesítése.

XII. Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
G
H
I
J
Kifizetésben részesülők köre

1. állattartók
2. NÉBIH
3. Magyar Juh- és
Kecsketenyésztők Szövetsége
4. fővárosi és megyei
kormányhivatalok

Támogatás
biztosításának
módja

egyedi döntés
alapján

Támogatási
előleg

-

Rendelkezésre bocsátás
módja

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

K

L

M

N

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

-

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete
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82983

68

69

B
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D

E

F
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Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csoport név

Jogcím
név

Előirányzat célja

5_Iskolagyümölcs
program

1. Az iskolagyümölcsprogram végrehajtásáról
szóló 50/2012. (V. 25.) VM
rendelet [a továbbiakban:
50/2012. (V. 25.) VM
rendelet] alapján a
gyermekek gyümölcs- és
zöldségfogyasztása
ösztönzésének támogatása,
és
2. az iskolagyümölcs
program értékelésének,
valamint kommunikációs
feladatainak ellátása.

1. az 50/2012. (V. 25.) VM
rendelet 3. § (1) bekezdésében
meghatározott kérelmező
2. költségvetési szerv
3. jogi személy és egyéb
gazdálkodó szervezet

6_Nemzeti
Diverzifikációs
Program

A Nemzeti Diverzifikációs
Program keretében
megvalósuló támogatások
igénybevételének általános
szabályairól szóló 144/2009.
(XI. 6.) FVM rendelet
alapján a vitatott támogatási
döntések miatt indult
kártérítési keresetek
elbírálása következtében
megítélt összegek rendezése.

kártérítési keresetet megnyerő
ügyfél

284267
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Kifizetésben részesülők köre

Támogatás
biztosításának
módja

pályázati úton,
illetve egyedi
döntés alapján

-

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

K

L

M

N

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

-

-

Kincstár

Kincstár

-

-

-

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

-

-

1. egy összegben, vagy
2. részletekben
történő kifizetéssel

-

1. A kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető – fizetési
számlájára vonatkozó, a támogató
javára szóló beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

-
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Sorszám

XII. Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
G
H
I
J

A

O
Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete

”
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3. melléklet a ..../2016. (….) FM rendelethez
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3. melléklet a 86/2016. (XII. 20.) FM rendelethez

„2. melléklet a 24/2015. (V. 26.) FM rendelethez

„2. melléklet a 24/2015. (V. 26.) FM rendelethez

A központi kezelésű előirányzatokra vonatkozó különös rendelkezések
XII. Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
A

Sorszám

Áht.
azonosító

72

Cím
név

C

Alcím
név

D

Jogcím
csoport
név

E

Jogcím
név

F

Előirányzat célja

G

Kifizetésben
részesülők
köre

H

Támogatás
biztosításának
módja

I

J

K

L

M

N

O

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

-

1. egy összegben,
vagy
2. részletekben
történő
kifizetéssel

-

-

-

-

-

21_Központi kezelésű előirányzatok

70
71

B

349295

1_Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és
kiadások
1_Állami
erdőgazdasági
társaságok
tőkeemelése

Az állami tulajdonú
erdőgazdasági társaságok
felett törvényben kijelölt
tulajdonosi jogok
gyakorlása keretében
történő tőkeemelés.

állami
tulajdonban
lévő
erdőgazdasá
gi társaságok

-

”
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A nemzetgazdasági miniszter 52/2016. (XII. 20.) NGM rendelete
a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól
szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet módosításáról
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56/A. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:
1. §		
A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló
4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK,
az 1037/2011/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek
a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
2008. június 23-i 589/2008/EK bizottsági rendeletben meghatározott tojás esetében – a 4. § e) pontja szerint
feltüntetendő egységáron túl – fel kell tüntetni a tojás kilogrammjára számított legmagasabb egységárat is.
Az eladási árat, a 4. § e) pontja szerinti egységárat és a tojás kilogrammjára számított legmagasabb egységárat
azonos betűméretben kell feltüntetni.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő kilencvenedik napon lép hatályba.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5025/2016/4. számú határozata

Az ügy száma: Köf.5025/2016/4.
A tanács tagja: Dr. Kozma György a tanács elnöke, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró
Az indítványozó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Az indítványozó képviselője: Dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna jogtanácsos
Az érintett önkormányzat: Monostorpályi Község Önkormányzata
Az érintett önkormányzat képviselője: Dr. Németh Árpád ügyvéd
Az ügy tárgya: települési adóról szóló rendelet törvényességi felülvizsgálata

Rendelkező rész
A Kúria
–
megállapítja, hogy Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló
24/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés a) pontjának „… „természetes”, és „…, valamint”
fordulata, a 2. § (1) bekezdés b) pontjának „b) az az a) pontba nem tartozó,” fordulata törvénysértő, ezért ezen
fordulatokat 2016. december 31-i hatállyal megsemmisíti;
–
megállapítja, hogy Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról
szóló 24/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés a) pontja az alábbi szövegezéssel marad
hatályban:
„Az adó alanya az a személy, aki (amely) nem felel meg a vállalkozó (a hely adókról szóló 1990. évi C. törvény
52. § 26. pont) feltételeinek – és nem állam, nem önkormányzat és nem szervezet –, aki (amely) a naptári év
(a továbbiakban: év) első napján a földrészlet tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni
hányaduk arányában adóalanyok.”
–
megállapítja, hogy Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló
24/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdése törvénysértő, ezért azt 2016. december 31-i
hatállyal megsemmisíti;
–
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló 24/2016.
(XII. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésének, valamint 7. § (2) bekezdésének törvényességi
felülvizsgálatára és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja;
–
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
[1] Az indítványozó kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 132. § (3) bekezdés b) pontja alapján folytatott eljárásban hívta fel az önkormányzatot
a települési adóról szóló 24/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) módosítására, mivel annak
egyes rendelkezéseit törvénysértőnek ítélte.
[2] Az önkormányzat képviselő-testülete a törvényességi felhívásban foglaltaknak részben eleget téve módosította
az Ör.-t. Ezt követően azonban az indítványozó által kibocsátott törvényességi felhívásban foglaltakkal nem értett
egyet, 54/2016. (IV. 29.) határozatával elutasította azt, hogy eleget tegyen a törvényességi felhívásban foglaltaknak.
[3] Mivel a törvényességi felügyeleti eljárás a fentiek szerint nem vezetett eredményre, ezért az indítványozó a Kúria
előtt kezdeményezte az Ör. egyes rendelkezéseinek törvényességi felülvizsgálatát és megsemmisítését.
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Az indítvány és az érintett önkormányzat állásfoglalása
[4] Az indítványozó állította, hogy az Ör. adóalanyokra vonatkozó 2. § (1) bekezdés a) pontja ellentétes a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Helyi adó tv.) 1/A. § (1) bekezdésében foglaltakkal, mivel a törvényi
felhatalmazásnak a Kúria Köf.5035/2015. számú határozatában értelmezett kereteit túllépve, az adóalanyi körből
nem emelte ki a vállalkozókat.
[5] Az indítványozó kormányhivatal ezen túlmenően hivatkozott arra is, hogy az Ör. 5. § (1) bekezdése, valamint 7. §
(2) és (3) bekezdései a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (1) bekezdésével, és
3. §-a szerinti előírásokkal, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban:
IRM rendelet) 2. §-ával is ellentétesek. Indokolása értelmében a hivatkozott rendelkezések nem értelmezhetőek
egyértelműen, nem felelnek meg a magyar nyelv szabályainak. Egyebekben pedig az önkormányzat az Ör.
7. § (3) bekezdésével azonos tárgykört két különböző jogszabályban kíván szabályozni, amivel indokolatlan
párhuzamosságot idézett elő.
[6] Végül az indítványozó arra hivatkozott, hogy az Ör. 5. § (1) bekezdése és a 7. § (3) bekezdése nem felel meg
a vagyoni típusú adókkal szembeni arányos és megkülönböztetés mentes adóztatás követelményének, mivel az Ör.
az adófizetési kötelezettséget az adózó igazgatási szempontú lakhatásától tette függővé.
[7] Az érintett önkormányzat a részére megküldött indítványra a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 52. § alapján állásfoglalást terjesztett elő, melyben az indítvány
– Bszi. 55. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti – elutasítását kérte.
[8] Álláspontja értelmében az Ör. 2. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott alanyi kör megfelel a Helyi adó tv.
52. § 26. pontjában foglaltaknak. Az Ör. 2. § (1) bekezdés b) pontja kizárja a vállalkozókat az adózói körből, ezért
az indítványban foglalt törvénysértés nem valósult meg. Mivel a települési adó tárgya a vagyonelem és nem
a tevékenység, ezért adóelkerülésre adna alapot az, ha minimális vállalkozói működés is mentességet jelenthetne
az adó megfizetése alól.
[9] Az önkormányzat vitatta azt is, hogy az Ör. támadott 5. § (1) bekezdése, valamint 7. § (3) bekezdése
megfogalmazásukat tekintve ellentétesek lennének a Jat. rendelkezéseivel.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása
[10] Az indítvány részben megalapozott.
[11] A Kúria ebben az esetben is utal arra, hogy az önkormányzat a támadott Ör.-t az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésére visszavezethető, a Helyi adó tv. rendelkezései alapján végrehajtó jellegű jogalkotói jogkörében
alkotta meg. Ezért az Ör. nem lehet ellentétes – egyéb jogszabályi rendelkezések mellett – a Helyi adó tv.
szabályozásával sem.
[12] Utalni kell továbbá arra is, hogy az absztrakt normakontroll eljárásban – mint amilyen a kormányhivatali és
az alapvető jogok biztosának indítványa alapján indult eljárások – az elbíráláskor hatályos Ör.-nek a mindenkor
hatályos törvényeknek, jogszabályoknak kell megfelelnie.
[13] A Kúria a Helyi adó tv. 1/A. §-át eddig több határozatában (Köf.5035/2015., Köf.5068/2015., Köf.5069/2015.) is azonos
tartalommal értelmezte. Egyebek mellett kifejtette, hogy a helyi szinten bevezethető adók és az adótényállás
elemeinek kiszámítható szabályozásával párhuzamosan 2015. január 1-jétől a törvényalkotó felhatalmazta
az önkormányzatokat közelebbről meg nem határozott, törvény által nem tilalmazott adók bevezetésére, illetve
bármely közteher nélküli adótárgy adóztatására. Az alanyi kör generális korlátozása mellett a Helyi adó tv. nem
határozta meg azokat a törvényi kereteket – a lehetséges adótárgyak körét, az adótényállás egyéb elemeit (az adó
alapja, mértéke, stb.) –, amelyek között és amelyekre tekintettel az adókötelezettség kivethető. A Helyi adó tv. 1/A. §
(2) bekezdésében tételesen rögzített rendelkezések is [1. § (1) bekezdése, a 42/B. §, valamint az eljárási kérdések
szabályozására vonatkozó 43. § (3) bekezdése] az adóztatás fentiek szerinti szabadságát szolgálják.
[14] A szabályozás ezen módjából általános következtetésként levonhatóan a Helyi adó tv.-ben nincsenek olyan
anyagi jogi garanciák, amelyek a potenciális adózók számára a települési adókötelezettséggel összefüggésben
biztosítanák az Alaptörvény XXX. cikke szerinti, de annál az adózóra nézve nem súlyosabb, illetve nem hátrányosabb
kötelezettség teljesítését.
[15] A Kúria kimondta azt is, hogy a konkrét eljárásban a települési adóval összefüggésben nem vehetők figyelembe
a Helyi adó tv. – 1/A. § (2) bekezdésében megjelölteken kívüli – rendelkezései.
[16] A Helyi adó tv. 1/A. § (1) bekezdése szerint: „[a]z önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési
adót, települési adókat vezethet be, amelyeket más törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bármely
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adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. A települési
adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel – vállalkozó (52. §
26. pont)”. Az 1/A. § (2) bekezdése értelmében „[a]z e § alapján megállapított települési adóra kizárólag az 1. §
(1) bekezdését, a 42/B. §-t és a 43. § (3) bekezdését kell alkalmazni”.
Az Ör. adóalanyi kört szabályozó 2. § (1) bekezdése értelmében „[a]z adó alanya a) az a természetes személy,
valamint b) az az a) pontba nem tartozó, aki (amely) nem felel meg a vállalkozó (a hely adókról szóló 1990. évi
C. törvény 52. § 26. pont) feltételeinek – és nem állam, nem önkormányzat és nem szervezet –, aki (amely) a naptári
év (továbbiakban: év) első napján a földrészlet tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni
hányaduk arányában adóalanyok”.
Az Ör. 2. § (1) bekezdése értelmében az adó alanya természetes személy lehet és minden olyan személy, amely nem
felel meg a Helyi adó tv. 52. § 26. pontjában foglaltaknak.
A Kúria eddigi gyakorlata értelmében túlterjeszkedik az önkormányzati szabályozás a Helyi adó tv. 1/A. §
(1) bekezdésében foglaltakon akkor, ha nem különböztet az adóalanyok között a törvényi tartalomnak
megfelelően. Amennyiben ugyanis a tulajdonos természetes személy egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági
őstermelőként, avagy jogi személy tagjaként vállalkozási tevékenységet folytat a tulajdonában álló termőföldjén,
úgy e tevékenysége kizárja, hogy alanya legyen a települési adónak. A Kúria erre a következtetésre jutott
az Ör. 2. § (1) bekezdés a) pontja kapcsán is, mivel e rendelkezés a természetes személyeket minden további
megkülönböztetés nélkül, általában jelölte ki az adó alanyának. A szabályozás ezen módja ezért a Helyi adó tv. 1/A. §
(1) bekezdés második fordulatába ütközően törvénysértő.
Az indítványozó vitatta az Ör. 5. § (1) bekezdésének törvényességét az abban megjelenő adózók közötti
megkülönböztetése miatt is, amely a vagyoni típusú adók esetében aránytalanságra és a Helyi adó tv. 6. §
c) pontjának sérelmére vezetett.
Az Ör. 5. § (1) bekezdése értelmében „[a]z adó mértéke: a) Monostorpályi Községben életvitelszerűen itt lakó állandó
lakóhellyel rendelkező adó alanya részére 1 Ft/m2/év, b) az a) pontban meg nem határozottak részére 1 Ft/m2/év”.
Helytállóan hivatkozik arra az indítvány, hogy a Kúria gyakorlata értelmében a vagyoni típusú adók esetében
az adómérték nem szakadhat el számottevően az adótárgy értékétől [Helyi adó tv. 6. § c) pont]. A Kúria
Köf.5069/2015. számú határozatában azt is megállapította, hogy vagyoni típusú az a települési adó, amelynek tárgya
valamely művelési ágba tartozó külterületi földrészlet (Köf.5069/2015., Indokolás 16. pont). Mivel azonban a jelen
esetben az Ör. nem különböztet az adómértékben is megjelenő módon a helyben lakó és a nem helyben lakó
adóalanyok között – az adó mértéke a két alanyi körben azonos (1 Ft/m2/év) –, ezért a törvénysértés e tekintetben
nem volt megállapítható.
Az indítványozó vitatta az Ör. 7. § (2) és (3) bekezdéseinek törvényességét is. Ebben a körben arra hivatkozott, hogy
a zárórendelkezések a Jat. és az IRM rendelet szabályaiba ütközően jogsértőek.
A Jat. 2. § (1) bekezdése értelmében „[a] jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető
szabályozási tartalommal kell rendelkeznie”. A 3. § szerint „[a]z azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy
hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás
nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. (…)”. Az IRM rendelet 2. §-a értelmében „[a] jogszabály
tervezetét a magyar nyelv szabályainak megfelelően, világosan, közérthetően és ellentmondásmentesen kell
megszövegezni”.
Az Ör. 7. § (2) bekezdése értelmében „[a]z e rendelet alkalmazható rendelkezései alapján adófizetésre kötelezettek
2016. január 31. napjáig, majd minden naptári év január 31. napjáig kötelesek bevallani az adóköteles
földtulajdonukat. Az önkormányzati adóhatóság a földtulajdonosokat nyilatkozatra hívhatja fel”. A 7. §
(3) bekezdése szerint „[e]zen rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja akkor alkalmazható, ha az önkormányzat annak
alkalmazhatóságára vonatkozó – külön önkormányzati rendeletben – részletes feltételeket határoz meg”.
Az Ör. adókivetést megelőző bevallást tartalmazó 7. § (2) bekezdésével szemben, a 7. § (3) bekezdése nehezen
értelmezhető a magyar nyelv szabályai szerint, valamint a Jat. 2. § (1) bekezdésének és 3. §-ának fényében is. Az Ör.
7. § (3) bekezdése arra utal, hogy az önkormányzat a későbbiekben újabb rendeletet kíván megalkotni az 5. §
(1) bekezdés a) pontjának alkalmazhatósága, az alkalmazhatóság feltételei tekintetében.
Ez a jogalkotási technika nem jelent a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalmat, mivel
az Ör. egészét hatályba léptető 7. § (1) bekezdésének megfelelő szövegezése helyett („E rendelet 2016. január 1.
napján lép hatályba.”) kétséget ébreszt az 5. § (1) bekezdésének hatálya tekintetében.
Emellett a vizsgált szakasz arra utal, hogy a helyben lakók adókötelezettségét az Ör. helyett egy másik
önkormányzati rendelet, esetlegesen eltérő feltételrendszerben rendezi majd. Ebből pedig az a következtetés
adódik, hogy az önkormányzat a helyben lakók települési adóval kapcsolatos kötelezettségét nem a települési
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adókötelezettséget megállapító Ör.-ben, hanem egy attól eltérő, új rendeletben kívánja rendezni, ezzel
indokolatlanul párhuzamossá téve a szabályozást.
[29] Végül a 7. § (3) bekezdése az 5. § (1) bekezdés a) pontja hatálybalépésének relativizálásával, az adókivetés
feltételessé tételével nyelvileg meglehetősen bonyolulttá vált, amely összességében ezért nem felelt meg
az IRM rendelet 2. §-ában foglaltaknak sem.
[30] A kifejtettek értelmében a Kúria megállapította, hogy az Ör. 7. § (3) bekezdése a Jat. 2. § (1) bekezdése, a 3. §-a,
valamint az IRM rendelet 2. §-a alapján jogsértő, ezért azt meg kellett semmisíteni.

A döntés elvi tartalma
[31] Túllépi a törvényi kereteket az a települési adóra vonatkozó önkormányzati rendelet, amelynek alanya
általánosságban a természetes személy.
[32] Az önkormányzati rendeletnek egyértelműen utalnia kell arra, ha egyes rendelkezései – az egész rendelethez
képest – eltérő időben lépnek hatályba.
[33] A helyi adó rendeletnek az adókötelezettség minden feltételére ki kell terjednie, az adókötelezettséget
indokolatlanul nem lehet párhuzamos helyi normában szabályozni.

Alkalmazott jogszabályok
[34] 1990. évi C. törvény 1/A. §, 52. § 26. pont

Záró rész
[35] A megsemmisítés a Bszi. 55. § (2) bekezdésén, az elutasító rendelkezések az 55. § (3) bekezdésén alapulnak. A Kúria
a törvénysértés megállapításán túlmenően, törekedve az Ör. hatályban tartására, a megsemmisítés korábbiakban is
alkalmazott „mozaikos” módszerét tartotta ésszerűnek. A megsemmisítés időbeli hatálya tekintetében figyelemmel
volt az adóév végére.
[36] 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.
[37] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárta ki.
Budapest, 2016. november 22.
Dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó s. k. előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt s. k. bíró
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1799/2016. (XII. 20.) Korm. határozata
a Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatására rendelkezésre
álló forrásból a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 1. melléklet szerinti táblázat G:18 mezőjében foglaltak az 1. melléklet szerint
részesüljenek támogatásban.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1799/2016. (XII. 20.) Korm. határozatához
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 1. melléklete szerinti táblázat G:18 mezőjében foglaltak fejlesztési
célú támogatása
Kifizetésben részesülő köre

Abaújszántó
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Erdőbénye
Erdőhorváti
Golop
Hercegkút
Legyesbénye
Mád
Makkoshotyka
Mezőzombor
Monok
Olaszliszka
Rátka
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Szegi
Szegilong
Szerencs
Tállya
Tarcal
Tokaj
Tolcsva
Vámosújfalu
Lebonyolító szerv
Összesen

Támogatás (millió Ft)

64,4
32,6
27,6
23,0
32,2
32,6
27,6
18,4
41,4
18,4
50,6
32,2
23,0
27,6
23,0
32,6
69,0
69,0
13,8
18,8
59,8
32,2
32,2
69,0
36,8
23,0
60,0
990,8
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A Kormány 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozata
egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról
A Kormány
1. egyetért az 1. melléklet szerinti sportinfrastruktúra-fejlesztési és egyéb fejlesztési beruházások megvalósításával,
ezért az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §
hatálya alá tartozó támogatást nyújt az 1. mellékletben meghatározott célokra, az 1. mellékletben nevesített
kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a fejlesztésekhez szükséges
költségvetési forrásokat a 2016. évben biztosítsák;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
a)
az 1. mellékletben megjelölt kedvezményezett szervezetekkel a támogatási jogviszony létrehozása
érdekében, valamint
b)
a költségvetési támogatások egy összegben történő kifizetése érdekében az 1. mellékletben megjelölt
kedvezményezettek részére.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. december 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozathoz
A támogatás összege

A fejlesztés megnevezése

A támogatás célja

Dunakeszi Szabadtéri műugró
torony és medence fejlesztés

a szabadtéri műugró torony
és medence fejlesztésének
támogatása

635

Városi Sportegyesület
Dunakeszi

Diósgyőri stadion
rekonstrukciója

a stadion építése során
felmerült opciós tételek
megfizetésének a támogatása

3 100

Diósgyőri
Stadionrekonstrukciós Kft.

A siófoki Kiss Szilárd csarnok
befejezése

TAO-fejlesztés keretében
megkezdett, félkész
felépítmény befejezésének
a támogatása

1 900

Nemzeti Sportközpontok

X. kerületi multifunkcionális
sportcsarnok és uszoda
fejlesztés

a Mázsa téri multifunkcionális
sportcsarnok és uszoda
fejlesztésének a támogatása

2 000

Budapest Főváros X. Kerület
Kőbányai Önkormányzat

Rákosmenti multifunkcionális
csarnok

a Rákosmenti
multifunkcionális csarnok
megvalósításának
támogatása

2 500

Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzata

Szegedi Ifjúsági Centrum

Szegedi Ifjúsági Centrum és
kiegészítő projektelemek
megépítésének támogatása

9 700

Szeged-Csanádi
Egyházmegye

Baracskai Általános Iskola
tornaszoba-fejlesztése

a Baracskai Általános iskola
tornaszoba fejlesztésének
támogatása

270

Baracska Község
Önkormányzata

(millió Ft)

Kedvezményezett
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Szentendrei Ferences
Gimnázium

tornacsarnok építése

1 500

Magyarok Nagyasszonya
Ferences Rendtartomány

Budafoki Munkás Testedző
Egyesület

BMTE fejlesztési projekt
következő üteme

100

Budafoki Munkás Testedző
Egyesület

A Kormány 1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozata
egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról
A Kormány
1. egyetért az 1. melléklet szerinti sportinfrastruktúra-fejlesztési és egyéb fejlesztési beruházások megvalósításával,
ezért az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §
hatálya alá tartozó támogatást nyújt az 1. mellékletben meghatározott célokra, az 1. mellékletben nevesített
kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a fejlesztésekhez szükséges
költségvetési forrásokat a 2016. évben biztosítsák;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
a)
az 1. mellékletben megjelölt kedvezményezett szervezetekkel a támogatási jogviszony létrehozása
érdekében, valamint
b)
a költségvetési támogatások egy összegben történő kifizetése érdekében az 1. mellékletben megjelölt
kedvezményezettek részére.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. december 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozathoz

A fejlesztés megnevezése

A támogatás célja

Magyar Kajak-Kenu
Szövetség fejlesztési
programja

a Magyar Kajak-Kenu Szövetség fejlesztési
programjának támogatása

Dunakeszi kajak-kenu
létesítmények fejlesztése

a Dunakeszi nyíltvízi edzőközpont épület
beruházása és egyéb kiegészítő létesítmények
megépítésének támogatása Gödön és
Dunakeszin

A támogatás összege
(millió Ft)

Kedvezményezett

1 950
Magyar Kajak-Kenu
Szövetség
780
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Kézilabda Munkacsarnokok
építése

a Magyar Kézilabda Szövetség kézilabda
munkacsarnokok építésére irányuló
programjának végrehajtásának támogatása

3 500

Szegedi multifunkcionális
sportcsarnok fejlesztés

egy 6000 fős versenyaréna és egy kapcsolt
1000 fős munkacsarnok megvalósításának
támogatása

3 000

Kisvárdai Kézilabda
Akadémia

a Kisvárdai Kézilabda Club fejlesztéseinek
támogatása

250

Multifunkcionális
sportcsarnok Kisvárdán

a kisvárdai multifunkcionális sportcsarnok
építésének támogatása

3 500

Hévízi kézilabda fejlesztése

a hévízi kézilabda fejlesztését szolgáló támogatás

500

Rekortán pálya fejlesztési
program

új országos program keretében kültéri pályák
építése, és meglévő kültéri pályák felújítása

3 000

Sportcsarnok fejlesztés
Bicskén

a bicskei Sportcsarnok fejlesztésének támogatása

900

Pécsi Utánpótlás Akadémia

a PMFC jelenlegi pécsi, kovácstelepi
utánpótlásközpontjában már meglévő pályái
és épületei részleges felújításának támogatása,
továbbá egy új műfüves munkacsarnok, valamint
füves és műfüves edzőpályák létesítésének
támogatása

500

Gyirmót FC
létesítmény-fejlesztései

a centerpálya aláfűtésének és a teljes létesítmény
fűtés korszerűsítésének támogatása termálvíz
felhasználásával, továbbá bentlakásos kollégium,
sportszálloda megépítésének támogatása

600

Dunakeszi futsal csarnok
építés

a Dunakeszi futsal csarnok építésének
támogatása

900

Kisvárdai Labdarúgó
Akadémia fejlesztés

a Kisvárdai Labdarúgó Akadémia erőnléti fejlesztő
részlegének, további infrastruktúra fejlesztésének
támogatása

700

Kisvárdai fedett labdarúgó
csarnok építése

a Kisvárdai fedett labdarúgó csarnok építésének
támogatása

500

Munkácsi Labdarúgó
Akadémia

a Munkácsi Labdarúgó Akadémia támogatása

1 000

Magyar Kézilabda
Szövetség

Magyar Labdarúgó
Szövetség

82995

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 210. szám

Csíkszereda Sport Akadémia

a Csíkszereda Sport Akadémia támogatása

1 000

Sepsiszentgyörgy Sport
Akadémia

a Sepsiszentgyörgy Sport Akadémia támogatása

1 000

Eszék Sport Akadémia

az Eszék Sport Akadémia támogatása

1 000

Dunaszerdahely Sport
Akadémia

a Dunaszerdahely Sport Akadémia támogatása

1 000

Délvidék Sport Akadémia
támogatási program

a Délvidék Sport Akadémia támogatása

3 000

MLSZ Telki Edzésközpont
bővítése és fejlesztése

2 db új élőfüves labdarúgó pálya és kapcsolódó
infrastruktúra építésének,
teljesítménydiagnosztikai center építésének,
műszer- és szoftverbeszerzésének,
napelemes vagy hibrid (napelem és
szélgenerátor), valamint az öntözést biztosító
víztározó tó építésének támogatása, illetve
egyéb kapcsolódó beruházások támogatása
(tereprendezés, út, kerítés, világítás)

2 000

MLSZ Amatőr sporttelep
felújítási program

a sporttelep-felújítási program támogatása,
amely kiegészíti az MLSZ által irányított országos
pályaépítési program célkitűzéseit

1 000

Mezőkövesdi sportcentrum
fejlesztése

új 45 szobás sportszálló építésének, meglévő
faházak felújításának, meglévő konyhaépület
felújításának, meglévő portaépület felújításának
és személyzeti szálláshely bővítésének
támogatása

500

GyöngyöshermánSzentkirály SE
pályarekonstrukció

pálya felújítás, világítás kiépítésének támogatása

11

Pomázi Focisuli fejlesztése

energetikai korszerűsítés támogatása (napelemes
rendszer), csapadékvíz elvezetés, grund műfüves
edzőpálya építése, meglévő műfüves pályák
felújításának, biztonsági kamerarendszer
bővítésének, mobil lelátóhoz biztonsági korlátok
építésének támogatása

25

Tarpa Sportcentrum
befejezése

a tarpai sportcentrum befejezésének támogatása
a világítás, berendezés-korszerűsítés és
pálya felújítás vonatkozásában

50

Sárospataki Torna Club
fejlesztései

műfüves pálya, lelátó, konditerem
korszerűsítésének, ökölvívó eszközök
beszerzésének támogatása

190

Balmazújvárosi Sport Klub
fejlesztései

a Balmazújvárosi Sport Klub támogatása

500
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Fehérgyarmat SC
fejlesztései

műfüves pálya megépítésének, a meglévő élő
füves pálya felújításának és a pálya körül rekortán
pálya, lelátó megépítésének, öltöző épület
tetőterének a beépítésének támogatása

230

Sopron SC
létesítményfejlesztése

az Ágfalvi úti sportpályához új öltözőépület és
lelátó korszerűsítésének támogatása

251

Szászbereki
sport-létesítmény
fejlesztése

sportcsarnok építésének, műfüves és élőfüves
pályának, öltöző épület fejlesztésének
támogatása

581

Teniszakadémia kialakítása
Rétközben

teniszpályák és szállásépület fejlesztésének
támogatása

1 250

Magyar Tenisz Szövetség

Csepeli Birkózó Akadémia

birkózó akadémia létesítése

2 000

Magyar Birkózó
Szövetség

Vasas létesítményfejlesztési
programjának
többlettámogatása

az Illovszky Stadion rekonstrukciós
többletmunkálatainak támogatása, valamint
az egyéb vagyonkezelésben lévő ingatlanok
rekonstrukciójának támogatása

5 400

Vasas Sport Club

Népliget rekonstrukciója

Fradiváros I. ütem

10 000

Ferencvárosi Torna Club

A Kormány 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozata
az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról
A Kormány
1. egyetért az 1. melléklet szerinti erdélyi, vajdasági, horvátországi, muravidéki, kárpátaljai, felvidéki és a diaszpórában
működő szervezetek ingatlanberuházásainak és tevékenységének, célkitűzéseinek, valamint programjainak
megvalósításával;
2. felhívja a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy az 1. melléklet szerinti erdélyi, vajdasági, horvátországi,
muravidéki, kárpátaljai, felvidéki és a diaszpórában működő szervezetek ingatlanberuházásainak és
tevékenységének, célkitűzéseinek, valamint programjainak megvalósítása érdekében a Bethlen Gábor Alap
közreműködésével nyújtson költségvetési támogatást az 1. mellékletben meghatározott Kedvezményezettek
részére, az 1. melléklet szerinti célokra az ott meghatározott összegben;
Felelős:
a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő:
2016. december 30.
3. felhívja a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy a 2. pontban meghatározottak szerint tegye meg
a szükséges intézkedéseket a Bethlen Gábor Alap közreműködésével
a)
az 1. mellékletben meghatározott kedvezményezett szervezetekkel a támogatási jogviszony létrehozása,
valamint
b)
a költségvetési támogatások egy összegben történő kifizetése
érdekében.
Felelős:
a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő:
2016. december 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

82997

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 210. szám

1. melléklet az 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozathoz

A támogatási cél/fejlesztés megnevezése

Kedvezményezett

Igényelt összeg (Ft)

erdélyi szervezet programjának, célkitűzéseinek
támogatása

Mens Sana Alapítvány

905 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Sapientia Alapítvány

650 000 000

erdélyi szervezet programjának, célkitűzéseinek
támogatása

Iskola Alapítvány

300 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Agyagfalva 1848 Kulturális
Alapítvány

20 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Moldvai Csángómagyarok
Szövetsége

24 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Erdélyi Református Egyházkerület

2 000 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Erdélyi Református Egyházkerület

2 300 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Erdélyi Református Egyházkerület

1 800 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Erdélyi Református Egyházkerület

1 800 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Romániai EvangélikusLutheránus Egyház

580 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Romániai EvangélikusLutheránus Egyház

120 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Nagybánya Óvárosi Református
Egyházközség

70 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Szatmárnémeti Római Katolikus
Püspökség

455 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Magyar Unitárius Egyház

74 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Római Katolikus Plébánia
Tusnádfürdő

190 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Erdélyi Református Egyházkerület

145 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Szatmárnémeti Római Katolikus
Püspökség

900 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Római Katolikus Plébánia
Gyimesközéplok

100 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Római Katolikus Plébánia Atyha

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Szászfenesi Református
Egyházközség

42 000 000
160 000 000
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erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Királyhágómelléki Református
Egyházkerület

50 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Végvári Református Egyházközség

40 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Szent Kereszt Római Katolikus
Plébánia Csíkszereda

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Római Katolikus Plébánia
Nyárádköszvényes

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Szent Erzsébet
Alapítvány Gyimesfelsőlok

500 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Boldog Özséb Római Katolikus
Plébánia Kézdivásárhely

140 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Szatmárnémeti Római Katolikus
Püspökség

86 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Szatmárnémeti Római Katolikus
Püspökség

94 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Szatmárnémeti Római Katolikus
Püspökség

89 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Római Katolikus Plébánia
Szamosújvár

70 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Márton Áron Egyesület
Csíkszentdomokosért

52 500 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Szent Kereszt Római Katolikus
Plébánia Csíkszereda

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Új Ezredév Református Központ

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Küküllői Református
Egyházmegye

100 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Nagyszalontai Református
Egyházközség

350 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás

Magyar Unitárius Egyház

22 000 000

vajdasági ingatlanberuházási támogatás

Újvidéki Egyetem Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar,
Szabadka

440 000 000

vajdasági ingatlanberuházási támogatás

Zentai Gimnázium

120 000 000

vajdasági ingatlanberuházási támogatás

Tanyaszínház

65 000 000

vajdasági szervezet programjának, célitűzéseinek és
ingatlanberuházásának támogatása

Doo Magyar Szó Kft.

95 000 000

vajdasági szervezet programjának, célitűzéseinek és
ingatlanberuházásának támogatása

Magyar Nemzeti Tanács

80 000 000

vajdasági ingatlanberuházási támogatás

Szekeres Alapítvány

350 000 000
8 800 000

150 000 000
1 000 000 000

400 000 000
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vajdasági ingatlanberuházási támogatás

Szabadkai Püspökség

760 000 000

vajdasági ingatlanberuházási támogatás

Kis Szent Teréz Plébánia Zenta

vajdasági ingatlanberuházási támogatás

Magyar Nemzeti Tanács

horvátországi ingatlanberuházási támogatás

Horvátországi Magyar
Pedagógusok Fóruma

65 000 000

horvátországi ingatlanberuházási támogatás

Horvátországi Magyarok
Demokratikus Közössége – HMDK

55 000 000

horvátországi ingatlanberuházási támogatás

Vukovári Magyarok Egyesülete

10 000 000

horvátországi ingatlanberuházási támogatás

Horvátországi Magyarok
Demokratikus Közössége – HMDK

40 000 000

muravidéki ingatlanberuházási támogatás

Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség

600 000 000

muravidéki ingatlanberuházási támogatás

Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség

50 000 000

muravidéki ingatlanberuházási támogatás

Dobronak Községi Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség

50 000 000

muravidéki ingatlanberuházási támogatás

Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség

30 000 000

diaszpóra ingatlanberuházási támogatás

Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia

diaszpóra ingatlanberuházási támogatás

Torontói Első Magyar Baptista
Gyülekezet

52 000 000

diaszpóra ingatlanberuházási támogatás

Norridge United Church of Christ

28 790 000

diaszpóra ingatlanberuházási támogatás

Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia

100 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség

200 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola

120 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola

86 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség

38 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség

45 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

Pannónia Szociokulturális Fejlődés
Társaság

25 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

Kárpátaljai Magyar Tanárképző
Főiskoláért Jótékonysági
Alapítvány

50 000 000
230 000 000

2 500 000 000

110 000 000
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kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

Kárpátaljai Református
Egyházkerület

500 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

Kárpátaljai Református
Egyházkerület

395 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

Kárpátaljai Református
Egyházkerület

93 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

Beregszászi Református
Egyházközség

85 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

Munkácsi Római Katolikus
Egyházmegye

50 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

Beregszászi Római Katolikus
Egyházközség

33 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

Kárpátaljai Református
Egyházkerület

50 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

Munkácsi Római Katolikus
Egyházmegye

160 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

Munkácsi Római Katolikus
Egyházmegye

50 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

Sztojka Sándor Jótékonysági
Alapítvány

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

Munkácsi Görög Katolikus
Egyházmegye

46 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás

Nagydobronyi Református
Egyházközség

10 000 000

szervezet programjának, célkitűzéseinek és
ingatlanberuházásának támogatása

Ráti Római Katolikus
Egyházközség

39 000 000

felvidéki szervezet programjának, célkitűzéseinek és
ingatlanberuházásának támogatása

Csemadok

143 000 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás

Debrődi önkormányzat

126 000 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás

Ilosvai Néptáncegyüttes

118 000 000

felvidéki szervezet programjának, célkitűzéseinek és
ingatlanberuházásának támogatása

Márai Sándor Gimnázium és
Alapiskola

felvidéki ingatlanberuházási támogatás

Csemadok Kassai Városi
Választmánya

129 000 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás

Fecsó Pál Polgári Társulás

48 000 000

felvidéki szervezet programjának, célkitűzéseinek és
ingatlanberuházásának támogatása

Szlovákiai Magyar
Cserkészszövetség

47 000 000

felvidéki szervezet programjának, célkitűzéseinek és
ingatlanberuházásának támogatása

Szőttes Kamara Néptáncegyüttes

46 000 000

felvidéki szervezet programjának, célkitűzéseinek
támogatása

Via Nova ICS

20 000 000

600 000 000

98 000 000
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felvidéki szervezet programjának, célkitűzéseinek és
ingatlanberuházásának támogatása

Sine Metu P.T

25 000 000

felvidéki szervezet programjának, célkitűzéseinek és
ingatlanberuházásának támogatása

Marthos polgári társulás

60 000 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás

Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház

249 500 000

felvidéki szervezet programjának, célkitűzéseinek és
ingatlanberuházásának támogatása

Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház

1 072 420 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás

Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház

428 350 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás

Fegyverneki Ferenc Közös
Igazgatású Katolikus Iskola,
Palásthy Pál Egyházi Alapiskola,
Szent Imre Egyházi Óvoda,
Magyar Tannyelvű Szent János
Egyházi Alapiskola, Szent Rita
Egyházi Alapiskola, Szent István
Egyházi Alapiskola

felvidéki ingatlanberuházási támogatás

Marianum MTNy Egyházi
Iskolaközpont

186 000 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás

Nagyboldogasszony Egyházi
Iskolaközpont Gúta

570 000 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás

a galántai római katolikus
plébánia hivatala

20 000 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás

a diószegi római katolikus
plébánia hivatala

20 000 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás

a nagymegyeri római katolikus
plébánia hivatala

30 000 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás

Magyar Tannyelvű Szent János
Egyházi Alapiskola

50 000 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás

Római Katolikus Egyház
Dobóruszka

20 000 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás

Görögkatolikus Magyar
Esperesség

9 000 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás

Görögkatolikus Magyar
Esperesség

4 500 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás

a komáromi római katolikus
plébánia hivatala

57 000 000

20 000 000
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A Kormány 1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozata
egyes egyedi infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról
A Kormány
1. egyetért az 1. melléklet szerinti sportinfrastruktúra-fejlesztési és egyéb fejlesztési beruházások megvalósításával,
ezért az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §
hatálya alá tartozó támogatást nyújt az 1. mellékletben meghatározott célokra, az 1. mellékletben nevesített
kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a fejlesztésekhez szükséges
költségvetési forrásokat a 2016. évben biztosítsák;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
a)
az 1. mellékletben megjelölt kedvezményezett szervezetekkel a támogatási jogviszony létrehozása
érdekében, valamint
b)
a költségvetési támogatások egy összegben történő kifizetése érdekében az 1. mellékletben megjelölt
kedvezményezettek részére.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. december 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozathoz
A támogatás összege

A fejlesztés megnevezése

A támogatás célja

Önkormányzati úthálózat
és parkoló fejlesztés

Stadionmegközelítés és
parkolófejlesztés

490

Kisvárda Város
Önkormányzata

Strandfejlesztés

Strand- és gyógyfürdő fejlesztés

500

Kisvárdai Várfürdő
Fejlesztő Nonprofit Kft.

Pátroha–Rétköz–
berencs összekötő út
fejlesztése

Összekötő út fejlesztése
a Rétközben

250

Pátroha Községi
Önkormányzat

Tokaj–Nyíregyháza
kerékpárút fejlesztése

Tokaj–Nyíregyháza kerékpárút
megvalósítása

330

NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság

Kisvárda Városfejlesztés

Városfejlesztési projekt
megvalósítása

700

Kisvárda Város
Önkormányzata

Nonprofit Turisztikai
Fejlesztés Érpatakon

Nonprofit turisztikai fejlesztés
Érpatakon

593

Zsindelyes Tanya Kulturális
Értékeinek Megóvásáért
Alapítvány

Balmazújvárosi
szállodafejlesztés

Turisztikai célú szállodafejlesztés
támogatása

300

Balmazújváros
Önkormányzata

Keskeny nyomtávú vasúti
fejlesztések

Kisvasutak fejlesztése

10 000

MÁV Magyar Államvasutak
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

(millió Ft)

Kedvezményezett

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.

