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III. Kormányrendeletek

A Kormány 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól

A Kormány a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET 
A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA

1. §  E rendelet a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapelveivel összhangban a  2.  § 
(1)  bekezdése szerinti egyéb szervezetekre vonatkozó sajátos, a  vállalkozók tekintetében meghatározott 
szabályoktól − egyéb jogszabályi előírásból következően − eltérő beszámoló készítési és könyvvezetési szabályokat 
határozza meg.

2. § (1) E rendelet hatálya a Tv. 3. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egyéb szervezetek közül:
a) az egyesületre − ideértve a sportszövetségeket is −, az alapítványra (a továbbiakban együtt: civil szervezet),
b) a köztestületre,
c) a közalapítványra,
d) a  lakás, a nyugdíjasház, az üdülő, a személygépkocsitároló, a műhely vagy üzlethelyiség építő- és fenntartó 

szövetkezetre (a továbbiakban: lakásszövetkezet),
e) a társasházra,
f ) az ügyvédi irodára, a szabadalmi ügyvivő irodára, a végrehajtói irodára, a közjegyzői irodára,
g) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapra,
h) a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetére,
i) a közös jogkezelő szervezetre,
j) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezetre (a továbbiakban: MRP szervezet),
k) a víziközmű társulatra,
l) a külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezetre, valamint
m) az a)−c) pont szerinti szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységére
terjed ki.

 (2) Az  (1) bekezdés l) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet, 
különösen:
a) a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság,
b) a közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmény,
c) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság,
d) a Felsőoktatási és Tudományos Tanács,
e) a Magyar Rektori Konferencia,
f ) a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája,
g) az európai területi együttműködési csoportosulás,
h) az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium, valamint
i) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség.

3. § (1) A  2.  § (1)  bekezdése szerinti egyéb szervezetek közül a  civil szervezet, a  köztestület, a  közalapítvány, 
a  lakásszövetkezet, a  társasház, a  Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete, a  közös jogkezelő szervezet, 
az  MRP szervezet, a  víziközmű társulat (a továbbiakban együtt: egyéb szervezet) a Tv. előírásait az  e  rendeletben 
foglaltak figyelembevételével köteles alkalmazni.
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 (2) A  közhasznú jogállású egyéb szervezet az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) előírásaival összhangban,  
a Tv. előírásait az e rendeletben foglaltak figyelembevételével köteles alkalmazni.

 (3) A  2.  § (1)  bekezdése szerinti egyéb szervezetek közül az  ügyvédi irodának, a  szabadalmi ügyvivő irodának, 
a végrehajtói irodának, a közjegyzői irodának, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak, a Pénz- és 
Tőkepiaci Állandó Választottbíróságnak, valamint a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának, továbbá 
a  közhasznú besorolással nem rendelkező európai területi együttműködési csoportosulásnak, az  európai kutatási 
infrastruktúráért felelős konzorciumnak, valamint a  Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek a  beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettsége megállapításánál a Tv. előírásait kell alkalmaznia.

 (4) A közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézménynek, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak, 
a  Felsőoktatási és Tudományos Tanácsnak, a  Magyar Rektori Konferenciának, valamint a  közhasznú szervezetként 
működő európai területi együttműködési csoportosulásnak a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettsége 
megállapításánál a Tv. előírásait az Ectv. vonatkozó előírásai figyelembevételével kell alkalmaznia.

 (5) Az  egyéb szervezetek által alapított, fenntartott egészségügyi, szociális és oktatási tevékenységet ellátó, jogi 
személyiséggel rendelkező szervezetnél a Tv. 6. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.

 (6) A  2.  § (1)  bekezdés m)  pontja szerinti szervezet beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségére az  azt 
létrehozó szervezet beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

4. §  A 2.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti civil szervezetek közé tartozó párt beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének a  pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény előírásai szerint tesz 
eleget.

5. §  A Tv. 3.  § (1)  bekezdés 4.  pontja szerinti egyéb szervezetek közül az  egyházi jogi személy, valamint a  befektetési 
alap, az  egyéb alapok, a  tőzsde, a  központi értéktári, a  központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, 
a  magánnyugdíjpénztár, az  önkéntes nyugdíjpénztár, az  önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár, 
a  közraktár, a  kockázati tőketársaság, a  kockázati tőkealap, továbbá a  biztosító egyesület beszámoló készítési és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól külön kormányrendeletek rendelkeznek.

6. §  Ha az  egyéb szervezet a  jogszabályban, illetve a  létesítő okiratában meghatározott alaptevékenységen 
(a  tevékenység célja szerinti, közhasznú, egyesületi, alapítványi célú tevékenység) felül vállalkozási tevékenységet 
is folytat, köteles az  alaptevékenységre, illetve a  vállalkozási tevékenységre vonatkozó adatait a  könyvvezetés és 
a beszámoló készítés során elkülöníteni.

II. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. Beszámolási kötelezettség

7. § (1) Az  egyéb szervezet működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az  üzleti év könyveinek lezárását 
követően az  üzleti év utolsó napjával, illetve a  megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a  Tv.-ben és 
az e rendeletben meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.

 (2) Az  egyéb szervezetnél az  üzleti év azonos a  naptári évvel, kivéve az  év közben alakuló, illetve megszűnő egyéb 
szervezetnél. A mérleg fordulónapja − a megszűnést kivéve − december 31.

 (3) A beszámoló formáját az egyéb szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alaptevékenység és 
a vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.

 (4) A beszámoló lehet:
a) egyszerűsített beszámoló,
b) egyszerűsített éves beszámoló,
c) az egyéb szervezet választása vagy jogszabály előírása alapján a Tv. szerinti éves beszámoló.

 (5) Az  egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója az  1.  melléklet szerinti egyszerűsített mérlegből és a  2.  melléklet 
szerinti eredménylevezetésből áll.

 (6) Az  egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója a  3.  melléklet szerinti mérlegből és a  4.  melléklet szerinti 
eredménykimutatásból áll.
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 (7) Annak az  egyéb szervezetnek, amely a  Tv. szerinti éves beszámoló készítését választotta, és vállalkozási 
tevékenységet is folytat, a  Tv.-ben előírt beszámoló készítése során biztosítania kell az  alap- és a  vállalkozási 
tevékenységéből származó bevételeinek, ráfordításainak (költségeinek), kiadásainak, valamint a  vállalkozási 
tevékenység adózás előtti eredményének elkülönített bemutatását.

 (8) Az  egyéb szervezet az  egyszerűsített mérleg, a  mérleg, továbbá az  eredménylevezetés, az  eredménykimutatás 
tételeit − ha azt más jogszabály előírja − továbbtagolja, valamint saját igényei szerint továbbtagolhatja.

8. § (1) Egyszerűsített beszámolót készíthet az  az egyéb szervezet, amelynek az  alaptevékenységből, valamint 
a vállalkozási tevékenységből származó (ár)bevételének együttes összege – két egymást követő évben, évenként – 
az 50 millió forintot nem haladja meg, vagy – értékhatártól függetlenül – amely csak alaptevékenységet folytat.

 (2) Egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni az  az egyéb szervezet, amelynek két egymást követő évben 
az  alaptevékenységből, valamint a  vállalkozási tevékenységből származó éves (ár)bevételének együttes összege 
évenként meghaladja az 50 millió forintot.

 (3) Ha a  jogelőd nélkül alapított egyéb szervezetnek a tárgyévet megelőző két üzleti év egyikére vagy mindkét üzleti 
évre vonatkozó (ár)bevételi adatai hiányoznak, vagy csak részben állnak rendelkezésre, az  (1)–(2)  bekezdésben 
foglaltak alkalmazásakor a  tárgyévi várható éves (ár)bevételt és − ha van − a  tárgyévet megelőző (első) üzleti évi 
(éves szintre átszámított) (ár)bevételt kell figyelembe vennie.

2. Könyvvezetési kötelezettség

9. § (1) Az  egyéb szervezet könyvvezetése − a  beszámolási kötelezettség függvényében − az  egyszeres vagy a  kettős 
könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történik.

 (2) Egyszeres könyvvitelt köteles vezetni az egyszerűsített beszámolót készítő egyéb szervezet.
 (3) Az  egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet – saját elhatározása alapján – bármelyik üzleti év január 1-jével 

áttérhet a kettős könyvvitelre. Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet köteles áttérni a kettős könyvvitel 
vezetésére – és egyszerűsített éves beszámolót készíteni – azt az  évet követő üzleti év január 1-jével, amikor 
az  egyszerűsített beszámoló készítésére a  8.  § (1)  bekezdésében rögzített feltételnek két egymást követő üzleti 
évben már nem felel meg.

 (4) Kettős könyvvitelt köteles vezetni az  egyszerűsített éves beszámolót készítő egyéb szervezet, valamint minden 
olyan egyéb szervezet, amelynek a  3.  § (3)  bekezdése, valamint az  51.  § szerint a  Tv.-ben foglalt előírásokat kell 
kötelezően alkalmaznia, továbbá az az egyéb szervezet, amely saját döntése alapján a Tv. szerinti éves beszámoló 
készítését választotta.

 (5) Kettős könyvvitelt köteles vezetni a  közhasznú jogállású egyéb szervezet. Ha a  közhasznú jogállás megszerzésére 
az üzleti év során (év közben) kerül sor, úgy a kettős könyvvitel szabályainak alkalmazása már a közhasznú jogállás 
megszerzésének üzleti évére is vonatkozik.

 (6) A  kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet az  egyszeres könyvvitel vezetésére azt az  évet követő üzleti év 
január 1-jével térhet át, amikor az  alaptevékenységből, valamint a  vonatkozó jogszabály szerinti vállalkozási 
tevékenységből származó éves összes (ár)bevétele − két egymást követő évben, évenként − nem haladta meg  
az 50 millió forintot.

 (7) A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet az egyszeres könyvvitel vezetésére a kettős könyvvitelre történő áttérés 
évét követő második üzleti év január 1-jével térhet át, ha az  alaptevékenységből, valamint a  vonatkozó külön 
jogszabály szerinti vállalkozási tevékenységből származó éves összes (ár)bevétele − két egymást követő évben, 
évenként − nem haladta meg az 50 millió forintot.

 (8) A  könyvvezetés során az  egyéb szervezetnek elkülönítetten kell kimutatni a  rá vonatkozó, sajátos gazdálkodási 
jogszabályban meghatározott alaptevékenységgel, valamint a  vonatkozó külön jogszabály szerint meghatározott 
vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos (ár)bevételeket, ráfordításokat (költségeket), kiadásokat.

 (9) Az  egyéb szervezet úgy köteles könyvvezetését kialakítani, hogy a  vonatkozó jogszabály szerint meghatározott 
vállalkozási tevékenység (ár)bevételei és ráfordításai (költségei), kiadásai az  alaptevékenység bevételeitől és 
ráfordításaitól (költségeitől), kiadásaitól, gazdasági eseményeitől elkülönüljenek, és ezáltal megbízhatóan 
kimutatható legyen a vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye.

 (10) Az  egyéb szervezetnek a  könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatni a  kapott adományt, a  közcélú 
adományt és azok felhasználását, amennyiben az  adományról a  társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény, 
illetve a  közcélú adományról a  személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti kedvezmény 
igénybevételére jogosító igazolást állít ki.
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3. Könyvviteli rendszerek változása

10. § (1) Az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre történő áttéréskor az egyéb szervezet a Tv. 163. §-ában foglaltakat 
köteles alkalmazni.

 (2) Az  egyéb szervezetnek a  kettős könyvvitelről az  egyszeres könyvvitelre történő áttérésekor − ha egyébként 
annak feltételei fennállnak − az  áttérés napjával a  Tv. szerinti éves, illetve az  e  rendelet szerinti egyszerűsített 
éves beszámoló mérlege alapján egyszerűsített mérleget kell készítenie a  Tv. 163/A.  § (2)–(4)  bekezdésének 
figyelembevételével. Az  eredménykimutatást nem kell az  egyszeres könyvvitelre vonatkozó előírásoknak 
megfelelően átalakítani.

4. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések

11. §  Az e  rendelet szerinti mérleg elkészítésénél a  Tv. vonatkozó előírásait a  23., 26., 31−32., 36−38., 44., 49.  §-ban 
meghatározott sajátosságok figyelembevételével kell alkalmazni. A  pénzügyi instrumentumok meghatározott 
körére vonatkozóan a Tv. szerinti valós értéken történő értékelés szabályait az e rendelet hatálya alá tartozó egyéb 
szervezet akkor alkalmazhatja, ha beszámolóját a Tv. előírásai szerint állítja össze.

5. Az eredménylevezetésre, az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések

12. § (1) Az  e  rendelet szerinti eredménylevezetés, eredménykimutatás készítésénél a  Tv. vonatkozó előírásait 
a  (2)–(8)  bekezdésben és a  13−14., 24., 27., 33−34., 39., 45., 50., továbbá az  52.  §-ban foglalt sajátosságok 
figyelembevételével kell alkalmazni.

 (2) Az eredménylevezetés, az eredménykimutatás az egyéb szervezet tárgyévi eredményének levezetését tartalmazza, 
az eredmény keletkezésére ható főbb tényezőket, az eredmény összetevőit, az eredmény kialakulását mutatja be.

 (3) Az  eredménylevezetés, az  eredménykimutatás tételei tartalmának meghatározásánál a  bevételeket és 
ráfordításokat (költségeket), kiadásokat a Tv. előírásain túlmenően az egyéb szervezetekre vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével kell meghatározni.

 (4) Az eredménylevezetésben, az eredménykimutatásban egymástól elkülönítve kell kimutatni az alaptevékenységgel, 
valamint a vállalkozási tevékenységgel összefüggő tételeket.

 (5) Az alaptevékenységhez, illetve a vállalkozási tevékenységhez is kapcsolódó ráfordításokat (költségeket), kiadásokat 
az  egyéb szervezet, a  közhasznú egyéb szervezet a  tényleges használat (az igénybevétel) arányában, illetve ha 
ez nem állapítható meg, akkor a bevételek arányában köteles megosztani az alaptevékenység, illetve a vállalkozási 
tevékenység között.

 (6) A  továbbutalási céllal kapott, bevételként elszámolt támogatás összegét az  alaptevékenységhez, illetve 
a  vállalkozási tevékenységhez egyaránt felmerült ráfordítások (költségek), kiadások megosztásánál, valamint 
a könyvvezetési rendszerek közötti áttérést meghatározó (ár)bevételnél figyelmen kívül kell hagyni.

 (7) Az  eredménylevezetésben, az  eredménykimutatásban az  előző évi és a  tárgyévi adatokat, valamint a  jelentős 
összegű hibák elkülönített bemutatását alaptevékenység, vállalkozási tevékenység, összesen bontásban tovább kell 
részletezni.

 (8) Az  egyszerűsített beszámolót készítő egyéb szervezetnek az  eredménylevezetésben a  bevételeit, valamint 
a ráfordításait (költségeit), kiadásait meg kell bontani aszerint is, hogy azokat a tényleges pénzügyi teljesítés alapján 
vagy pénzmozgás nélküli ügylet kapcsán számolták el.

13. § (1) Az  eredménylevezetésben a  vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye az  üzleti év adóköteles pénzügyi 
eredménye és a nem pénzben realizált eredmény (a pénzbevételt nem jelentő adóköteles bevételek, a  ráfordítást 
jelentő eszközváltozások, a  ráfordítást jelentő elszámolások különbözete) összevont értéke, csökkentve 
az adófizetési kötelezettséggel.

 (2) Az  eredménykimutatásban a  vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye az  üzleti évben elszámolt értékesítés 
nettó árbevételének, az  eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az  egyéb bevételeknek, 
a pénzügyi műveletek bevételeinek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű 
ráfordítások, értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások és a  pénzügyi műveletek ráfordításai együttes összegének 
különbözete, csökkentve az adófizetési kötelezettséggel.

 (3) Az  egyéb szervezet a  kapott alapítói, költségvetési, helyi önkormányzati és egyéb támogatásokat, az  érdekeltségi 
hozzájárulást − ha jogszabály másként nem rendelkezik − bevételként számolja el.
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 (4) Az  egyéb szervezetnél a  továbbutalási céllal kapott támogatást kettős könyvvitel vezetése esetén egyéb 
bevételként, egyszeres könyvvitel vezetése esetén pénzügyileg rendezett bevételként kell kimutatni. Az  így 
kapott támogatás továbbutalt, átadott összegét − a könyvvezetés módjától függően − egyéb ráfordításként vagy 
ráfordításként érvényesíthető kiadásként kell elszámolni. E  támogatások továbbutalása, átadása nem minősül 
a Tv. szerinti költségek ellentételezésére, illetve fejlesztési célra adott támogatásnak, továbbá véglegesen átadott 
pénzeszköznek.

 (5) A  (4)  bekezdés szerinti, továbbutalási céllal kapott támogatásnak minősül az  olyan támogatás, amelyet az  egyéb 
szervezet az  alapítójától, a  költségvetésből, helyi önkormányzattól vagy más szervezettől, pályázati vagy egyéb 
más úton kap, és azt továbbutalja, vagy átadja olyan szervezet részére, amely a  támogatás célja szerinti feladatot 
közvetlenül megvalósítja, és az így támogatott szervezet az egyéb szervezettől kapott eszközöket (pénzeszközöket, 
egyéb eszközöket) bevételként mutatja ki. Az  egyéb szervezetnél az  eredménylevezetésben, illetve 
az  eredménykimutatásban az  ilyen tételeket elkülönítetten (továbbutalási céllal kapott támogatás, továbbutalt 
támogatás) be kell mutatni. Az  adott üzleti évben továbbutalási célú bevételként elszámolt, de még tovább 
nem utalt összeget a  kettős könyvvitelt vezetőknél időbelileg el kell határolni, egyszeres könyvvitelt vezetőknél 
kötelezettségként kell kimutatni.

14. § (1) Az  egyéb szervezet a  24. és 27.  §-ban, továbbá az  50.  §-ban meghatározottakon túlmenően oly módon köteles 
nyilvántartási rendszerét kialakítani (részletezni) − függetlenül a könyvvezetés módjától −, hogy abból a közpénzek 
felhasználásával, a  köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének 
bővítésével összefüggő jogszabályokban meghatározott adatokkal, a  továbbutalási céllal kapott támogatásokkal, 
valamint az európai uniós forrásokból származó összegekkel kapcsolatos információk is rendelkezésre álljanak.

 (2) Az  egyéb szervezet az  eredménylevezetésben, az  eredménykimutatásban tájékoztató adatként bemutatja 
az Ectv. 2. § 15. pont szerinti költségvetési támogatásként kapott összegeket.

6. Könyvviteli szolgáltatás

15. § (1) A vállalkozási tevékenységet is folytató egyéb szervezet a Tv. 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás 
körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével
a) olyan természetes személyt köteles megbízni, illetve ezen feladatok végzésére alkalmazni, aki okleveles 

könyvvizsgálói szakképesítéssel vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, illetve az  engedélyezés 
szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel (ez utóbbiak 
a  továbbiakban együtt: mérlegképes könyvelői szakképesítés) és a  tevékenység ellátására jogosító 
engedéllyel rendelkezik, vagy aki a Tv. 152/B. § szerinti bejelentést tett, vagy

b) olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot köteles megbízni, amelynek a  feladat irányításával, 
vezetésével, a  beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja megfelel az  a)  pontban 
meghatározott követelményeknek.

 (2) Mentesül az  (1)  bekezdésben előírt kötelezettség alól az  a  vállalkozási tevékenységet is folytató egyéb szervezet, 
amelynél a  vállalkozási tevékenységből származó éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel a  tárgyévet megelőző 
két üzleti év átlagában, ennek hiányában az üzleti évben várhatóan a 10 millió forintot nem haladja meg.

7. Könyvvizsgálati kötelezettség

16. § (1) Kötelező a könyvvizsgálat annál az egyéb szervezetnél, amelynél a vállalkozási tevékenységből származó éves (éves 
szintre átszámított) (ár)bevétel az  üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában meghaladja a  300 millió forintot. 
Minden olyan esetben, amikor a  könyvvizsgálat e  rendelet vagy más jogszabály előírásai szerint nem kötelező, 
az egyéb szervezet dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg.

 (2) Ha a jogelőd nélkül alapított egyéb szervezetnél az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikére vagy mindkét üzleti 
évre vonatkozó (ár)bevételi adatok hiányoznak, vagy csak részben állnak rendelkezésre, az (1) bekezdésben foglaltak 
alkalmazásakor a tárgyévi várható (ár)bevételt és − ha van − a megelőző (első) üzleti évi (éves szintre átszámított) 
(ár)bevételt kell figyelembe venni.

 (3) Ha az (1) bekezdés, a 29. §, a 42. §, valamint a 47. § vagy más jogszabály előírása alapján kötelező a könyvvizsgálat, 
illetve, ha az  egyéb szervezet azt saját elhatározásból választja, akkor az  üzleti évről készített 7.  § (4)  bekezdése 
szerinti beszámolók felülvizsgálatára az abban foglaltak valódiságának és jogszerűségének ellenőrzésére a Tv. 155. § 
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(7) bekezdésében meghatározott feltételnek megfelelő könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget kell − az előző üzleti évi 
beszámoló elfogadásakor, jogelőd nélkül alapított egyéb szervezetnél az üzleti év fordulónapja előtt − választani.

 (4) Jogelőd nélkül alapított, vállalkozási tevékenységet is folytató egyéb szervezet − az  (1)  bekezdés szerinti 
kötelezettség megállapításánál − a Tv. 155. § (4) bekezdésében foglaltakat is köteles figyelembe venni.

8. Nyilvánosságra hozatal, letétbe helyezés, közzététel

17. § (1) A  cégbíróságon bejegyzett egyéb szervezet beszámolójának nyilvánosságra hozatalára a  Tv. rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni.

 (2) Az  a  cégbíróságon be nem jegyzett egyéb szervezet, amely más jogszabály alapján beszámolóját vagy annak 
fontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni, továbbá amely beszámolóját saját elhatározásából nyilvánosságra 
hozza, a közzétételnek − ha jogszabály másként nem rendelkezik − a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében való 
megjelentetéssel, a székhelyén történő betekinthetőséggel, internetes holnapján történő bemutatással vagy egyéb 
más, a számviteli politikájában rögzített módon tehet eleget. A közzététel határideje − ha jogszabály másként nem 
rendelkezik − az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napja.

 (3) Az  az  egyéb szervezet, amely sem jogszabályból adódóan kötelezően, sem saját döntés alapján nem vizsgáltatta 
felül a beszámolóját könyvvizsgálóval, de valamely jogszabály alapján köteles beszámolóját vagy annak fontosabb 
adatait közzétenni, a  beszámoló minden részén köteles feltüntetni a  következő szöveget: „A közzétett adatok 
könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

 (4) Az  (1) és (2)  bekezdésben, valamint a  25.  §-ban meghatározottaktól eltérő egyéb szervezetnek, amelynek sem 
nyilvánosságra hozatali, sem közzétételi, sem beszámoló letétbe helyezési kötelezettsége nincs, a  beszámolóját 
legkésőbb az  adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell elkészítenie és 
a jóváhagyásra jogosult testülettel elfogadtatnia.

9. Az egyéb szervezet átalakulása, egyesülése, szétválása

18. § (1) Az egyéb szervezet átalakulására, egyesülésére, szétválására (a továbbiakban együtt: átalakulás) − ha az átalakulást 
törvényi szabályozás lehetővé teszi − a  Tv. 136−141.  §-át kell megfelelően alkalmazni, az  alapul szolgáló külön 
törvény előírásai, a (2)–(7) bekezdés és a 19. § figyelembevételével.

 (2) Az  egyéb szervezet átalakulása során az  átalakulással létrejövő szervezetre − ha külön törvény eltérően nem 
rendelkezik − az egyéb szervezet alapítására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 (3) Az átalakuló, az egyesülő, a szétváló (a továbbiakban együtt: átalakuló) és az átalakulással létrejövő egyéb szervezet 
a működését meghatározó törvény szerint illetékes szerv (a továbbiakban: döntést hozó szerv) átalakulásról szóló 
döntése alapján, a döntést hozó szerv által meghatározott mérlegfordulónapra készíti el a 7. § (4) bekezdése szerinti 
beszámoló mérlegére és az  azt alátámasztó leltárra vonatkozó előírások alapján a  vagyonmérleg-tervezetet és 
a vagyonleltár-tervezetet.

 (4) Az  átalakuló egyéb szervezet a  vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelő bejegyzésig az  átalakulás előtti 
szervezeti formában folytatja tevékenységét, a  vagyonmérleg-tervezet fordulónapjára vonatkozóan analitikus és 
főkönyvi nyilvántartásait nem zárja le.

 (5) Az  átalakuló és az  átalakulással létrejövő egyéb szervezet a  nyilvántartásba vételére vonatkozó törvényi 
előírásoknak megfelelő bírósági, cégbírósági, kamarai, más hatósági változásbejegyzések napjával (az átalakulás 
napjával) − a bejegyzést (az átalakulást) követő 90 napon belül − készíti el a 7. § (4) bekezdése szerinti beszámoló 
mérlegére és az  azt alátámasztó leltárra vonatkozó előírások alapján a  végleges vagyonmérleget és a  végleges 
vagyonleltárt.

 (6) Az  átalakulás során megszűnő egyéb szervezet a  végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően köteles 
az átalakulás napjával − mint mérlegfordulónappal − a 7. § (1) bekezdése szerinti beszámolóját elkészíteni, analitikus 
és főkönyvi nyilvántartásait lezárni, valamint a  17.  § figyelembevételével az  (5)  bekezdés szerinti határidőig 
nyilvánosságra hozni, letétbe helyezni és közzétenni.

 (7) Az  az  átalakuló egyéb szervezet, amely az  átalakulás során nem szűnik meg, az  (5)  bekezdés szerinti végleges 
vagyonmérlegét és vagyonleltárát a  folyamatos könyvelés adatai alapján készíti el az  átalakulás napjára 
vonatkozóan, analitikus és főkönyvi nyilvántartásait nem zárja le, azokat folyamatosan köteles vezetni.

19. § (1) Az egyéb szervezet az átalakulása során a vagyonmérleget (vagyonmérleg-tervezetet és végleges vagyonmérleget) 
− ha törvény eltérően nem rendelkezik − könyv szerinti értéken készíti el. Az  az  átalakuló egyéb szervezet, 
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amelynél külön törvény lehetővé teszi a  vagyon átértékelését, a  vagyonmérlege összeállításánál alkalmazhatja 
a Tv. 136−141. §-ának vagyonátértékelésre vonatkozó rendelkezéseit.

 (2) Ha az  átalakulás során az  egyéb szervezet él az  (1)  bekezdés szerint a  vagyonátértékelés lehetőségével, 
a vagyonmérleget (a vagyonmérleg-tervezetet és a végleges vagyonmérleget) és az azt alátámasztó vagyonleltárt 
(a vagyonleltár-tervezetet és a  végleges vagyonleltárt) a  Tv. előírásai szerinti független könyvvizsgálóval kell 
ellenőriztetnie.

 (3) Ha egyesülés esetén az átalakuló és az átalakulással létrejövő egyéb szervezet(ek) könyvvezetése eltérő (egyszeres 
vagy kettős könyvvitel), az  átalakuláshoz kapcsolódóan a  vagyonmérlegek (vagyonmérleg-tervezetek és 
a végleges vagyonmérlegek) elkészítésekor először a könyvviteli rendszerek változtatására vonatkozó áttérés miatti 
rendezéseket kell elvégezni a 10. §-nak megfelelően.

10. Az egyéb szervezet megszűnése

20. §  Az egyéb szervezet megszűnésére (felszámolására, végelszámolására) a  szervezetre vonatkozó jogszabály 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

III. FEJEZET 
CIVIL SZERVEZET BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

21. §  E rendelet civil szervezetre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása során
a) alaptevékenység alatt az  Ectv.-ben meghatározott alapcél szerinti tevékenységet (ideértve a  közhasznú 

tevékenységet is) kell érteni,
b) vállalkozási tevékenység alatt az Ectv.-ben meghatározott gazdasági-vállalkozási tevékenységet kell érteni,
c) közszolgáltatási bevétel alatt az  Ectv.-ben meghatározott közszolgáltatási szerződés alapján végzett 

tevékenységből származó bevételt kell érteni.

11. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség

22. § (1) A  civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a  mérleg és az  eredménykimutatás mellett az  Ectv. szerinti 
kiegészítő mellékletet is tartalmaz.

 (2) A  civil szervezet nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, hogy abból 
az  Ectv.-ben meghatározott alaptevékenységgel, illetve a  vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos bevételek, 
ráfordítások (költségek), kiadások rendelkezésre álljanak.

12. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések

23. § (1) Az  egyszeres könyvvitelt vezető civil szervezet saját tőkéje induló tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, 
tárgyévi eredményből [alaptevékenység (közhasznú tevékenység), vállalkozási tevékenység bontásban], a  kettős 
könyvvitelt vezető civil szervezet saját tőkéje induló tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, értékelési 
tartalékból, valamint tárgyévi eredményből [alaptevékenység (közhasznú tevékenység), vállalkozási tevékenység 
bontásban] tevődik össze.

 (2) Induló tőkeként kell kimutatni a  bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával a  civil szervezet létesítő 
okiratában (annak módosításában) meghatározott, az alapító, a tag, a csatlakozó által ilyen címen (induló tőkeként, 
illetve az induló tőke növelése érdekében) rendelkezésre bocsátott pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás 
összegét.

13. Az eredménylevezetésre, az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések

24. § (1) Az egyszeres könyvvitelt vezető civil szervezetnek a pénzügyileg rendezett bevételeit legalább tagdíjak, alapítótól 
kapott befizetések, kapott támogatások, valamint egyéb bevételek, illetve pénzbevételt nem jelentő bevételek 
csoportosításban kell bemutatnia.

 (2) A  kettős könyvvitelt vezető civil szervezetnek a  bevételeit legalább az  értékesítés nettó árbevétele, az  aktivált 
saját teljesítmények értéke, egyéb bevétel és pénzügyi műveletek bevétele bontásban kell bemutatnia. Az  egyéb 
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bevételeken belül részletezni kell legalább a  tagdíjak, az  alapítótól kapott befizetések, valamint a  kapott 
támogatások összegét.

14. Nyilvánosságra hozatal, letétbe helyezés

25. §  A civil szervezet a  beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a  könyvvizsgálói záradékot vagy a  záradék 
megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt az  Ectv. szerint hozza 
nyilvánosságra.

IV. FEJEZET 
KÖZTESTÜLET ÉS KÖZALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK 
SAJÁTOSSÁGAI

15. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések

26. § (1) Az  egyszeres könyvvitelt vezető köztestület saját tőkéje induló tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, 
tárgyévi eredményből [alaptevékenység (közhasznú tevékenység), vállalkozási tevékenység bontásban], a  kettős 
könyvvitelt vezető köztestület, közalapítvány saját tőkéje induló tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, 
értékelési tartalékból, valamint tárgyévi eredményből [alaptevékenység (közhasznú tevékenység), vállalkozási 
tevékenység bontásban] tevődik össze.

 (2) Induló tőkeként kell kimutatni a bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával a köztestület, a közalapítvány 
létesítő okiratában (annak módosításában) meghatározott, az  alapító, a  tag, a  csatlakozó által ilyen címen (induló 
tőkeként, illetve az  induló tőke növelése érdekében) rendelkezésre bocsátott pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás összegét.

16. Az eredménylevezetésre, az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések

27. §  A kettős könyvvitelt vezető köztestületnek, közalapítványnak a bevételeit legalább az értékesítés nettó árbevétele, 
az aktivált saját teljesítmények értéke, egyéb bevétel és pénzügyi műveletek bevétele bontásban kell bemutatnia. 
Az  egyéb bevételeken belül részletezni kell a  tagdíjak, az  alapítótól kapott befizetések, valamint a  kapott 
támogatások összegét.

17. Könyvviteli szolgáltatás

28. §  A köztestület, továbbá a  közalapítvány a  Tv. 150.  § (2)  bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó 
feladatok irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével a 15. § (1) bekezdésében meghatározott személyt, 
társaságot köteles megbízni.

18. Könyvvizsgálati kötelezettség

29. §  Közalapítványnál kötelező a könyvvizsgálat.

V. FEJEZET 
LAKÁSSZÖVETKEZET ÉS TÁRSASHÁZ BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK 
SAJÁTOSSÁGAI

19. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség

30. § (1) A  szervezetére és működésére nem a  társasházakról szóló törvényben meghatározott rendelkezéseket alkalmazó, 
legfeljebb hatlakásos társasház közössége dönthet úgy, hogy beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségét 
a 3. § (1) bekezdése szerinti szabályok helyett a társasház közössége által határozatban elfogadott módon teljesíti.
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 (2) Kettős könyvvitelt köteles vezetni – figyelemmel a  33.  § (1)–(4)  bekezdésében foglaltakra − az  egyszerűsített 
vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá bejelentkezett lakásszövetkezet.

20. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések

31. § (1) A  lakásszövetkezetnél tagok és nem tag tulajdonosok terhére − az  arra jogosult által megállapított (közgyűlési, 
küldöttgyűlési, igazgatósági határozat alapján közölt) − fizetési kötelezettség nem teljesítéséből származó 
összegeket követelésként kell kimutatni. A  követeléseket meg kell bontani hátralékos követelésekre és egyéb 
követelésekre.

 (2) Az egyszeres könyvvitelt vezető lakásszövetkezet saját tőkéje jegyzett tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, 
valamint tárgyévi eredményből (alaptevékenység, illetve vállalkozási tevékenység bontásban), a kettős könyvvitelt 
vezető lakásszövetkezet saját tőkéje jegyzett tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, értékelési tartalékból, 
valamint tárgyévi eredményből (alaptevékenység, illetve vállalkozási tevékenység bontásban) tevődik össze. 
A tárgyévi eredményt alaptevékenység [ezen belül beruházási (építési), felújítási, fenntartási], valamint vállalkozási 
tevékenység bontásban kell a  tőkeváltozás tételbe átvezetni, és a  későbbiekben ennek megfelelően külön-külön 
nyilvántartani.

 (3) Annál a  lakásszövetkezetnél, ahol a  telek, a  felépítmény – ideértve a  tagok használatába adott lakásokat – 
a  lakásszövetkezet tulajdonában vannak, a  tagok által befizetett építési célú összegeket kell jegyzett tőkeként 
kimutatni.

32. § (1) A  társasháznak a  követelések között kell szerepeltetnie a  tulajdonosok közös költségeinek hátralékát (megbontva 
jelzáloggal terhelt és jelzáloggal nem terhelt követelésekre), valamint a  közös tulajdon hasznosításából származó 
követeléseket.

 (2) A társasháznak a felújítási célra elkülönített pénzeszközöket elkülönítve kell bemutatnia.
 (3) A  társasház saját tőkéje az  eredményből és a  tárgyévi eredményből tevődik össze. Eredményként a  tárgyévet 

megelőző évek eredményét kell összevontan szerepeltetni.

21. Az eredménylevezetésre, az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések

33. § (1) A  lakásszövetkezetnél elkülönítetten kell kimutatni a  tag, a  nem tag tulajdonos által a  lakásszövetkezeti tulajdon 
használatára tekintettel és a saját közüzemi fogyasztása után a részére továbbhárított szolgáltatás finanszírozására 
(ellenértékének megtérítésére) teljesített befizetést.

 (2) A  lakásszövetkezet – mint önálló jogi személy – tulajdonában lévő, közösen használt eszközök (épületrészek) 
használatáért a  tagok, a  nem tag tulajdonosok által fizetett (fizetendő) használati, bérleti díjat a  lakásszövetkezet 
alaptevékenysége bevételeként kell elszámolni.

 (3) A  lakásszövetkezet − mint önálló jogi személy − tulajdonában lévő, közösen használt eszközök (épületrészek) 
felújítása céljára kapott (járó) külön hozzájárulást végleges pénzeszköz átvételként kell elszámolni. A még fel nem 
használt összegeket kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a passzív időbeli elhatárolások között halasztott 
bevételként, egyszeres könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél kötelezettségként kell kimutatni.

 (4) A  tagok, a  nem tag tulajdonosok által a  saját közüzemi fogyasztásukért fizetett (fizetendő) ellenértéket 
továbbhárított szolgáltatásként kell az alaptevékenység bevételei között elszámolni.

 (5) A  kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnek a  tárgyi eszközöknél értéket növelő bekerülési (beszerzési) 
értékként kell figyelembe vennie a  meglévő tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, 
átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő munka, továbbá az  elhasználódott tárgyi eszközök eredeti 
állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét (saját vállalkozásban történt 
megvalósítása esetén a Tv. 51. §-a szerinti közvetlen önköltségen aktivált értékét).

 (6) Az  egyszeres könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnek a Tv. 48.  § (1)  bekezdése szerinti, a  tárgyi eszközök felújítási 
munkái számlázott értékének, illetve közvetlen költségeinek aktiválására vonatkozó előírását nem kötelező 
alkalmaznia.

34. § (1) A  lakásszövetkezetnek a  bevételeit és ráfordításait (költségeit), kiadásait az  általános előírásokon túlmenően 
alaptevékenység [ezen belül beruházási (építési), felújítási, fenntartási], valamint vállalkozási tevékenység szerinti 
csoportosításban is ki kell mutatnia.
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 (2) A társasháznak a bevételeit legalább közös költség bevétele, bérleti díjból származó bevétel, támogatási bevétel és 
egyéb bevétel csoportosításban, illetve a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően kell 
kimutatnia.

VI. FEJEZET 
SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS SZERVEZETE ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS 
KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

22. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség

35. § (1) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény hatálya alá tartozó Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (a továbbiakban: Integrációs 
Szervezet) a  Tv. előírásait a  (2) és (3)  bekezdésben, valamint a  36−43.  §-ban foglaltak figyelembevételével 
alkalmazza.

 (2) Az Integrációs Szervezet az üzleti évről kettős könyvvitellel alátámasztott éves beszámolót köteles készíteni.
 (3) Az  Integrációs Szervezet éves beszámolója az  5.  melléklet szerinti mérlegből, a  6.  melléklet szerinti 

eredménykimutatásból és a  40.  § szerinti kiegészítő mellékletből áll. Az  éves beszámolóval egyidejűleg a  41.  § 
szerinti üzleti jelentést is el kell készíteni.

23. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések

36. § (1) A mérleg előírt tagolását az 5. melléklet tartalmazza.
 (2) Tagintézetekkel szembeni követelésként kell kimutatni az  Integrációs Szervezet tagjai (a továbbiakban: 

tagintézetek) által fizetendő, még nem teljesített tagdíjak összegét.
 (3) Egyéb követelések tagintézetekkel szemben mérlegtételként kell kimutatni a díjkövetelésen kívüli tagintézetekkel 

szembeni követelést.
 (4) Nem tag hitelintézetekkel szembeni követelésként kell kimutatni a  megszűnt tagokkal szembeni 

mérlegfordulónapon fennálló követeléseket.
 (5) Állammal szembeni követelésként kell kimutatni az  állammal szembeni követeléseket, az  adó és járulék jellegű 

túlfizetések kivételével.
 (6) Egyéb követelések között kell kimutatni az olyan követelések összegét, amelyeket az 5. melléklet szerinti mérlegben 

nem kell külön tételként szerepeltetni.
 (7) Egyéb értékpapírok között kell kimutatni a tagintézet felszámolása során az Integrációs Szervezet kezességvállalását 

fedező jogi biztosíték érvényesítése útján az  Integrációs Szervezet tulajdonába került kötvények, részvények és 
egyéb értékpapírok értékének összegét is.

37. § (1) Az  Integrációs Szervezet saját tőkéje a  jegyzett tőkét, a  tartalékot, a  lekötött tartalékot, az  értékelési tartalékot és 
a tárgyévi eredményt foglalja magában.

 (2) Az Integrációs Szervezet jegyzett tőkéje
a) az  állam és a  tagintézetek által jegyzett tőke címén rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulás összege, 

csökkentve a megszűnt tagintézetekre jutó jegyzett tőke összegével,
b) a jogutódlással szerzett vagyon azon része, amelyet az állam, a tagintézetek és a Takarékbank Zrt. a jogelődök 

részére vagyoni hozzájárulásként teljesített.
 (3) Az  Integrációs Szervezet jegyzett tőkéjéből a  már nem tagintézet jegyzett tőke részét a  tagsági viszony 

megszűnésekor át kell vezetni a tartalékok közé.
 (4) Az  Integrációs Szervezet jegyzett tőkéje a  tulajdonosi hányadok megtartása mellett leszállítható a  tartalék javára 

az erről szóló közgyűlési döntés időpontjával.
 (5) A tartalékon belül kell kimutatni

a) az Integrációs Szervezet előző üzleti év(ek)ben keletkezett tárgyévi eredményét, előjelének megfelelően,
b) a jogelődöktől átvett vagyonból a (2) bekezdés b) pontja szerinti vagyonon felüli részt,
c) a jegyzett tőke leszállítása során a (4) bekezdés alapján átvezetett összegeket.

 (6) Tartalékot csökkentő tételként kell elszámolni a tagoknak fizetendő hozam összegét.
 (7) Az Integrációs Szervezet az igazgatóság által meghatározott célokra lekötött tartalékot képezhet a tartalék terhére.
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 (8) Állammal szembeni rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni az  állammal szembeni egy éven belül lejáró 
kötelezettséget (ideértve a hosszú lejáratú kötelezettségek éven belül lejáró összegeit is), kivéve az adó és járulék 
jellegű kötelezettségeket.

 (9) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni az  olyan rövid lejáratú kötelezettségeket, amelyeket 
az 5. melléklet szerinti mérlegben nem kell külön tételként szerepeltetni.

24. A mérlegtételekhez kapcsolódó egyéb előírások

38. § (1) A  tagintézet felszámolása esetén az  Integrációs Szervezet kezességvállalását fedező jogi biztosíték érvényesítése 
útján az Integrációs Szervezet tulajdonába került vagyontárgyakat és értékpapírokat piaci értéken kell a számviteli 
nyilvántartásokba felvenni.

 (2) Az Integrációs Szervezet által a tagintézeteknek véglegesen nyújtott tőkejuttatások összegét a tartalék terhére kell 
elszámolni.

25. Az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések

39. § (1) Az Integrációs Szervezet eredménykimutatásának előírt tagolását a 6. melléklet tartalmazza.
 (2) Tagdíj bevételként kell elszámolni a tagintézetek által a tárgyévi üzleti évben fizetendő tagdíjak összegét.
 (3) Tagintézetektől kapott egyéb bevételek között kell kimutatni a tagintézetek által teljesített tagdíjnak nem minősülő 

befizetéseket.
 (4) Tárgyévi eredményként − előjelének megfelelően − kell kimutatni az  üzleti év bevételeinek és ráfordításainak 

(költségeinek) különbözeteként adódó nyereség vagy veszteség összegét.
 (5) Az  Integrációs Szervezet tárgyévi eredménye a  tagintézetekkel szemben elszámolt bevételeknek, az  egyéb 

bevételeknek, a  pénzügyi műveletek bevételeinek, valamint az  egyéb ráfordítások, a  pénzügyi műveletek 
ráfordításai és a működési költségek együttes összegének a különbözete.

 (6) A  tárgyévet követő üzleti évben az  Integrációs Szervezet tárgyévi eredményének összegét tartalékot módosító 
tételként kell elszámolni.

26. Kiegészítő melléklet

40. §  Az Integrációs Szervezet éves beszámolója kiegészítő mellékletének a Tv. előírásain túlmenően tartalmaznia kell
a) tagintézetenkénti bontásban a  tagintézet hitelfelvétele után az  Integrációs Szervezet által vállalt kezesség 

összegét,
b) tagintézetenkénti bontásban a tagdíj és a nem tagdíj bevételeket,
c) tagintézetenkénti bontásban a  tagintézeteknek az  üzleti évben nyújtott kölcsönök nyitó értékét, 

növekedését, csökkenését, záró értékét,
d) az Integrációs Szervezet saját tőkéjének tárgyévi mozgását jogcímenként és mérlegsoronként,
e) az Integrációs Szervezet által felvett hitelek feltételeit és indoklását,
f ) a tagoknak fizetendő hozam összegét.

27. Üzleti jelentés

41. §  Az üzleti jelentésben ki kell térni:
a) a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményekre, különösen jelentős folyamatokra és
b) az  Integrációs Szervezet létesítő okiratában meghatározott irányító szerve által megállapított feladatok 

teljesítésére és azok értékelésére.

28. Könyvvizsgálati kötelezettség

42. § (1) Az Integrációs Szervezetnél kötelező a könyvvizsgálat.
 (2) Az  Integrációs Szervezet csak olyan kamarai tag könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget választhat éves beszámolója 

felülvizsgálatára, aki vagy amely megfelel a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 
könyvvizsgálóval szemben támasztott követelményeinek.
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29. Az éves beszámoló jóváhagyása és nyilvánosságra hozatala

43. § (1) Az éves beszámolót és az üzleti jelentést az Integrációs Szervezet közgyűlése hagyja jóvá.
 (2) Az  éves beszámolót és az  üzleti jelentést legkésőbb az  üzleti évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell 

elkészíteni és benyújtani a tagintézetekhez, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által 
vezetett minisztériumhoz és a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar 
Nemzeti Bankhoz.

VII. FEJEZET 
A KÖZÖS JOGKEZELŐ SZERVEZET ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK 
SAJÁTOSSÁGAI

30. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések

44. § (1) A tárgyévhez kapcsolódó, de pénzügyileg nem rendezett tagdíjat a közös jogkezelő szervezet tagdíjkövetelésként 
számolja el és elkülönítetten mutatja be.

 (2) A  jogdíjak felosztása során az  ismert és ismert helyen tartózkodó jogosultak részére kifizethető jogdíjakat a közös 
jogkezelő szervezetnek az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken belül át kell sorolnia a kifizetésre váró jogdíjakból 
fakadó kötelezettségek közé.

 (3) Azokat a jogdíjakat, amelyek a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi 
XCIII. törvény (a továbbiakban: Kjkt.) 41.  §-a alapján ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultakat 
illetnek meg (a továbbiakban: függő jogdíjak), az  egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken belül függő jogdíjakból 
fakadó kötelezettségként kell kimutatni.

 (4) A  függő jogdíjak esetében a  jogosult vagy a  jogosult tartózkodási helyének ismertté válása következtében 
kifizethetővé váló jogdíjat a  közös jogkezelő szervezetnek az  egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken belül át kell 
sorolnia a kifizetésre váró jogdíjakból fakadó kötelezettségek közé.

 (5) Ha a Kjkt. 42. §-a alapján a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége miatt ki nem fizethetővé 
minősített jogdíjat a  közös jogkezelő szervezet az  ismert jogosultak részére történő felosztásra és kifizetésre 
használja fel, a közös jogkezelő szervezetnek az ilyen jogdíjat az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken belül át kell 
sorolnia a felosztásra váró jogdíjakból fakadó kötelezettségek közé.

 (6) A  beszedett jogdíjakból a  Kjkt. 42.  § (3)  bekezdése alapján képzendő tartalék összegét az  egyéb rövid lejáratú 
kötelezettségeken belül a  felosztásra váró jogdíjakból fakadó kötelezettségek közül a  jogdíjakhoz kapcsolódó 
tartalékok közé kell átsorolni.

 (7) A beszedett jogdíjakból vagy a Kjkt. 42. §-a alapján a jogosult vagy a jogosult tartózkodási helyének ismeretlensége 
miatt ki nem fizethetővé minősített jogdíjból a Kjkt. 43−45. §-a alapján közösségi célra felhasználandó összegekkel 
kapcsolatos egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket a felosztási szabályzatban meghatározottak szerint a közösségi 
célú felhasználásról hozott döntéssel kell átsorolni a  rövid lejáratú kötelezettségeken belül a  felosztásra váró 
jogdíjakból fakadó kötelezettségek közül az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közé.

31. Az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések

45. § (1) A közös jogkezelő szervezet az értékesítés nettó árbevételeként köteles kimutatni a beszedett jogdíjak összegét.
 (2) A  közös jogkezelő szervezet által még be nem szedett jogdíjakat bevételként nem lehet elszámolni, azokat 

a  mérlegen kívüli követelések között kell szerzői mű- vagy kapcsolódó jogi teljesítménytípusonként és vagyoni 
jogonként elkülönítve nyilvántartani.

 (3) Abban az  esetben, ha a  közös jogkezelő szervezet másik közös jogkezelő szervezettől vesz át jogdíjat, azt 
bevételként abban az  időszakban kell elszámolni, amikor azt pénzügyileg rendezik. A  másik közös jogkezelő 
szervezettől származó jogdíjbevételt a belföldi jogdíjbevétel vagy a külföldről származó jogdíjbevétel sorokon kell 
megjeleníteni attól függően, hogy a  jogdíjat átadó közös jogkezelő szervezet letelepedési helye belföldön vagy 
külföldön található.

 (4) A  kezelési költség bevételként a  közös jogkezelő szervezet a  bevételének azt a  részét köteles bemutatni, amelyet 
a Kjkt. 39. §-a szerinti kezelési költségként fog levonni.
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 (5) Ha a  (4)  bekezdés szerinti összeg az  éves beszámoló készítésekor pontosan még nem ismert, akkor azt becslési 
eljárással kell megállapítani. Ha a  becslési eljárással megállapított kezelési költség bevétel eltér a  következő 
évben ténylegesen megállapított összegtől, a  különbözet a  (8)  bekezdésben meghatározottaknak megfelelően 
a következő év jogdíj ráfordításainak elszámolását módosítja.

 (6) A  jogdíjak beszedésével egyidejűleg a  jogdíjak becsült és ténylegesen felmerült kezelési költséggel csökkentett 
összegét a ráfordítások között mint a jogdíjbevételből felosztott vagy felosztandó jogdíjakat kell megjeleníteni.

 (7) A  (6)  bekezdésben szereplő ráfordítás elszámolásával egyidejűleg, amennyiben az  pénzügyileg nem került 
rendezésre, azt a mérlegben az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között elkülönítetten, felosztásra váró jogdíjak 
összegeként kell kimutatni.

 (8) Az  (5)  bekezdés szerint az  előző évben becslési eljárással megállapított kezelési költség bevétel és a  tényleges 
kezelési költség bevétel különbözetét a  tárgyévben a  jogdíjbevételből felosztott vagy felosztandó jogdíjak 
ráfordítása és a felosztásra váró jogdíjakból fakadó kötelezettségek között kell elszámolni.

 (9) A vállalkozási tevékenységből, valamint a jogdíjbevételek befektetéséből származó bevételekből felosztásra kerülő 
jogdíjat ráfordításként − mint felosztott vagy felosztandó jogdíjakat − és egyéb rövid lejáratú kötelezettségen belül 
− mint felosztásra váró jogdíjakat − abban az időszakban kell elszámolni, amikor a hozzá kapcsolódó kötelezettség 
felmerül.

 (10) A  közös jogkezelő szervezet a  beszedett jogdíjakat jogdíj bevételre és kezelési költség bevételre köteles 
megbontani.

 (11) A  közös jogkezelő szervezet az  adott évre vonatkozó tagdíjat − függetlenül annak befolyásától − 
az eredménykimutatásban az egyéb bevételeken belül külön soron, tagdíj bevételként köteles kimutatni.

 (12) A közös jogkezelő szervezet az értékesítés nettó árbevételét az alábbiak szerinti bontásban köteles bemutatni:
a) belföldön letelepedett felhasználótól vagy más személytől, szervezettől származó jogdíj bevételek kezelési 

költség bevétel nélkül,
b) belföldön letelepedett felhasználótól vagy más személytől, szervezettől származó jogdíj kezelési költség 

bevétele,
c) egyéb belföldi értékesítés árbevétele,
d) külföldön letelepedett felhasználótól vagy más személytől, szervezettől származó jogdíj bevételek kezelési 

költség bevétel nélkül,
e) külföldön letelepedett felhasználótól vagy más személytől, szervezettől származó jogdíj kezelési költség 

bevétele,
f ) egyéb külföldi értékesítés árbevétele.

32. Kiegészítő melléklet

46. §  A közös jogkezelő szervezet éves beszámolója kiegészítő mellékletének a Tv. előírásain túlmenően tartalmaznia kell 
a  közös jogkezelő szervezetek és a  független jogkezelő szervezetek működésének és a  jogkezeléssel kapcsolatos 
eljárások részletes szabályairól szóló 216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet II. Fejezetében részletezett adatok 
bemutatását is.

33. Könyvvizsgálati kötelezettség

47. §  A közös jogkezelő szervezetnél kötelező a könyvvizsgálat.

VIII. FEJEZET 
A MUNKAVÁLLALÓI RÉSZTULAJDONOSI PROGRAM KERETÉBEN LÉTREJÖTT SZERVEZET BESZÁMOLÓ 
KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

34. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség

48. § (1) Az  MRP szervezet nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, hogy 
abból a  Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvényben (a továbbiakban: Mrptv.) 
meghatározott adatok rendelkezésre álljanak.
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 (2) A  javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelését szolgáló MRP szervezet a  Tv. és 
e rendelet előírásait az Mrptv. 24/A−24/L. §-ának figyelembevételével alkalmazza.

35. A mérlegre vonatkozó sajátos rendelkezések

49. § (1) Az  MRP szervezetnek a  befektetett pénzügyi eszközök, illetve az  értékpapírok analitikus nyilvántartását úgy kell 
kialakítania, hogy a  mérlegben a  megszerzett részvények, üzletrészek és az  egyéb értékpapírok elkülönítetten 
bemutathatók legyenek.

 (2) Az  MRP szervezetnél saját tőkeként induló tőke, eredmény, lekötött tartalék és tárgyévi eredmény 
alaptevékenységből, valamint kettős könyvvitel vezetése esetén értékelési tartalék szerepel a mérlegben.

 (3) Induló tőkeként kell kimutatni a  bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával az  MRP szervezet létesítő 
okiratában (annak módosításában) meghatározott, az alapító, a résztvevő által alapítói vagyon címén rendelkezésre 
bocsátott pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, valamint az  alapítói vagyonon felüli pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás összegét. Az  induló tőkén belül külön-külön be kell mutatni az  alapítói vagyoni hozzájárulás, illetve 
az alapítói vagyonon felüli vagyoni hozzájárulás összegét.

 (4) Eredményként a tárgyévet megelőző évek eredményét kell összevontan szerepeltetni.

36. Az eredménylevezetésre, az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések

50. §  Az MRP szervezetnek a bevételeit legalább a saját erő címen a részt vevők által befizetett összegek, a résztvevőket 
foglalkoztató társaság által átutalt összeg, a  résztvevők egyéb befizetései, más természetes és jogi személy 
befizetései, kapott osztalék, részesedés, vagyonrészek értékesítéséből származó bevételek és az  egyéb bevételek 
csoportosításban kell bemutatni. Külön kell szerepeltetni a  működési költségeket, a  fizetett kamatokat, 
az  értékesített vagyonrészek nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét, a  résztvevők tulajdonába adott 
vagyonrészek nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét is.

IX. FEJEZET 
A VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

37. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség

51. §  A víziközmű társulatnak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettsége megállapításánál a Tv. előírásait kell 
alkalmazni, azzal, hogy az 52. §-t is figyelembe kell vennie.

38. Az eredménylevezetésre, az eredménykimutatásra vonatkozó sajátos rendelkezések

52. §  Az érdekeltségi hozzájárulást csak a  pénzügyi teljesítés időpontjában lehet − egyéb bevételként − elszámolni. 
Amennyiben a  víziközmű beruházást nem a  víziközmű társulat valósítja meg, az  érdekeltségi hozzájárulásból 
történő pénzeszköz átadást egyéb ráfordításként kell elszámolni a pénzügyi rendezés időpontjában.

X. FEJEZET 
KÜLÖN JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT JOGI SZEMÉLYNEK MINŐSÜLŐ EGYÉB SZERVEZET 
BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAI

39. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség

53. §  A 2. § (1) bekezdés l) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségét a 3. § (1)–(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a rá 
vonatkozó jogszabályi előírások alapján kell megállapítani.
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XI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

55. § (1) A  számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
e  rendeletben megállapított sajátos szabályait először a  2017. évben induló üzleti év könyvvezetésére és az  erről 
az üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

 (2) A  számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
e  rendeletben megállapított sajátos szabályait a  közös jogkezelő szervezetek a  2016. évben induló üzleti évről 
készített beszámolóra is alkalmazhatják.

 (3) A 2016. üzleti évről készített beszámolóra a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 2016. december 31-én 
hatályos szabályait kell alkalmazni.

56. §  Hatályát veszti a  számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet.

57. §  A 2.  § (2)  bekezdés és a  3.  § (3)  bekezdés az  európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2006. július 
5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16.  cikk (1)  bekezdésének végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

      
      

 

Az egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyéb szervezetnél 

 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 
    
 A.  Befektetett eszközök 
   I.  Immateriális javak 
   II.  Tárgyi eszközök 
   III.  Befektetett pénzügyi eszközök 
    
 B.  Forgóeszközök 
   I.  Készletek 
   II.  Követelések 
   III.  Értékpapírok 
   IV.  Pénzeszközök 
  
 Eszközök összesen 
  
 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 
    
 C.  Saját tőke 
   I.  Induló tőke/Jegyzett tőke 
   II.  Tőkeváltozás/Eredmény 
   III.  Lekötött tartalék 
   IV.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 
   V.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 
    
 D.  Tartalék 
    
 E.  Céltartalékok 
    
 F.  Kötelezettségek 
   I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek 
   II.  Rövid lejáratú kötelezettségek 
  
 Források összesen 
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2. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

      
      

 

Az egyszerűsített beszámoló eredménylevezetésének előírt tagolása az egyéb szervezetnél 
 

Alaptevékenység/ Vállalkozási tevékenység/ Összesen 

A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (I+II) 
I. Pénzügyileg rendezett bevételek 

ebből: 
- tagdíj  
- alapítótól kapott befizetés 
- támogatások 
- egyéb bevételek 

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 
B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (III+IV+V+VI) 

III. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 
IV. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 
V. Ráfordítást jelentő elszámolások 
VI. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény (I-III-VI) 
D. Nem pénzben realizált eredmény (II-IV-V) 
E. Adózás előtti eredmény (I+II)-(III+IV+V) 
F. Fizetendő társasági adó 
G. Tárgyévi eredmény (E-F) 

Tájékoztató adatok 
A. Központi költségvetési támogatás 

ebből: normatív támogatás 
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 

ebből: normatív támogatás 
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 

támogatás 
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 
F. Közszolgáltatási bevétel 
G. Végleges pénzbevételekből, elszámolt bevételekből a közhasznú tevékenység bevétele 
H. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a közhasznú tevékenység érdekében 

felmerült pénzkiadás, ráfordítás 
I. Végleges pénzkiadásokból, elszámolt ráfordításokból a személyi jellegű ráfordítás (kiadás) 

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 
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3. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

      
      

 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyéb szervezetnél 
 

 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 
    
 A.  Befektetett eszközök 
   I.  Immateriális javak 
   II.  Tárgyi eszközök 
   III.  Befektetett pénzügyi eszközök 
    
 B.  Forgóeszközök 
   I.  Készletek 
   II.  Követelések 
   III.  Értékpapírok 
   IV.  Pénzeszközök 
    
 C.  Aktív időbeli elhatárolások 
  
 Eszközök összesen 
  
 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 
    
 D.  Saját tőke 
   I.  Induló tőke/Jegyzett tőke 
   II.  Tőkeváltozás/Eredmény 
   III.  Lekötött tartalék 
   IV.  Értékelési tartalék 
   V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 
   VI.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 
    
 E.  Céltartalékok 
    
 F.  Kötelezettségek 
   I.  Hátrasorolt kötelezettségek 
   II.  Hosszú lejáratú kötelezettségek 
   III.  Rövid lejáratú kötelezettségek 
    
 G.  Passzív időbeli elhatárolások 
  
 Források összesen 
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4. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

      
      

 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása az egyéb szervezetnél 
 

Alaptevékenység/ Vállalkozási tevékenység/ Összesen 

1. Értékesítés nettó árbevétele 
2. Aktivált saját teljesítmények értéke 
3. Egyéb bevételek 

ebből: 
- tagdíj  
- alapítótól kapott befizetés 
- támogatások 

4. Pénzügyi műveletek bevételei 
A. Összes bevétel (1±2+3+4) 

ebből: közhasznú tevékenység bevételei 
5. Anyagjellegű ráfordítások 
6. Személyi jellegű ráfordítások 

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 
7. Értékcsökkenési leírás 
8. Egyéb ráfordítások 
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 

B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) 
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 
10. Adófizetési kötelezettség 

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 
 
Tájékoztató adatok 
A. Központi költségvetési támogatás 

ebből: normatív támogatás 
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 

ebből: normatív támogatás 
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 

támogatás 
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 
F. Közszolgáltatási bevétel 
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5. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

      
      

 

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete mérlegének tagolása 
 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 
 
A. Befektetett eszközök 

I. Immateriális javak 
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke 
2. Vagyoni értékű jogok 
3. Szellemi termékek 
4. Immateriális javakra adott előlegek 
5. Immateriális javak értékhelyesbítése 

II. Tárgyi eszközök 
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
2. Berendezések, felszerelések, járművek 
3. Beruházások 
4. Beruházásokra adott előlegek 
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 
1. Részesedések tagintézetekben 
2. Egyéb tartós részesedések 
3. Tartósan adott kölcsön tagoknak 
4. Egyéb tartósan adott kölcsönök 

 
B. Forgóeszközök 

I. Készletek 
1. Anyagok 
2. Kereskedelmi áruk 
3. Közvetített szolgáltatások 
4. Készletekre adott előlegek 

II. Követelések 
1. Tagintézetekkel szembeni követelések 

a) díjkövetelések 
b) egyéb követelések tagintézetekkel szemben 

2. Nem tag hitelintézetekkel szembeni követelések 
3. Állammal szembeni követelések 
4. Egyéb követelések 

III. Értékpapírok 
1. Állampapírok 
2. Egyéb értékpapírok 

IV. Pénzeszközök 
1. Pénztár, csekkek 
2. Bankbetétek 

 
C. Aktív időbeli elhatárolások 

1. Járó kamatok 
2. Egyéb aktív időbeli elhatárolások 

 
Eszközök összesen  
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FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 
 
D. Saját tőke 

I. Jegyzett tőke 
II. Tartalék 

III. Lekötött tartalék 
IV. Értékelési tartalék 
V. Tárgyévi eredmény 

 
E. Céltartalék 
 
F. Kötelezettségek 
 
G. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

1. Hosszú lejáratú hitelek 
2. Állammal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek 
3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

 
H. Rövid lejáratú kötelezettségek 

1. Tagintézetekkel szembeni kötelezettségek 
2. Rövid lejáratú hitelek 
3. Állammal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek 
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

 
I. Passzív időbeli elhatárolások 

1. Fizetendő kamatok 
2. Egyéb passzív időbeli elhatárolások 

 

Források összesen  
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6. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

      
      

 

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete eredménykimutatásának tagolása 
 

I. Tagintézetekkel szemben elszámolt bevételek 
a) tagdíj 
b) tagintézetektől kapott egyéb bevételek 

II. Egyéb bevételek 
01. Kapott osztalék 
02. Kapott kamatok 
03. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 

III. Pénzügyi műveletek bevételei (01+02+03) 
IV. Egyéb ráfordítások 

04. Fizetett kamatok 
05. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 

V. Pénzügyi műveletek ráfordításai (04+05) 
06. Anyagjellegű ráfordítások 
07. Személyi jellegű ráfordítások 
08. Értékcsökkenési leírás 

VI. Működési költségek (06+07+08) 
 
A. Tárgyévi eredmény (I+II+III-IV-V-VI) 
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A Kormány 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 4., 5., 9. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról 
szóló 1997. évi XXVII. törvény 35. §-ában,
a 10. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 14. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 1–3., 7–8., 12. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bank véleményének kikérésével,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Biztkr.) 12. § (7) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A biztosító – ide nem értve a  2.  § (3)  bekezdése szerinti biztosítóegyesületet – minden negyedév utolsó napjára 
vonatkozóan – a Felügyelet részére készített évközi jelentések alátámasztása céljából – köteles eszköz- és forrásszámláit, 
valamint költség- és eredményszámláit lezárni, azok egyenlegét megállapítani, főkönyvi kivonatot, továbbá 
a  0.  Nyilvántartási számlák számlaosztályban kimutatott mérlegen kívüli tételekről összesítést készíteni. A  számviteli 
nyilvántartások negyedéves zárása során – a  számviteli politikában rögzítettek szerint – legalább a  következő zárlati 
munkálatokat kell elvégezni:]
„h) a  mérlegen kívüli tételek értékelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzése, ideértve többek 
között a  negyedév végén le nem zárt fedezeti célú, származékos ügyletek jövőben várható eredményéből 
a hatékony rész elhatárolását;”

 (2) A Biztkr. 12. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A negyedév végéig le nem zárt, nem fedezeti célú származékos ügyletek után nem számolható el a  jövőben 
várható eredmény összege időbeli elhatárolásként.”

2. § (1) A Biztkr. 13. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a  biztosító nem alkalmazza a  valós értéken történő értékelést, a  határidős, az  opciós és a  swap ügyletek határidős 
ügyletrészének elszámolásakor a következők szerint kell eljárni:)
„c) a  nem kamatfedezeti céllal kötött, eszköz, illetve kötelezettség keletkezésével nem járó (eredménnyel záruló) 
alapügyletet fedező cash-flow fedezeti ügyletek kivételével a  származékos ügyletek zárásakor az  ügylet realizált 
nyereségét a befektetések értékesítésének árfolyamnyereségeként vagy a kapott kamatok, kamatjellegű bevételek 
között, a fizetett összeget (veszteséget) a befektetések értékesítésének árfolyamveszteségeként vagy a befektetések 
működési és fenntartási ráfordítása, fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások között kell elszámolni életbiztosítási 
ágnál, annak biztosítástechnikai eredményén belül, nem életbiztosítási ágnál és a  saját tőkéhez kapcsolódó 
befektetésként eszközölt ügyleteknél a  nem biztosítástechnikai elszámolásokon belül, függetlenül attól, hogy 
az ügylet kereskedési célú vagy fedezeti célú;”

 (2) A Biztkr. 13. § (8) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a  biztosító nem alkalmazza a  valós értéken történő értékelést, a  határidős, az  opciós és a  swap ügyletek határidős 
ügyletrészének elszámolásakor a következők szerint kell eljárni:)
„e) a  kereskedési célú származékos ügyletek várható veszteségét a  befektetések nem realizált veszteségeként, 
illetve a  befektetések működési és fenntartási ráfordításai, fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások között kell 
elszámolni az  életbiztosítási ágnál a  biztosítástechnikai eredményen belül, illetve a  nem életbiztosítási ágnál és 
a saját tőkéhez kapcsolódó befektetésként eszközölt ügyleteknél a nem biztosítástechnikai elszámolásokon belül;”
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 (3) A Biztkr. 13. § (8) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ha a  biztosító nem alkalmazza a  valós értéken történő értékelést, a  határidős, az  opciós és a  swap ügyletek határidős 
ügyletrészének elszámolásakor a következők szerint kell eljárni:)
„g) a  fedezeti ügyletek mérleg fordulónapján várható veszteségének hatékony részét életbiztosítási ágnál 
a  biztosítástechnikai eredményen belül a  befektetések működési és fenntartási ráfordításai, fizetett kamatok, 
kamatjellegű ráfordítások között kell elszámolni kamatfedezeti ügylet esetén, valamint a  befektetések nem 
realizált veszteségeként kell elszámolni nem kamatfedezeti célra kötött egyéb fedezeti ügyletek esetén, illetve nem 
életbiztosítási ágnál és a saját tőkéhez kapcsolódó befektetésként eszközölt ügyleteknél a nem biztosítástechnikai 
elszámolásokon belül a  befektetések működési és fenntartási ráfordításai, fizetett kamatok, kamatjellegű 
ráfordítások között kell elszámolni függetlenül attól, hogy kamatfedezeti vagy egyéb fedezeti célú az ügylet;
h) a  valós érték fedezeti ügyletek mérleg fordulónapján várható nyereségének hatékony részét életbiztosítási 
ágnál a  biztosítástechnikai eredményen belül a  kapott kamatok és kamatjellegű bevételek között kell elszámolni 
kamatfedezeti ügylet esetén, valamint a  befektetések nem realizált nyereségeként kell elszámolni nem 
kamatfedezeti célra kötött egyéb fedezeti ügyletek esetén, illetve nem életbiztosítási ágnál és a  saját tőkéhez 
kapcsolódó befektetésként eszközölt ügyleteknél a  nem biztosítástechnikai elszámolásokon belül a  kapott 
kamatok és kamatjellegű bevételek között kell elszámolni kamatfedezeti ügylet esetén, valamint kapott osztalék és 
részesedésként kell elszámolni a nem kamatfedezeti célra kötött egyéb fedezeti ügyletek esetén.”

3. §  A Biztkr. 14. § s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kiegészítő mellékletben a Tv. 88–94. és más §-aiban, valamint e rendeletben foglaltakon túlmenően – a Tv. 88. § (6), 
90. § (2), 92. §, 93. § (2), (5)–(6) bekezdése kivételével – be kell mutatni:]
„s) a  szavatoló tőke szükséglet és a  minimális tőke szükséglet, valamint a  szavatoló tőke szükséglet fedezésére 
figyelembe vehető szavatoló tőke és a  minimális tőke szükséglet fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke 
összegét;”

4. §  A Biztkr. a következő 18/E. §-sal egészül ki:
„18/E.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 1.  §-ával megállapított 12.  § (7)  bekezdés h)  pontját, 
(7a) bekezdését; 2. §-ával megállapított 13. § (8) bekezdés c), e), g)–h) pontját; 3. §-ával megállapított 14. § s) pontját; 
5.  §-ával megállapított 1. számú mellékletét; 6.  § 1.  pontjával megállapított 2.  § (6)  bekezdés h)  pontját; 6.  § 
2. pontjával megállapított 4. § (11) bekezdését; 6. § 3. pontjával megállapított 9. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontját, 
9. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontját, 9. § (14) bekezdés d) pont da) alpontját; 6. § 4. pontjával megállapított 13. § 
(8) bekezdés b) pontját; 6. § 5. pontjával megállapított 14/A. § g) pontját először a 2017. évben induló üzleti évről 
készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 1.  §-ával megállapított 12.  § (7)  bekezdés h)  pontját, (7a)  bekezdését; 
2.  §-ával megállapított 13.  § (8)  bekezdés c), e), g)–h)  pontját; 3.  §-ával megállapított 14.  § s)  pontját; 5.  §-ával 
megállapított 1. számú mellékletét; 6.  § 1.  pontjával megállapított 2.  § (6)  bekezdés h)  pontját; 6.  § 3.  pontjával 
megállapított 9.  § (1)  bekezdés b)  pont bd)  alpontját, 9.  § (2)  bekezdés b)  pont bd)  alpontját, 9.  § (14)  bekezdés 
d)  pont da)  alpontját; 6.  § 4.  pontjával megállapított 13.  § (8)  bekezdés b)  pontját; 6.  § 5.  pontjával megállapított 
14/A. § g) pontját a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §-ával hatályon kívül helyezett 9. § (8)–(10) bekezdését, 9. § (13) bekezdés 
d) pont da)–db) alponját, 13. § (8) bekezdés f ) és i) pontját a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra 
nem kell először alkalmazni.”

5. §  A Biztkr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §  A Biztkr.
1. 2. § (6) bekezdés h) pontjában a „határidős, opciós és swap” szövegrészek helyébe a „származékos” szöveg,
2. 4.  § (11)  bekezdésében a  „díjbevételek” szövegrész helyébe a  „díjbevételek (ideértve a  befektetési 

egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások tartalékának csökkenése miatt az  eredménykimutatásban 
tartalékváltozásként elszámolt összeget is)” szöveg,
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3. 9.  § (1)  bekezdés b)  pont bd)  alpontjában, 9.  § (2)  bekezdés b)  pont bd)  alpontjában, 9.  § (14)  bekezdés 
d)  pont da)  alpontjában az  „elszámolási határidős, opciós ügyletek és swap ügyletek határidős 
ügyletrészének” szövegrész helyébe a „származékos ügyletek” szöveg,

4. 13. § (8) bekezdés b) pontjában a „leszállítási” szövegrész helyébe a „származékos ügyletnek nem minősülő 
határidős és opciós” szöveg,

5. 14/A. § g) pontjában a „határidős, opciós és swap” szövegrész helyébe a „származékos” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti a Biztkr.
1. 9. § (8) és (10) bekezdésében a „, valamint a kereskedési célú elszámolási határidős, opciós ügyletek és swap 

ügyletek határidős ügyletrésze” szövegrész,
2. 9. § (9) bekezdésében az „– a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben –” és az „– a várható kötelezettségekre 

képzett céltartalékkal szemben –” szövegrész,
3. 9. § (13) bekezdés d) pont da) alpontjában az „a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben” szövegrész,
4. 9. § (13) bekezdés d) pont db) alpontjában az „a várható kötelezettségekre képzett céltartalékkal szemben” 

szövegrész,
5. 13. § (8) bekezdés f ) és i) pontja.

2. A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) 
Korm. rendelet módosítása

8. §  A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Betakr.) a következő 34. §-sal egészül ki:
„34.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 9.  § 1.  pontjával megállapított 8. számú mellékletét, 9.  § 
2.  pontjával megállapított 9. számú mellékletét; 10.  § 1.  pontjával megállapított 29/I.  § (3), (6)  bekezdését, 29/J.  § 
(3) bekezdés a)–b) pontját, 10. § 2. pontjával megállapított 29/J. § (2)–(3) bekezdését, 29/L. § (2) bekezdés d) pontját, 
10. § 3. pontjával megállapított 29/K. § a) pontját először a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell 
alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 9.  § 1.  pontjával megállapított 8. számú mellékletét, 9.  § 2.  pontjával 
megállapított 9. számú mellékletét; 10. § 1. pontjával megállapított 29/I. § (3), (6) bekezdését, 29/J. § (3) bekezdés 
a)–b)  pontját, 10.  § 2.  pontjával megállapított 29/J.  § (2)–(3)  bekezdését, 29/L.  § (2)  bekezdés d)  pontját, 10.  § 
3. pontjával megállapított 29/K. § a) pontját a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni 
lehet.
(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. §-ával hatályon kívül helyezett 29/I. § (1) és (2) bekezdését a 2017. évben 
induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.”

9. §  A Betakr.
1. 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
2. 9. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

10. §  A Betakr.
1. 29/I.  § (3) és (6)  bekezdésében, 29/J.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában a „kártalanítás” szövegrész helyébe 

a „kárrendezés” szöveg,
2. 29/J.  § (2) és (3)  bekezdésében, 29/L.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a „kártalanításból” szövegrész helyébe 

a „kárrendezésből” szöveg,
3. 29/K. § a) pontjában a „kártalanításként” szövegrészek helyébe a „kárrendezésként” szöveg
lép.
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11. §  Hatályát veszti a Betakr.
1. 29/I. § (1) bekezdésében az „a jegyzett tőkét,” szövegrész,
2. 29/I. (2) bekezdése.

3. A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. 
(XII. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Alapkr.) 2.  § 1.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § 
a következő 1a. és 1b. pontokkal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. nettó eszközérték: a Kbftv. szerint meghatározott fogalom;
1a. másodlagos értékpapír, tőzsde: a  tőkepiacról szóló 2001.  évi CXX.  törvény (a  továbbiakban: Tpt.) szerint 
meghatározott fogalom;
1b. értékpapír kölcsön: a Tpt. XVIII. fejezete szerinti ügylet;”

 (2) Az Alapkr. 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„6. BUBOR: a  hitelintézetek és a  pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben meghatározott fogalom;”

13. §  Az Alapkr. 9/A.  §-át követő „Származtatott ügyletek (határidős, opciós és swap ügyletek) elszámolása” alcím címe 
helyébe a „Származékos ügyletek (határidős, opciós és swap ügyletek) elszámolása” cím lép.

14. § (1) Az Alapkr. 9/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a határidős, opciós és swap ügyletekhez kapcsolódóan a szerződésben rögzített határidő (az ügylet lezárása) 
előtt pénzmozgással járó kifizetésre (többek között az ügylet biztosítékaként elhelyezett letét, kivéve az opciós díjat) 
került sor a  felek között, akkor az  így kifizetett összeget határidős ügylettel kapcsolatos követelésként, a  befolyt 
pénzösszeget határidős ügylettel kapcsolatos kötelezettségként kell kimutatni.”

 (2) Az Alapkr. 9/B. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A mérleg fordulónapjáig le nem zárt,)
„a) forint és deviza cseréjére vonatkozó swap ügylet esetében, a befektetési alap számviteli politikájában rögzített 
módon
aa) a swap ügylet azonnali ügyletrészének tárgyát és a határidős ügyletrészt egymástól függetlenül külön értékeli 
és az ügyletzáráskor az azonnali ügyletrész tárgyát képező eszköz és a határidős ügyletrész értékelési különbözetét 
külön-külön kell megszüntetni az értékelési különbözet tartalékával szemben, vagy
ab) a  swap ügylet azonnali ügyletrészét és a  határidős ügyletrészét összetett módon, együttesen értékeli és 
az ügylet értékelési különbözetét a mérleg fordulónapjával – jellegétől függően – a származékos ügyletek értékelési 
különbözetében számolja el az értékelési különbözet tartalékával szemben;
b) a  különböző devizák cseréjére vonatkozó swap ügylet esetében, a  befektetési alap számviteli politikájában 
rögzített módon
ba) a swap ügylet azonnali ügyletrészének tárgyát és a határidős ügyletrészt egymástól függetlenül külön értékeli 
és az ügyletzáráskor az azonnali ügyletrész tárgyát képező eszköz és a határidős ügyletrész értékelési különbözetét 
külön-külön kell megszüntetni az értékelési különbözet tartalékával szemben, vagy
bb) a  swap ügylet azonnali ügyletrészét és a  határidős ügyletrészét összetett módon, együttesen értékeli és 
az  ügylet értékelési különbözetét – jellegétől függően – a  származékos ügyletek értékelési különbözetében 
számolja el az értékelési különbözet tartalékával szemben;”

 (3) Az Alapkr. 9/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A tőzsdén kívül kötött határidős és opciós ügyleteket a 7. § előírásai szerint kell értékelni a lejárati idő alatt és 
azok piaci értékét a  származékos ügyletek értékelési különbözetében kell elszámolni az  értékelési különbözet 
tartalékával szemben.”

 (4) Az Alapkr. 9/B. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A központi értéktártól, a központi szerződő féltől visszakapott alapletét összegét annak pénzügyi rendezésekor 
az egyéb követeléseket csökkentő tételként kell elszámolni.”
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 (5) Az Alapkr. 9/B. § (12) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az opciós díjat a Tv. szerint kell elszámolni:)
„a) a nem leszállítási opciós ügyletek, valamint az eladási opciós ügyletek esetén az opció vevője által fizetett opciós 
díjat a  pénzügyi műveletek ráfordításaként kell elszámolni, és ha az  a  mérleg fordulónapja után jár le és jelentős 
összegű, akkor az ügylet zárásáig időbelileg elhatárolható;”

15. §  Az Alapkr. 9/B. §-a a következő (13a) bekezdéssel egészül ki:
„(13a) Az opció kiírójának a kapott és az opció vevőjének a fizetett, az eredménnyel szemben elszámolt opciós díjat 
a pénzügyi műveletek ráfordításaként, illetve a pénzügyi műveletek bevételeként kell elszámolnia.”

16. §  Az Alapkr. 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/A. § A befektetési alap éves beszámolóját az üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig 
kell közzétenni a Kbftv. 141. §-ában meghatározott módon.”

17. §  Az Alapkr. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított 2. § 1., 1a., 1b. pontját; 
12.  § (2)  bekezdésével megállapított 2.  § 6.  pontját; 14.  § (1)  bekezdésével megállapított 9/B.  § (3)  bekezdését; 
14. § (2) bekezdésével megállapított 9/B. § (4) bekezdés a) és b) pontját; 14. § (3) bekezdésével megállapított 9/B. § 
(6)  bekezdését; 14.  § (4)  bekezdésével megállapított 9/B.  § (11)  bekezdését; 14.  § (5)  bekezdésével megállapított 
9/B. § (12) bekezdés a) pontját; 15. §-ával megállapított 9/B. § (13a) bekezdését; 16. §-ával megállapított 10/A. §-át; 
18. §-ával megállapított 1. számú mellékletét; 19. § 1. pontjával megállapított 2. § 2. pont a) és b) alpontját, 4., 5. 
és 8. pontját, 5. § (9) bekezdését, 7. § (1), (4), (5) és (14) bekezdését, 9. § (7) bekezdés e) pontját, 9. § (8) bekezdés 
d)  pontját, 9/B.  § (5)  bekezdését, 10.  § f )  pontját; 19.  § 2.  pontjával megállapított 5.  § (4)  bekezdés d)  pontját; 
19.  § 3.  pontjával megállapított 5.  § (9)  bekezdését; 19.  § 4.  pontjával megállapított 6.  § (4)  bekezdés d)  pontját; 
19. § 5. pontjával megállapított 7. § (9) bekezdését; 19. § 6. pontjával megállapított 9/B. § (13) bekezdését először 
a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12.  § (1)  bekezdésével megállapított 2.  § 1., 1a., 1b.  pontját; 12.  § 
(2)  bekezdésével megállapított 2.  § 6.  pontját; 14.  § (1)  bekezdésével megállapított 9/B.  § (3)  bekezdését; 14.  § 
(2)  bekezdésével megállapított 9/B.  § (4)  bekezdés a) és b)  pontját; 14.  § (3)  bekezdésével megállapított 9/B.  § 
(6)  bekezdését; 14.  § (4)  bekezdésével megállapított 9/B.  § (11)  bekezdését; 14.  § (5)  bekezdésével megállapított 
9/B. § (12) bekezdés a) pontját; 15. §-ával megállapított 9/B. § (13a) bekezdését; 16. §-ával megállapított 10/A. §-át; 
18. §-ával megállapított 1. számú mellékletét; 19. § 1. pontjával megállapított 2. § 2. pont a) és b) alpontját, 4., 5. 
és 8. pontját, 5. § (9) bekezdését, 7. § (1), (4), (5) és (14) bekezdését, 9. § (7) bekezdés e) pontját, 9. § (8) bekezdés 
d) pontját, 9/B. § (5) bekezdését, 10. § f ) pontját; 19. § 2. pontjával megállapított 5. § (4) bekezdés d) pontját; 19. § 
3.  pontjával megállapított 5.  § (9)  bekezdését; 19.  § 4.  pontjával megállapított 6.  § (4)  bekezdés d)  pontját; 19.  § 
5. pontjával megállapított 7. § (9) bekezdését; 19. § 6. pontjával megállapított 9/B. § (13) bekezdését a 2016. évben 
induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 20.  §-ával hatályon kívül helyezett 7.  § (1), (9)  bekezdését, 9/B.  § (1), (2), 
(10) és (16) bekezdését a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.”

18. §  Az Alapkr. 1. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

19. §  Az Alapkr.
1. 2.  § 2.  pont a) és b)  alpontjában, 4., 5. és 8.  pontjában, 5.  § (9)  bekezdésében, 7.  § (1), (4), (5) és 

(14) bekezdésében, 9. § (7) bekezdés e) pontjában, 9. § (8) bekezdés d) pontjában, 9/B. § (5) bekezdésében, 
10. § f ) pontjában a „származtatott” szövegrész helyébe a „származékos” szöveg,

2. 5. § (4) bekezdés d) pontjában a „származtatott” szövegrészek helyébe a „határidős, opciós és swap” szöveg,
3. 5. § (9) bekezdésben a „határidős, opciós és swap” szövegrész helyébe a „származékos” szöveg,
4. 6. § (4) bekezdés d) pontjában az „a lezárt opciós, swap és határidős ügyletek” szövegrész helyébe az „a lezárt 

határidős, opciós és swap ügyletek” szöveg, a „származtatott” szövegrész helyébe a „határidős, opciós és 
swap” szöveg,
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5. 7. § (9) bekezdésében a „származtatott” szövegrészek helyébe a „származékos” szöveg,
6. 9/B. § (13) bekezdésében a „befektetési szolgáltatás” szövegrész helyébe a „pénzügyi műveletek” szöveg
lép.

20. §  Hatályát veszti az Alapkr.
1. 7. § (1) bekezdésében a „(határidős, opciós és swap ügyleteket)” szövegrész,
2. 7. § (9) bekezdésében a „(lejártakor, az opció lehívásakor, az ügylet likvidálásakor)” szövegrész,
3. 9/B. § (1), (2), (10) és (16) bekezdése.

4. A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. 
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnykr.) 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Határidős ügyletek értékelési különbözeteként kell kimutatni a mérleg fordulónapján, illetve a negyedév utolsó 
napján és az értékelés napján a le nem zárt származékos ügyletek közül a határidős és az opciós ügyletek várható 
eredményének összegében elszámolt értékelési különbözetet.”

22. §  Az Mnykr. 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  határidős és opciós ügylethez kapcsolódóan a  szerződésben rögzített határidő (az ügylet zárása) előtt 
pénzmozgással járó (többek között az  ügylet biztosítékaként elhelyezett letét, kivéve a  kapott opciós díjat) 
kifizetésre került sor a  felek között, akkor az  így kifizetett összeget határidős ügylettel kapcsolatos követelésként, 
a befolyt pénzösszeget határidős ügylettel kapcsolatos kötelezettségként kell kimutatni.”

23. §  Az Mnykr. 43. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A központi értéktártól, a központi szerződő féltől visszakapott alapletét összegét annak pénzügyi rendezésekor 
az egyéb követeléseket csökkentő tételként kell elszámolni.”

24. §  Az Mnykr. 43. § (9)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) A  lezárt kamatfedezeti ügyletek eredményét és a  le nem zárt kamatfedezeti ügyletek várható eredményét 
– jellegének megfelelően – a kamatbevételeket vagy a kamatráfordításokat csökkentő tételként kell elszámolni.
(10) A  tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli, a  negyedév utolsó napjáig, illetve a  mérleg fordulónapjáig, valamint 
az  értékelés napjáig le nem zárt származékos ügyletek közül a  határidős ügyletek várható eredményét – fedezeti 
ügylet esetében annak hatékony részét –, mint értékelési különbözetet bevételként vagy bevételt csökkentő 
tételként kell elszámolni. Ezzel egyidejűleg a  ráfordításokkal szemben el kell számolni az  értékelési különbözet 
összegében képzett céltartalékot. Ha a  fedezeti ügylethez kapcsolódó alapügylet nem a  befektetési portfolió 
része és eredménye az időbeli elhatárolásokban szerepel, akkor a fedezeti ügylet várható eredményét is az időbeli 
elhatárolások között kell elszámolni, nem pedig az értékelési különbözetben.
(11) A  származékos ügyletek közül a  határidős ügyletek piaci értékelésekor az  ügylet várható eredményét kell 
piaci értéknek tekinteni és értékelési különbözetként elszámolni – jellegétől függően – bevételként vagy bevételt 
csökkentő tételként. Ezzel egyidejűleg és azonos összegben a ráfordításokkal szemben el kell számolni az értékelési 
különbözetből képzett céltartalékot. A  határidős ügylethez kapcsolódó értékelési különbözetet és az  ahhoz 
kapcsolódó céltartalékot az ügylet zárásakor kell megszüntetni.”

25. §  Az Mnykr. a következő 61. §-sal egészül ki:
„61.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 21.  §-ával megállapított 19.  § (5)  bekezdését; 22.  §-ával 
megállapított 43.  § (3)  bekezdését; 23.  §-ával megállapított 43.  § (6)  bekezdését; 24.  §-ával megállapított 43.  § 
(9)–(11) bekezdését; 26. § 1. pontjával megállapított 19. § (5) bekezdését, 42/A. § (5) bekezdését; 26. § 2. pontjával 
megállapított 34.  § (5)  bekezdés e)  pontját, 34.  § (6)  bekezdés e)  pontját; 26.  § 3.  pontjával megállapított 42/A.  § 
(5)  bekezdését; 26.  § 4.  pontjával megállapított 43.  § (14)  bekezdését először a  2017.  évben induló üzleti évről 
készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított 19. § (5) bekezdését; 22. §-ával megállapított 43. § 
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(3)  bekezdését; 23.  §-ával megállapított 43.  § (6)  bekezdését; 24.  §-ával megállapított 43.  § (9)–(11)  bekezdését; 
26. § 1. pontjával megállapított 19. § (5) bekezdését, 42/A. § (5) bekezdését; 26. § 2. pontjával megállapított 34. § 
(5) bekezdés e) pontját, 34. § (6) bekezdés e) pontját; 26. § 3. pontjával megállapított 42/A. § (5) bekezdését; 26. § 
4. pontjával megállapított 43. § (14) bekezdését a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni 
lehet.
(3) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. §-ával hatályon kívül helyezett 43. § (1), (2), (7), (8), (15) és 
(16) bekezdését a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.”

26. §  Az Mnykr.
1. 19. § (5) bekezdésében, 42/A. § (5) bekezdésében a „le nem zárt” szövegrész helyébe a „le nem zárt határidős 

ügyletek közül a” szöveg,
2. 34.  § (5)  bekezdés e)  pontjában és a  34.  § (6)  bekezdés e)  pontjában az „elszámolási” szövegrész helyébe 

a „származékos ügyletek közül a” szöveg,
3. 42/A. § (5) bekezdésében a „határidős” szövegrész helyébe a „származékos ügyletek közül a határidős” szöveg,
4. 43. § (14) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az elszámolási típusú” szövegrész helyébe az „A nem leszállítási” 

szöveg
lép.

27. §  Hatályát veszti az Mnykr.
1. 43. § (1), (2), (7) és (8) bekezdése,
2. 43. § (15) bekezdésében a „leszállítási” szövegrész,
3. 43. § (16) bekezdésében az „elszámolási” és a „leszállítási” szövegrész.

5. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

28. §  Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Önykr.) 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Tagdíjkövetelések között kell kimutatni a  pénztártagnak a  tagsági viszony kezdetétől a  nyugdíjszolgáltatás 
megállapításáig terjedő időszak (felhalmozási idő) alatt a pénztárral szemben fennálló, a pénztár alapszabályában 
meghatározott mértékben teljesítendő, a  pénztártag írásos nyilatkozatában vállalt tagdíjfizetési kötelezettségét, 
valamint a  munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalása alapján a  pénztártag alkalmazottjának részben 
vagy egészben átvállalt, és a  pénztárral kötött szerződés szerint teljesítendő tagdíjfizetési kötelezettségét 
(munkáltatói hozzájárulást) mindaddig, amíg azt pénzügyileg nem rendezték. Itt kell kimutatni a  felhalmozási 
időszakot követően a tag által – az Öpt. 47. § (5) bekezdés e) pontja alapján – vállalt tagdíjfizetési kötelezettséget 
(munkáltatói hozzájárulást) is mindaddig, amíg azt pénzügyileg nem rendezték. Amennyiben a  pénztártag nem 
fix összegű, hanem jövedelemarányos tagdíjfizetési kötelezettséget vállal és a  pénztár a  tagdíj alapját képező 
bérről, jövedelemről nem rendelkezik információval, akkor a tagdíjkövetelést a tárgyhónapot megelőző hónapban 
érvényes minimálbér alapján kell meghatározni. A pénztár az előírt, de ki nem egyenlített tagdíjkövetelést az egyéb 
ráfordításokkal szemben leírhatja, ha a  tagdíjkövetelés nyilvántartott összegéről a  pénztártagot tájékoztatja, 
a  követelés kiegyenlítésére felhívja a  pénztártag figyelmét, azonban a  pénztártag a  pénztár által előírt határidőig 
kötelezettségének nem tesz eleget. A pénztárnak a leírás gyakoriságát szabályzatban kell meghatározni.”

29. §  Az Önykr. 24. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) Az  elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszert alkalmazó pénztárnak az  egyéni és a  szolgáltatási 
számlákról olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből egyértelműen megállapíthatók és nyomon 
követhetők az  egyéni számlákon történt jóváírások és terhelések forintban és elszámoló egységben is, 
a szolgáltatási számlákon történt jóváírások és terhelések forintban.”

30. §  Az Önykr. 34. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénztár működési és kiegészítő vállalkozási tevékenysége eredményének megállapításánál a működési célú bevételek 
a következők:)
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„h) Egyéb bevételek: a 24. § (2) bekezdése szerint képzett előző évi működési céltartalékok felhasználásának összege. 
Itt kell továbbá kimutatni a  tárgyévi, illetve a  tárgyévet megelőző üzleti évi káreseményekkel kapcsolatosan 
a  biztosító által fizetett, illetve a  mérlegkészítés időpontjáig elfogadott, visszaigazolt összeget, továbbá 
a mérlegkészítés időpontjáig megkapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, sérelemdíjak összegét 
és az  előző üzleti év(ek)ben hitelezési veszteségként leírt követelésekre történt befizetések működést megillető 
összegét. Itt kell kimutatni a  pénztártag más pénztárba történő átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb 
módon történő megszűnésekor, a pénztárnál kimutatott működési célú tagdíjhátralékának összegében a meg nem 
fizetett tagdíjak tartalékának felhasználását. Egyéb bevételként kell kimutatni az immateriális javak, a működtetett 
ingatlanok és működésre szolgáló egyéb tárgyi eszközök közvetlen értékesítéséből származó bevételt. Itt kell 
továbbá kimutatni az  Öpt. 47.  § (4)–(5)  bekezdése szerint a  pénztártag kilépésekor a  pénztár alapszabályában 
meghatározott, pénztártagot terhelő kilépési költség megtérítését, továbbá az  Öpt. 36.  § (3)  bekezdés d)  pontja 
szerinti egyéb bevételeket. Egyéb bevételként kell kimutatni a  nyugdíjszolgáltatás folyósításával kapcsolatban 
felmerült költségek szolgáltatási tartalékból megtérülő összegét, valamint a  tagdíjat nem fizető tag egyéni 
számlájáról az Öpt. 14. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától a tag 
egyéni számlája befektetésének hozamából levont, működési tartalékra jutó hányadot.”

31. §  Az Önykr. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások között kell kimutatni a pénztártag más pénztárba 
történő átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő megszűnésekor a  pénztárnál kimutatott, 
nyugdíj-szolgáltatási célú tagdíjhátralékának az  üzleti évben leírt összegét, az  Öpt. 14.  § (3)  bekezdése alapján 
a  tagdíjat nem fizető pénztártag egyéni számlája befektetésének hozamából a  működési és a  likviditási tartalék 
javára levont összeget, valamint a külön soron nem nevesített egyéb szolgáltatási célú ráfordítások összegét.”

32. §  Az Önykr. 36. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénztár likviditási célú eredményének megállapításánál a likviditási célú bevételek a következők:)
„h) Likviditási célú egyéb bevételek: az  előző üzleti év(ek)ben hitelezési veszteségként leírt követelésekre történt 
befizetések likviditási tartalékot megillető része. Ezen a  soron kell kimutatni a  pénztártag más pénztárba történő 
átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő megszűnésekor, a pénztárnál kimutatott likviditási célú 
tagdíjhátralékának összegében a  meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználását, valamint a  tagdíjat nem 
fizető tag egyéni számlájáról az Öpt. 14. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő 
időpontjától a tag egyéni számlája befektetésének hozamából levont, likviditási tartalékra jutó hányadot.”

33. §  Az Önykr. 42. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(19) Amennyiben a pénztártag a tagdíjat a pénztár alapszabályában megjelölt időtartamon túl nem fizeti (a tagdíj 
meg nem fizetés kezdő időpontja), a tag egyéni nyugdíjszámlájának befektetéséből származó hozama csökkenthető 
a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési és likviditási tartalékra jutó hányadnak megfelelő összeggel, 
de legfeljebb a  hozam összegével. A  működési és a  likviditási tartalékot megillető összeggel az  egyéni számlán 
jóváírt hozambevételekből képzett céltartalékot kell csökkenteni.”

34. § (1) Az Önykr. 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  határidős és opciós ügylethez kapcsolódóan a  szerződésben rögzített határidő (az ügylet zárása) előtt 
pénzmozgással járó (többek között az  ügylet biztosítékaként elhelyezett letét, kivéve az  opciós díjat) kifizetésre 
került sor a  felek között, akkor az  így kifizetett összeget határidős ügylettel kapcsolatos követelésként, a  befolyt 
pénzösszeget határidős ügylettel kapcsolatos kötelezettségként kell kimutatni.”

 (2) Az Önykr. 43. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  központi értéktártól, központi szerződő féltől visszakapott alapletét, pénzügyi fedezet összegét egyéb 
követelésként kell elszámolni a pénzeszközökkel szemben.”

 (3) Az Önykr. 43. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) A  lezárt kamatfedezeti ügyletek eredményét és a  le nem zárt kamatfedezeti ügyletek várható eredményét 
– jellegének megfelelően – a kamatbevételeket vagy a kamatráfordításokat csökkentő tételként kell elszámolni.
(10) A  tőzsdei és tőzsdén kívüli, a  negyedév utolsó napjáig, illetve a  mérleg fordulónapjáig – az  elszámoló 
egységekre épülő nyilvántartási rendszert alkalmazó pénztárak esetében az  értékelés napjáig – le nem zárt 
származékos ügyletek közül a határidős ügyletek várható eredményét – fedezeti ügylet esetében annak hatékony 
részét el kell számolni bevételként vagy bevételt csökkentő tételként, mint értékelési különbözet. Ezzel egyidejűleg 



84228 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 218. szám 

a ráfordításokkal szemben el kell számolni az értékelési különbözetből képzett céltartalékot. Ha a fedezeti ügylethez 
kapcsolódó alapügylet nem része a befektetési portfoliónak és időarányos eredménye az időbeli elhatárolásokban 
szerepel, akkor a  fedezeti ügylet időarányos eredményét is az  időbeli elhatárolások között és nem az  értékelési 
különbözetben kell elszámolni.”

35. §  Az Önykr. a következő 57. §-sal egészül ki:
„57.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 28.  §-ával megállapított 18.  § (3)  bekezdését; 29.  §-ával 
megállapított 24. § (16) bekezdését; 30. §-ával megállapított 34. § (1) bekezdés h) pontját; 31. §-ával megállapított 
35.  § (2)  bekezdését; 32.  §-ával megállapított 36.  § (1)  bekezdés h)  pontját; 33.  §-ával megállapított 42.  § 
(19)  bekezdését; 34.  § (1)  bekezdésével megállapított 43.  § (3)  bekezdését; 34.  § (2)  bekezdésével megállapított 
43. § (6) bekezdését; 34. § (3) bekezdésével megállapított 43. § (9)–(10) bekezdését; 36. § 1. pontjával megállapított 
19.  § (5)  bekezdését, 42/A.  § (5)  bekezdését; 36.  § 2.  pontjával megállapított 34.  § (5)  bekezdés e)  pontját, 
(6) bekezdés e) pontját; 36. § 3. pontjával megállapított 43. § (11) bekezdését; 36. § 4. pontjával megállapított 43. § 
(14) bekezdését először a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 28. §-ával megállapított 18. § (3) bekezdését; 29. §-ával megállapított 24. § 
(16) bekezdését; 30. §-ával megállapított 34. § (1) bekezdés h) pontját; 31. §-ával megállapított 35. § (2) bekezdését; 
32.  §-ával megállapított 36.  § (1)  bekezdés h)  pontját; 33.  §-ával megállapított 42.  § (19)  bekezdését; 34.  § 
(1)  bekezdésével megállapított 43.  § (3)  bekezdését; 34.  § (2)  bekezdésével megállapított 43.  § (6)  bekezdését; 
34. § (3) bekezdésével megállapított 43. § (9)–(10) bekezdését; 36. § 1. pontjával megállapított 19. § (5) bekezdését, 
42/A. § (5) bekezdését; 36. § 2. pontjával megállapított 34. § (5) bekezdés e) pontját, (6) bekezdés e) pontját; 36. § 
3. pontjával megállapított 43. § (11) bekezdését; 36. § 4. pontjával megállapított 43. § (14) bekezdését a 2016. évben 
induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 37.  §-ával hatályon kívül helyezett 43.  § (1), (2), (7), (8), (11), (15), 
(16) bekezdését a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.”

36. §  Az Önykr.
1. 19.  § (5)  bekezdésében és 42/A.  § (5)  bekezdésében a  „le nem zárt” szövegrész helyébe a  „le nem zárt 

származékos ügyletek közül a” szöveg,
2. 34.  § (5)  bekezdés e)  pontjában, (6)  bekezdés e)  pontjában az  „elszámolási” szövegrész helyébe 

a „származékos ügyletek közül a” szöveg,
3. 43.  § (11)  bekezdésében a  „határidős” szövegrészek helyébe a  „származékos ügyletek közül a  határidős” 

szöveg,
4. 43. § (14) bekezdésében az „Az elszámolási” szövegrész helyébe az „A nem leszállítási” szöveg
lép.

37. §  Hatályát veszti az Önykr.
1. 43. § (1), (2), (7) és (8) bekezdése,
2. 43. § (11) bekezdésében a „(lejártakor, az opció lehívásakor, az ügylet likvidálásakor)” szövegrész,
3. 43. § (15) és (16) bekezdésében a „leszállítási” szövegrész,
4. 43. § (16) bekezdésében az „elszámolási” szövegrész.

6. A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

38. §  A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.  §-ában a  „(4)  bekezdését” 
szövegrész helyébe a „(2) bekezdését” szöveg lép.
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7. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A  hitelintézetek és a  pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 2. § 48. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„48. átstrukturált hitelek (követelések): A  nem teljesítő kitettségre és az  átstrukturált követelésre vonatkozó 
prudenciális követelményekről szóló MNB rendeletben meghatározott követelések.”

 (2) A Hitkr. 2. §-a a következő 56. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„56. teljesítő kitettség, nem teljesítő kitettség: a  nem teljesítő kitettségre és az  átstrukturált követelésre vonatkozó 
prudenciális követelményekről szóló MNB rendeletben maghatározott fogalom.”

40. § (1) A Hitkr. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  pénzügyi intézmény számviteli politikájának a Tv. 14.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerinti Eszközök és források 
értékelési szabályzatában, Sajátos értékelési előírások címen, elkülönítetten köteles rendelkezni a  követelések, 
követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások, a  befektetések, a  követelés fejében kapott, készletként kimutatott 
eszközök, valamint a  mérlegen kívüli kötelezettségek értékeléséről, értékvesztése elszámolásának és céltartalék 
képzésének rendjéről. E szabályzatban kell továbbá rendelkezni az általános kockázati céltartalék felhasználásának 
rendjéről, illetve arról, hogy a  hitelintézet a  2001. január 1-je előtt megképzett általános kockázati céltartalékot 
teljes egészében felhasználta, vagy a  követelések, értékpapírok és készletek könyvekből való kivezetésekor, 
illetve a  mérlegen kívüli tételek megszűnésekor keletkező veszteség összegére fokozatosan használja azt 
fel. Az  Eszközök és források értékelési szabályzatának Sajátos értékelési előírások című részében a  pénzügyi 
intézmény a  követelésekre, a  követelés jellegű aktív időbeli elhatárolásokra, a  befektetési célú és forgatási célú, 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra, továbbá a mérlegen kívüli kötelezettségekre olyan értékelési előírásokat 
köteles meghatározni, amelyek összhangban vannak az  ügyfél és partnerminősítés, valamint fedezetértékelés 
prudenciális követelményeiről szóló MNB rendelet és a  nem teljesítő kitettségre és az  átstrukturált követelésre 
vonatkozó prudenciális követelményekről szóló MNB rendelet szabályaival. A  pénzügyi intézmény az  eszközök és 
a kötelezettségek értékelése során e rendelet előírásainak figyelembevételével a Tv. előírásait is köteles alkalmazni.”

 (2) A Hitkr. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  számviteli politika keretében el kell készíteni a  származékos ügyletek elszámolására, nyilvántartására, 
a  fedezeti ügyletek meghatározására és elkülönített kezelésére vonatkozó szabályzatot. A  valós értékelést nem 
alkalmazó pénzügyi intézmények esetében ugyancsak a számviteli politika keretében kell elkészíteni a származékos 
ügyletek piaci értékének meghatározására vonatkozó szabályzatot.”

41. §  A Hitkr. 7. § (14) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Egyéb céltartalékként a  (11)–(13)  bekezdések, valamint a  5.  § (5)  bekezdésének i)  pontja szerinti céltartalékok közé 
nem tartozó, a  Tv., illetve más jogszabályok által előírt céltartalékok állományának összegét kell kimutatni. Az  egyéb 
céltartalékon belül kell kimutatni:]
„a) a  (11)–(12)  bekezdésben foglaltak kivételével, a  Tv. 41.  § (1)  bekezdése alapján a  várható kötelezettségek 
fedezetére képzett céltartalékot, ideértve a  nem pénzügyi garanciális kötelezettségek után képzett céltartalék 
összegét is;”

42. § (1) A Hitkr. 9. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A  hitelintézetekkel, illetve az  ügyfelekkel szembeni követelések, követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások 
értékelése (értékvesztés és visszaírás megállapítása) során a  Tv. 55.  § (1)–(3)  bekezdés és a  7. számú melléklet 
előírásait kell alkalmazni azzal, hogy azok minősítésekor a  nem teljesítő kitettségre és az  átstrukturált követelésre 
vonatkozó prudenciális követelményekről szóló MNB rendelet előírásait is figyelembe kell venni.”

 (2) A Hitkr. 9. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(20) A  hitelintézet a  különleges bankkockázatra tekintettel, a  Hpt. 84.  §-át alapul véve, egyes kintlévőségeinek, 
befektetéseinek, követelés fejében kapott és készletként nyilvántartott eszközeinek, valamint mérlegen kívüli 
kötelezettségeinek értékelésére a  Tv. rendelkezéseit és a  7. számú melléklet előírásait köteles alkalmazni azzal, 
hogy azok közül a követelések, a követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások (kivéve a 17. § (1) bekezdése szerinti 
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függővé tett kamatokat), a  befektetési célú és forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint 
a  hitelnyújtási kötelezettségvállalások, pénzügyi garanciavállalások és egyéb kötelezettségvállalások minősítése 
tekintetében a  nem teljesítő kitettségre és az  átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről 
szóló MNB rendelet előírásai szerint kell eljárni.”

43. §  A Hitkr. 9/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  kereskedési célú pénzügyi eszköznek minősülő hitelintézetekkel, ügyfelekkel szembeni és egyéb követelés 
esetében nem alkalmazható az  értékvesztés elszámolási szabály, ezen követelésekre a  pénzügyi intézményeknél 
nem vonatkozik a 13. § (1/a)–(1/b) és (5) bekezdése.”

44. §  A Hitkr. 9/C. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A származékos ügyletnek minősülő opciós ügyletek esetében, ha a fizetett opciós díj az opciós jog vevőjénél 
az  ügylet bekerülési értékének része, akkor azt a  származékos ügylet pozitív értékelési különbözetével szemben 
kell elszámolni. Amennyiben a  fizetett opciós díj a  befektetési szolgáltatások bevételeit csökkentő tételként kerül 
elszámolásra, az nem része az opciós leszállítási ügylet keretében beszerzett pénzügyi eszköz beszerzési értékének.”

45. § (1) A Hitkr. 9/D. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A valós érték fedezeti ügyletek értékelésekor elszámolt értékelési különbözet és zárásakor elszámolt eredmény 
hatékony része a  fedezett alapügylet (tétel) értékeléskor, illetve ügyletzáráskor elszámolt eredményét csökkentő 
tételként kerül elszámolásra, a nem hatékony része a kereskedési célú ügyletek szabályai szerint kerül elszámolásra. 
A fedezeti ügylet értékeléskori és záráskori nyereségének nem hatékony részét a befektetési szolgáltatási bevételek 
között kell elszámolni, a fedezeti ügylet veszteségének nem hatékony részét a befektetési szolgáltatások ráfordításai 
között kell elszámolni.
(3) A  kamatfedezeti célú valós érték fedezeti ügyletek értékelésekor elszámolt értékelési különbözet és zárásakor 
elszámolt eredmény hatékony részét, ha az  nyereség a  fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordításokat csökkentő 
tételként, ha az  veszteség a  kapott kamatok, kamatjellegű bevételeket csökkentő tételként kell elszámolni. 
Az  egyéb valós érték fedezeti ügyletek értékelésekor elszámolt értékelési különbözet és zárásakor elszámolt 
eredmény hatékony részét, ha az  alapügylet kereskedési célú, akkor nyereség esetén a  befektetési szolgáltatások 
ráfordításait csökkentő tételként, veszteség esetén a befektetési szolgáltatások bevételeit csökkentő tételként kerül 
elszámolásra. Ha az alapügylet nem kereskedési célú, eredménye az egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételei vagy 
ráfordításai között kerül elszámolásra, akkor az egyéb valós érték fedezeti ügylet pozitív értékelési különbözetének 
és záráskori nyereségének a  hatékony részét az  egyéb pénzügyi szolgáltatások ráfordításait csökkentő tételként, 
a  negatív értékelési különbözete és záráskori vesztesége az  egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételeit csökkentő 
tételként kerül elszámolásra.”

 (2) A Hitkr. 9/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  valós érték fedezeti ügylet zárásakor az  értékelési különbözetet meg kell szüntetni a  hatékony rész erejéig, 
pozitív értékelési különbözet esetében az  ügylet jellegétől függően a  fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások, 
illetve az  egyéb pénzügyi szolgáltatások ráfordításai vagy a  befektetési szolgáltatások ráfordításai között, negatív 
értékelési különbözet esetében a kapott kamatok, kamatjellegű bevételek, illetve az egyéb pénzügyi szolgáltatások 
bevételei vagy a befektetési szolgáltatások bevételei között elszámolva. A fedezeti ügylet értékelési különbözetének 
nem hatékony részét a  kereskedési célú ügyletek értékelési különbözetének kivezetésére vonatkozó 
szabályok szerint, nyereség esetén az  előző bevételek csökkentéseként, veszteség esetén az  előző ráfordítások 
csökkentéseként kell elszámolni.”

 (3) A Hitkr. 9/D. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  fedezeti célú, valamint a  22.  § (7)  bekezdése szerinti swap ügyleteket és a  22.  § (8)  bekezdése szerinti, 
a  swap ügyletekkel azonos rendeltetésű ügyleteket kamatfedezeti célú valós érték fedezeti swap ügyletekként 
kell kezelni, és a  22.  § (11)  bekezdése szerinti időbeli elhatárolások elszámolása alkalmazandó az  értékelés és 
a zárás időpontjában. A 22. § (11) bekezdése szerinti időbeli elhatárolást a swap ügylet értékelési különbözetének 
összegére is alkalmazni kell. A swap ügylet értékelési különbözetét és a kapcsolódó időbeli elhatárolásokat a swap 
ügylet határidős ügyletrészének zárásakor kell megszüntetni.”

 (4) A Hitkr. 9/D. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A  származékos ügyletek közül a  leszállítási határidős vagy opciós eladási ügylet vagy nem pénzügyi eszköz, 
illetve pénzügyi eszköz eladására vonatkozó előre jelzett ügylet formájában létező alapügylet fedezetére kötött 
cash-flow fedezeti ügylet zárásakor az értékelési különbözetet meg kell szüntetni és a fedezeti ügylet eredményének 
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hatékony részét az  alapügylet eredményét ellentételező tételként kell elszámolni, az  azt meghaladó részt pedig 
a  kereskedési célú ügyletekre vonatkozó szabályok szerint, jellegétől függően a  befektetési szolgáltatások 
bevételeként vagy ráfordításaként kell lekönyvelni. A  fedezeti ügylet eredményének hatékony részét abban 
az  eredménykategóriában kell elszámolni, amelyben az  alapügylet eredménye is elszámolásra került, amennyiben 
az  alapügylet pénzügyi eszközre vonatkozik. A  nem pénzügyi eszköz eladási alapügylet esetében a  fedezeti 
ügylet ellentétes előjelű eredményét nem lehet ellentételező tételként elszámolni a  nem pénzügyi és befektetési 
szolgáltatások bevételei vagy ráfordításai között, annak összegét az  alapügylet ellentétes előjelű eredményének 
összegéig – jellegétől függően – az egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételeként vagy ráfordításaként kell elszámolni.”

46. §  A Hitkr. 12. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi intézmény minden hónap utolsó napjára vonatkozóan – az MNB részére készített évközi jelentések 
alátámasztása céljából – köteles eszköz- és forrásszámláit, valamint költség- és eredményszámláit lezárni, azok 
egyenlegét megállapítani, főkönyvi kivonatot, továbbá a  0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban kimutatott 
mérlegen kívüli tételekről összesítést készíteni. A  számviteli nyilvántartások havi, illetve negyedéves zárása során 
– a számviteli politikában is rögzítettek szerint – legalább a következő zárlati munkálatokat kell elvégezni:)
„i) a mérlegen kívüli tételek értékelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok elvégzése [ideértve többek között 
negyedévente a függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségek minősítését és az utánuk történő kockázati céltartalék 
képzést, valamint hó végén a  le nem zárt fedezeti célú, származékos ügyletek (beleértve a 22. § (7)–(8) bekezdése 
szerinti határidős és swap ügyleteket is) jövőben várható eredményének elhatárolását legfeljebb a  fedezett 
alapügylet elszámolt ellenkező előjelű eredményének összegéig]. A  hó végéig le nem zárt, nem fedezeti célú 
származékos ügyletek [kivéve a 22. § (7)–(8) bekezdése szerinti határidős és swap ügyleteket] után nem számolható 
el a jövőben várható nyereség időbeli elhatárolásként;”

47. § (1) A Hitkr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  pénzügyi intézménynek az  értékvesztésnek a  várható veszteség biztosítékokkal nem fedezett összege 
figyelembevételével meghatározott összegét legalább negyedévente felül kell vizsgálni és a  korábban elszámolt 
értékvesztés összegét a  negyedév végén fennálló minősítés alapján szükség szerint módosítani kell további 
értékvesztés elszámolással vagy a meglévő értékvesztés visszaírásával.
(1a) Nem kötelező értékvesztést elszámolni azon befektetési célú vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 
kamatozó értékpapírra, amelynek értékelésére a  pénzügyi intézmény a  Tv. 32.  § (3)  bekezdése vagy 44.  § 
(3) bekezdése szerinti értékelést alkalmazza.
(1b) Követelések és követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése esetén az értékvesztés állományának 
növelését vagy csökkenését (visszaírását) az  egyéb ráfordítások növekedéseként vagy csökkenéseként kell 
elszámolni. Az  értékvesztés állományának a  minősítés szerint szükséges összegre történő csökkentését az  üzleti 
évben elszámolt értékvesztés összegéig az  egyéb ráfordítások csökkentéseként, az  üzleti évben elszámolt 
értékvesztést meghaladó visszaírás összegét pedig az egyéb bevételekkel szemben kell elszámolni.
(1c) Befektetett eszközök, illetve a  forgóeszközök közé tartozó értékpapírok és részesedések elszámolt 
értékvesztését az  egyéb pénzügyi szolgáltatások ráfordításaként, illetve a  befektetési szolgáltatás ráfordításaként, 
az  elszámolt értékvesztés visszaírását az  egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeként, illetve a  befektetési 
szolgáltatások bevételeként kell elszámolni. Az  üzleti évben elszámolt értékvesztések üzleti év során visszaírt 
összegét az  egyéb pénzügyi szolgáltatások ráfordításainak és a  befektetési szolgáltatások ráfordításainak 
csökkentéseként kell elszámolni.”

 (2) A Hitkr. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  követelések fejében átvett és készletként kimutatott vagyontárgyak elszámolt értékvesztését, illetve annak 
visszaírását egyéb ráfordításként, illetve egyéb bevételként kell elszámolni. Az üzleti évben elszámolt értékvesztések 
üzleti év során visszaírt összegét az egyéb ráfordítások csökkenéseként kell elszámolni.”

 (3) A Hitkr. 13. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  pénzügyi intézmény a  követeléseket év közben negyedéves gyakorisággal értékeli és azok minősítése 
alapján értékvesztést vagy értékvesztés visszaírást számol el.”

48. §  A Hitkr. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hitelintézetekkel szembeni követelések, valamint az  ügyfelekkel szembeni követelések után járó – a  13.  § 
(2)  bekezdése alá nem tartozó – kamatokat (szerződés szerinti ügyleti kamatok, valamint késedelmi kamatok), 
kamatjellegű jutalékokat a pénzügyi intézményeknél év közben és év végén a következőképpen kell elszámolni:
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a) év közben járó kamatokat, kamatjellegű jutalékokat az  esedékesség időpontjában függővé kell tenni, ha 
az  alapköveteléshez kapcsolódó egy vagy több tőketörlesztő rész, illetve kamattörlesztő rész 30 napos vagy azt 
meghaladó idejű késedelemben van, vagy az  alapkövetelés a  nem teljesítő kitettség és az  átstrukturált követelés 
prudenciális követelményeiről szóló MNB rendelet szerint nem teljesítőnek minősül és összegük nem folyt be. A függővé 
tett kamatot, jutalékot nem lehet követelésként és bevételként elszámolni, továbbá nem lehet utánuk céltartalékot 
képezni, értékvesztést elszámolni, azok összegét a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban kell elszámolni és kimutatni;
b) év közben járó kamatokat, kamatjellegű jutalékokat az  esedékesség időpontjában kamatkövetelésként és 
kamatbevételként kell elszámolni, ha azok összege nem folyt be, és ha azokat nem kell az a) pont szerint függővé tenni;
c) év közben – a  b)  pont szerint – követelésként kimutatott kamatok, kamatjellegű jutalékok összegét függővé 
kell tenni –, azaz stornótételként való elszámolással csökkenteni kell azok összegével a  kamatköveteléseket és 
a kamatbevételeket, ha azok az esedékességet követő 30 napon belül nem folytak be;
d) év közben a kamatok és kamatjellegű jutalékok még nem esedékes, időarányosan járó összegét legalább havonta 
az aktív időbeli elhatárolások és a kapott kamatok, kamatjellegű bevételek között el kell számolni. Nem lehet időbeli 
elhatárolásként és kamatbevételként elszámolni a  még nem esedékes, időarányosan járó kamatok, kamatjellegű 
jutalékok összegét,
da) ha az  alapkövetelés a  nem teljesítő kitettség és az  átstrukturált követelés prudenciális követelményeiről szóló 
MNB rendelet szerint nem teljesítő kitettségnek minősül,
db) ha az alapköveteléshez kapcsolódó egy vagy több tőketörlesztő rész, illetve kamattörlesztő rész 30 napos, illetve 
azt meghaladó idejű késedelemben van, és összegük nem folyt be;
e) év végén függővé kell tenni a mérleg fordulónapján az üzleti évre időarányosan járó, a mérlegkészítés időpontjáig 
esedékes, be nem folyt kamatok és kamatjellegű jutalékok összegét;
f ) év végén függővé kell tenni az  üzleti évre időarányosan járó, a  mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes 
kamatok, kamatjellegű jutalékok összegét, ha az alapkövetelés a nem teljesítő kitettség és az átstrukturált követelés 
prudenciális követelményeiről szóló MNB rendelet szerint nem teljesítő kitettségnek minősül;
g) év végén az üzleti évre időarányosan járó, a mérlegkészítés időpontjáig esedékes és befolyt kamatok, kamatjellegű 
jutalékok összegét, valamint a mérleg fordulónapján az üzleti évre időarányosan járó, de a mérlegkészítés időpontjáig 
nem esedékes, a  nem teljesítő kitettség és az  átstrukturált követelés prudenciális követelményeiről szóló MNB 
rendelet szerint teljesítő kitettségnek tekinthető alapköveteléshez kapcsolódó kamatok és kamatjellegű jutalékok 
összegét az aktív időbeli elhatárolások és a kapott kamatok, kamatjellegű bevételek között kell elszámolni;
h) ha a  járó kamat, kamatjellegű jutalék az  esedékesség időpontjában befolyik, vagy a  függővé tett kamat, 
kamatjellegű jutalék utólag befolyik, akkor azok összegét a  pénzeszközök és a  kapott kamatok, kamatjellegű 
bevételek növekedéseként kell elszámolni.”

49. §  A Hitkr. 20.  § (7)  bekezdését követő „Határidős, opciós és swap ügyletek elszámolása” alcím címe helyébe 
a „Származékos ügyletek elszámolása” cím lép.

50. §  A Hitkr. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.  § A  származékos ügyletek (határidős, opciós és swap ügyletek) elszámolása során azon tételek esetében, 
amelyeknél a  Tv. pénzügyi műveletek egyéb bevételeként vagy ráfordításaként rendeli elszámolni az  ügylet 
eredményét, ott pénzügyi intézmény esetén a  vonatkozó tételt az  egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételei vagy 
ráfordításai, illetve a befektetési szolgáltatások bevételei vagy ráfordításai között kell elszámolni.”

51. §  A Hitkr. 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A származékos ügyletek közül a kamatarbitrázs céljából vagy valamely meglévő deviza más devizában történő 
kihelyezése és a  lejárati idő végén – előre rögzített kötési árfolyamon – való visszaváltása érdekében kötött swap 
ügyletek elszámolására a  fedezeti céllal kötött swap ügyletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ide nem 
értve azon követelményt, hogy a várható eredménynek csak a hatékony része számolható el.”

52. §  A Hitkr. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  üzleti év mérlegfordulónapjáig le nem zárt nem fedezeti célú tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli származékos 
ügyletek várható veszteségét befektetési szolgáltatási ráfordításként kell elszámolni. Ha az  ügylet fedezeti célú, 
akkor a várható eredmény hatékony részét azon bevételek, illetve ráfordítások között kell elszámolni, ahol a fedezett 
ügylet eredménye elszámolásra került.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 218. szám 84233

53. § (1) A Hitkr. 24. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  nem fedezeti célú származékos ügyletek záráskor realizált eredményét – annak jellegétől függően  – 
a befektetési szolgáltatási ráfordítások között, illetve a befektetési szolgáltatások bevételeként kell elszámolni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti ügyletek zárásakor a központi értéktártól, központi szerződő féltől visszakapott alapletét, 
pénzügyi fedezet összegét a pénzeszközök növeléseként és a hitelintézetekkel szembeni pénzügyi szolgáltatásból 
adódó követeléseken belül a központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelés csökkenéseként kell 
elszámolni.”

 (2) A Hitkr. 24. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  opciós díjat – a  (9)–(10)  bekezdésben foglaltak kivételével – annak az  időszaknak az  eredményében kell 
figyelembe venni, amelyben a határidős ügylet lezárásra kerül, azaz amikor az opciót érvényesíti az opció vevője.”

54. §  A Hitkr. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak nem megfelelő pénzügyi vállalkozás az  1.  §; a  2.  §; 
a  3.  § (1)–(10)  bekezdése; a  4.  §; az  5.  § (2)–(12)  bekezdése, (13)  bekezdés b) és c)  pontja, (14)  bekezdése; a  6.  §  
(1)–(3)  bekezdése, (4)  bekezdés első mondata, (5)–(8)  bekezdése; a  7.  § (1)  bekezdés a), b), e) és g)  pontja, 
(2)  bekezdése, (3)  bekezdés a) és c)  pontja, (4)–(6)  bekezdése, (7)  bekezdés első mondata, (8)–(11)  bekezdése, 
(14)  bekezdés a)–c)  pontja, (15)  bekezdés a) és c)  pontja, (16) és (17)  bekezdése; a  8.  § (1), (3), (4) és  
(6)–(8) bekezdése; a 9. § (2) és (3) bekezdése, (4) és (5) bekezdés második mondata, (8) bekezdés második mondata, 
(9), (10), (11), (12), (13), (14) és (17) bekezdése; a 9/A–9/F. §; a 10. § (1)–(6) és (8)–(14) bekezdése; a 11. § (1) bekezdés 
c) és e) pontja, (2) bekezdés első két mondata, (3)–(12) bekezdése; a 12. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a)–c), e)–g), 
i) és j) pontja, (3)–(8) és (11) bekezdése; a 13. § (1), (1a)–(1d), (4)–(5), (9) és (10) bekezdése; a 14. § (1)–(3) bekezdése; 
a 15. § (3)–(6) bekezdése és (10)–(17) bekezdése; a 16. §; a 17. §; a 20–24. §; a 25. § 2., 3., 6–19., 21., 23., 24., 28–33. és 
37–43. pontja; a 26. § és 27. §; a 28/A. §, a 29. § és 30. §; továbbá a 31. § (7) bekezdése előírásait köteles alkalmazni.”

55. §  A Hitkr. 33. §-a a következő (18)–(20) bekezdéssel egészül ki:
„(18) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdésével megállapított 2. § 48. pontját; 39. § 
(2)  bekezdésével megállapított 2.  § 56.  pontját; 40.  § (1)  bekezdésével megállapított 3.  § (3)  bekezdését; 40.  § 
(2)  bekezdésével megállapított 3.  § (7)  bekezdését; 41.  §-ával megállapított 7.  § (14)  bekezdés a)  pontját; 42.  § 
(1)  bekezdésével megállapított 9.  § (12)  bekezdését; 42.  § (2)  bekezdésével megállapított 9.  § (20)  bekezdését; 
43. §-ával megállapított 9/B. § (6) bekezdését; 44. §-ával megállapított 9/C. § (12) bekezdését; 45. § (1) bekezdésével 
megállapított 9/D.  § (2)–(3)  bekezdését; 45.  § (2)  bekezdésével megállapított 9/D.  § (5)  bekezdését; 45.  § 
(3) bekezdésével megállapított 9/D. § (8) bekezdését; 45. § (4) bekezdésével megállapított 9/D. § (13) bekezdését; 
46.  §-ával megállapított 12.  § (2)  bekezdés i)  pontját; 47.  § (1)  bekezdésével megállapított 13.  § (1) és  
(1a)–(1c) bekezdését; 47. § (2) bekezdésével megállapított 13. § (4) bekezdését; 47. § (3) bekezdésével megállapított 
13.  § (10)  bekezdését; 48.  §-ával megállapított 17.  § (1)  bekezdését; 50.  §-ával megállapított 21.  §-át; 51.  §-ával 
megállapított 22. § (7) bekezdését; 52. §-ával megállapított 23. § (1) bekezdését; 53. § (1) bekezdésével megállapított 
24.  § (4)–(5)  bekezdését; 53.  § (2)  bekezdésével megállapított 24.  § (8)  bekezdését; 54.  §-ával megállapított 28.  § 
(1)  bekezdését; 56.  §-ával megállapított 7. számú mellékletét; 57.  § 1.  pontjával megállapított 6.  § (6)  bekezdését; 
57.  § 2.  pontjával megállapított 9.  § (9)  bekezdését; 57.  § 3.  pontjával megállapított 9.  § (9)  bekezdés b)  pontját, 
57. § 4. pontjával megállapított 9/B. § (4) bekezdését; 57. § 5. pontjával megállapított 9/B. § (8) bekezdését; 57. § 
6.  pontjával megállapított 9/D.  § (4)  bekezdését; 57.  § 7.  pontjával megállapított 10.  § (3) és (11)  bekezdését; 
57.  § 8.  pontjával megállapított 11.  § (1)  bekezdés c)  pontját; 57.  § 9.  pontjával megállapított 13.  § (2)  bekezdés 
b)  pont bb)  alpontját; 57.  § 10.  pontjával megállapított 22.  § (8)  bekezdését; 57.  § 11.  pontjával megállapított 
22.  § (11)  bekezdését; 57.  § 12.  pontjával megállapított 25.  § 13.  pontját; 57.  § 13.  pontjával megállapított 25.  § 
46.  pontját; 57.  § 14.  pontjával megállapított 28/A.  § (4)  bekezdését; 57.  § 15.  pontjával megállapított 28/A.  § 
(7) bekezdését először a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(19) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 40.  § (2)  bekezdésével megállapított 3.  § (7)  bekezdését; 
41.  §-ával megállapított 7.  § (14)  bekezdés a)  pontját; 44.  §-ával megállapított 9/C.  § (12)  bekezdését; 45.  § 
(1) bekezdésével megállapított 9/D. § (2)–(3) bekezdését; 45. § (2) bekezdésével megállapított 9/D. § (5) bekezdését; 
45.  § (3)  bekezdésével megállapított 9/D.  § (8)  bekezdését; 45.  § (4)  bekezdésével megállapított 9/D.  § 
(13)  bekezdését; 46.  §-ával megállapított 12.  § (2)  bekezdés i)  pontját; 50.  §-ával megállapított 21.  §-át; 51.  §-ával 
megállapított 22. § (7) bekezdését; 52. §-ával megállapított 23. § (1) bekezdését; 53. § (1) bekezdésével megállapított 
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24. § (4)–(5) bekezdését; 53. § (2) bekezdésével megállapított 24. § (8) bekezdését; 57. § 5. pontjával megállapított 
9/B. (8)  bekezdését; 57.  § 6.  pontjával megállapított 9/D.  § (4)  bekezdését; 57.  § 7.  pontjával megállapított 10.  § 
(3) és (11) bekezdését; 57. § 8. pontjával megállapított 11. § (1) bekezdés c) pontját; 57. § 10. pontjával megállapított 
22.  § (8)  bekezdését; 57.  § 11.  pontjával megállapított 22.  § (11)  bekezdését; 57.  § 12.  pontjával megállapított 
25. § 13. pontját; 57. § 14. pontjával megállapított 28/A. § (4) bekezdését; 57. § 15. pontjával megállapított 28/A. § 
(7) bekezdését a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(20) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 58.  § 1.  pontjával hatályon kívül helyezett 2.  § 15–18., 37., 
45–47.  pontját; 58.  § 2.  pontjával hatályon kívül helyezett 7.  § (12)  bekezdését; 58.  § 3.  pontjával hatályon kívül 
helyezett 9.  § (9)  bekezdését; 58.  § 4.  pontjával hatályon kívül helyezett 9/C.  § (1), (3)–(6), (15)  bekezdését; 58.  § 
5.  pontjával hatályon kívül helyezett 9/C.  § (8)  bekezdését; 58.  § 6.  pontjával hatályon kívül helyezett 9/D.  § (1), 
(9) és (11) bekezdését; 58. § 7. pontjával hatályon kívül helyezett 9/D. § (10) és (15) bekezdését; 58. § 8. pontjával 
hatályon kívül helyezett 9/F. § (1) bekezdés d) pontját; 58. § 9. pontjával hatályon kívül helyezett 13. § (2) bekezdés 
b) pont ba) alpontját; 58. § 10. pontjával hatályon kívül helyezett 13. § (3) bekezdését; 58. § 11. pontjával hatályon 
kívül helyezett 20.  § (7)  bekezdését; 58.  § 12.  pontjával hatályon kívül helyezett 22.  § (1), (3)–(5)  bekezdését; 
58.  § 13.  pontjával hatályon kívül helyezett 22.  § (6)  bekezdését; 58.  § 14.  pontjával hatályon kívül helyezett 
22.  § (9)–(10), (12) és (15)  bekezdését; 58.  § 15.  pontjával hatályon kívül helyezett 22.  § (13)  bekezdését; 58.  § 
16.  pontjával hatályon kívül helyezett 22.  § (14)  bekezdés a)  pontját; 58.  § 17.  pontjával hatályon kívül helyezett 
22.  § (14)  bekezdés b)  pontját; 58.  § 18.  pontjával hatályon kívül helyezett 22.  § (20)  bekezdés a)  pontját; 58.  § 
19.  pontjával hatályon kívül helyezett 22.  § (22)  bekezdését; 58.  § 20.  pontjával hatályon kívül helyezett 23.  §  
(2)–(7) bekezdését; 58. § 21. pontjával hatályon kívül helyezett 24. § (13) bekezdését; 58. § 22. pontjával hatályon 
kívül helyezett 25. § 13. pontját a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.”

56. §  A Hitkr. 7. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

57. §  A Hitkr.
 1. 6. § (6) bekezdésében az „az olyan adóstól járó kamat, illetve kamat jellegű jutalék, amely adóssal szemben 

fennálló követelések problémamentes vagy külön figyelendő minősítésűek” szövegrész helyébe az „azok nem 
minősülnek a 17. § szerinti függő kamatnak, kamatjellegű jutaléknak” szöveg,

 2. 9.  § (9)  bekezdés nyitó szövegrészében a „hitelintézetnél” szövegrész helyébe a „pénzügyi intézménynél” 
szöveg,

 3. 9. § (9) bekezdés b) pontjában a „hitelintézet” szövegrész helyébe a „pénzügyi intézmény” szöveg,
 4. 9/B.  § (4)  bekezdésében a  „13.  § (1)–(3) és (5)  bekezdését” szövegrész helyébe a  „13.  § (1a)–(1d) és 

(5) bekezdését” szöveg,
 5. 9/B.  § (8)  bekezdésében a „13.  § (3) és (5)  bekezdését” szövegrész helyébe a „13.  § (1d) és (5)  bekezdését” 

szöveg,
 6. 9/D.  § (4)  bekezdésében az „az alapügylet ellenkező előjelű eredményét meghaladó” szövegrész helyébe 

a „nem hatékony” szöveg,
 7. 10.  § (3) és (11)  bekezdésében a  „határidős, opciós, valamint swap” szövegrész helyébe a  „származékos” 

szöveg,
 8. 11.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „határidős és opciós tőzsdei, tőzsdén kívüli, valamint swap” szövegrész 

helyébe a „származékos” szöveg,
 9. 13.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában az „átlag alatti, kétes vagy rossz” szövegrész helyébe a „nem 

teljesítő kitettség” szöveg,
10. 22.  § (8)  bekezdésében a  „kamatarbitrázs” szövegrész helyébe a  „származékos ügyletek közül 

a kamatarbitrázs” szöveg,
11. 22.  § (11)  bekezdésében az „A (4)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti – fedezeti célú –,” szövegrész helyébe 

a „Fedezeti” szöveg,
12. 25.  § 13.  pontjában a  „határidős, opciós ügyletek, valamint a  swap” szövegrész helyébe a  „származékos” 

szöveg,
13. 25.  § 46.  pontjában a „követelések” szövegrészek helyébe a „követelések és követelés jellegű aktív időbeli 

elhatárolások” szöveg,
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14. 28/A.  § (4)  bekezdésében az „e rendelet (5)–(7)  bekezdései szerint kell tevékenységet lezáró beszámolóját 
elkészítenie” szövegrész helyébe az  „az (5)–(6)  bekezdés szerint tevékenységet lezáró beszámolót kell 
készítenie” szöveg,

15. 28/A.  § (7)  bekezdésében a  „(végelszámolásának, felszámolásának ideje alatt)” szövegrész helyébe 
az „(amennyiben végelszámolására, illetve felszámolására kerül sor, annak ideje alatt)” szöveg

lép.

58. §  Hatályát veszti a Hitkr.
 1. 2. § 15–18., 37. és 45–47. pontja,
 2. 7. § (12) bekezdésében az „ , a 7. számú melléklet szerint meghatározott mértékben” szövegrész,
 3. 9. § (9) bekezdésében a „rendelkezésein túlmenően a 7. számú melléklet” szövegrész,
 4. 9/C. § (1), (3)–(6) és (15) bekezdése,
 5. 9/C. § (8) bekezdésében az „a 23. § (2), (4)–(5) bekezdése és a 24. § (5) bekezdése szerinti” szövegrész,
 6. 9/D. § (1), (9) és (11) bekezdése,
 7. 9/D. § (10) és (15) bekezdésében a „9/C. § (3) bekezdés c) pontja szerinti” szövegrész és az „ , a (3) bekezdésben 

meghatározott szabályok szerint” szövegrész,
 8. 9/F. § (1) bekezdés d) pontjában a „ , céltartalékok” szövegrész,
 9. 13. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „ , amennyiben az alapkövetelés problémamentes vagy külön 

figyelendő kategóriába tartozik” szövegrész,
10. 13. § (3) bekezdése,
11. 20. § (7) bekezdésében az „a 22. § (6) bekezdése szerint” szövegrész,
12. 22. § (1) és (3)–(5) bekezdése,
13. 22. § (6) bekezdésében a „(3) bekezdés szerinti, a” szövegrész,
14. 22. § (9)–(10), (12) és (15) bekezdése,
15. 22. § (13) bekezdésében a „(4)–(5) és”, továbbá az „(1)–(3) bekezdés szerinti” szövegrész,
16. 22. § (14) bekezdés a) pontjában a „(4) bekezdés c) pontja szerinti” szövegrész,
17. 22. § (14) bekezdés b) pontjában a „(2)–(3) bekezdés szerinti” szövegrész,
18. 22. § (20) bekezdés a) pontjában az „a (4) bekezdés a) és b) pontjai, továbbá” szövegrész,
19. 22. § (22) bekezdésében az „az (1) bekezdés szerint” szövegrész,
20. 23. § (2)–(7) bekezdése,
21. 24. § (13) bekezdése,
22. 25.  § 13.  pontjában az „a 22.  § (3)–(5), (7)–(8), (11)  bekezdései, a  23.  § (2)–(6)  bekezdései és a  24.  § (5)–(8), 

(10) bekezdései alapján” szövegrész.

8. A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1) A  befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Befkr.) 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„8. kamatarbitrázs érdekében vagy meglévő deviza más devizában történő kihelyezése és kamatozása céljából 
kötött swap ügylet: a  hitelintézetek és a  pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben (a  továbbiakban: Hitkr.) 
meghatározott fogalom;”

 (2) A Befkr. 2. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„17. valós érték fedezeti kamat-swap ügylet, cash-flow fedezeti kamatfedezeti célú kamat-swap ügylet, kamatlábopciós 
ügylet, kamatlábcap ügylet, kamatlábfloor ügylet, kamatlábcollar ügylet, devizakamat-csere ügylet (deviza kamat-swap 
ügylet), kamatcserével járó deviza-betétcsere ügylet (currency swap ügylet): a Hitkr.-ben meghatározott fogalom;”

60. §  A Befkr. 3. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A számviteli politika keretében – a Tv. 14. §-ának (3)–(5) bekezdésében foglaltakon túlmenően – kell elkészíteni:]
„a) a befektetési vállalkozás számviteli politikájának a Tv. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti Eszközök és források 
értékelési szabályzatában, Sajátos értékelési előírások címen, elkülönítetten köteles rendelkezni a  követelések, 
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követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások, a  befektetések, a  követelés fejében kapott, készletként kimutatott 
eszközök, valamint a  mérlegen kívüli kötelezettségek értékeléséről, értékvesztése elszámolásának és céltartalék 
képzésének rendjéről. Ebben a  követelésekre, a  követelés jellegű aktív időbeli elhatárolásokra, a  befektetési célú 
és forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra, továbbá a  mérlegen kívüli kötelezettségekre olyan 
értékelési előírásokat köteles meghatározni, amelyek összhangban vannak az ügyfél és partnerminősítés, valamint 
fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló és a  nem teljesítő kitettségre és az  átstrukturált követelésre 
vonatkozó prudenciális követelményekről szóló MNB rendeletek szabályaival. A befektetési vállalkozás az eszközök 
és a kötelezettségek értékelése során a Tv. és az 5. számú mellékletének előírásait is köteles alkalmazni.”

61. §  A Befkr. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  Tv. 41.  §-ának (1)  bekezdése szerinti várható kötelezettségekre képzett céltartalékon belül kell kimutatni 
a Tv.-ben foglaltakon túlmenően a jegyzési garanciavállalás, mint várható kötelezettség után képzett céltartalékot.”

62. §  A Befkr. 6. § (20) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(20) A  befektetési vállalkozás tevékenységének sajátos kockázatára tekintettel, a  befektetési hitelből, a  halasztott 
fizetésből, a repóügyletből, az értékpapírkölcsönből és a befektetési szolgáltatásokból eredő egyéb követeléseinek, 
a követelés fejében kapott készleteinek, a jegyzési garanciavállalásból, a hozamra és a tőke megóvására vonatkozó 
ígéret, valamint a hozam-, illetve tőkegarancia miatt fennálló mérlegen kívüli kötelezettségeinek értékelésére a Tv. 
rendelkezésein túlmenően az  5. számú melléklet előírásait alkalmazza, továbbá az  ügyfél- és partnerminősítés, 
valamint a  fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló MNB rendelet előírásait is köteles figyelembe 
venni.”

63. §  A Befkr. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A. § A befektetési vállalkozások esetében a Tv. 59/A. § (6) bekezdésében előírtakon túl, a valós értéken történő 
értékelés alá vont pénzügyi instrumentumok közül a kereskedési célú pénzügyi eszköznek minősülő hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokat, tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket és a  származékos ügyleteket havonta 
is, a  kereskedési célú követeléseket negyedévente is értékelni kell. A  befektetési vállalkozás a  kereskedési 
célú követeléseket negyedévenként értékeli, amelynek során a  mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelési 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a  tárgyévben elszámolt értékelési különbözet tárgyévi 
ellentétes irányú módosítása azzal a  bevétel, ráfordítás tétellel, illetve a  valós értékelés értékelési tartalékával 
szemben kerül elszámolásra, amellyel szemben a korábbi évközi értékelési különbözet elszámolásra került. A havi 
és a  negyedévenkénti értékelésekre a  mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelési szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni azzal, hogy a  tárgyévben elszámolt értékelési különbözet tárgyévi ellentétes irányú módosítása azzal 
a  bevétel, ráfordítás tétellel, illetve a  valós értékelés értékelési tartalékával szemben kerül elszámolásra, amellyel 
szemben a  korábbi évközi értékelési különbözet elszámolásra került. A  valós értékelés alá vont értékesíthető 
pénzügyi eszközök évközi értékvesztésének és értékvesztés visszaírásának elszámolása esetében a  valós érték 
értékelés időpontjában érvényes értékét kell alapul venni, annak tartós alakulását nem kell vizsgálni. Az  adott 
pénzügyi instrumentum valós értékének meghatározási módját, az  alkalmazott értékelési eljárást, valamint 
az értékelés során figyelembe vett tényezőket a számviteli politikában rögzíteni kell és a kiegészítő mellékletben be 
kell mutatni.”

64. §  A Befkr. 6/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/B. § Amennyiben a befektetési vállalkozás valós értékelést alkalmaz, akkor ügyleteinek, kapcsolódó eszközeinek 
és kötelezettségeinek értékelése és elszámolása során a Hitkr. 9/A. §-a, 9/B. § (1), (3)–(15) bekezdése, és 9/C–9/F. §-a 
szerint kell eljárnia azzal, hogy ahol a Hitkr. a vonatkozó tételt az egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételeként vagy 
ráfordításaként rendeli elszámolni, ott azt a  befektetési vállalkozásnak a  befektetési szolgáltatások bevételeként 
vagy ráfordításaként kell elszámolnia.”

65. §  A Befkr. 12. §-át követő „Határidős, opciós és swap ügyletek elszámolása” alcím cím helyébe a „Származékos ügyletek 
elszámolása” cím lép.

66. §  A Befkr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § (1) A  befektetési vállalkozás a  származékos ügyleteket (határidős, opciós és swap ügylet) a  Tv. előírásain 
túlmenően a Hitkr. 22–24. §-ai szerint számolja el.
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(2) Ahol a  Tv. a  pénzügyi műveletek egyéb bevételeként vagy ráfordításaként rendeli elszámolni az  ügylet 
eredményét, ott a befektetési vállalkozás a vonatkozó tételt az egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 
vagy ráfordításai között számolja el.”

67. §  A Befkr. 18/A.  § (4) és (5)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő (6) és 
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  év közben befektetési szolgáltatási tevékenységét megszüntető befektetési vállalkozásnak tevékenységi 
engedélye visszavonásának jogerőre emelkedése napjával az  (5)–(6)  bekezdés szerint tevékenységet lezáró 
beszámolót kell készítenie.
(5) Ha a  befektetési vállalkozás tevékenységi engedélye visszavonásának jogerőre emelkedése és 
végelszámolásának kezdő időpontja megegyezik – azaz a végelszámolás kezdő napját megelőző napon a pénzügyi 
intézmény még tevékenységi engedéllyel rendelkezik – úgy a tevékenységet lezáró beszámolóját e rendelet szerint 
kell elkészítenie.
(6) Ha a  befektetési vállalkozás tevékenységi engedélye visszavonásának jogerőre emelkedése a  végelszámolás, 
vagy a felszámolás kezdő napját megelőzően történt – azaz a tevékenységet lezáró beszámoló mérlegfordulónapján 
a  befektetési vállalkozás már nem rendelkezik tevékenységi engedéllyel – akkor a  tevékenységet lezáró 
beszámolóját a Tv. rendelkezései alapján kell elkészítenie.
(7) A  befektetési vállalkozás tevékenységi engedélye visszavonásának jogerőre emelkedése után (amennyiben 
végelszámolására, illetve felszámolására kerül sor, annak ideje alatt) a  felszámolás számviteli feladatairól szóló 
kormányrendelet, vagy a végelszámolás számviteli feladatairól szóló kormányrendelet előírásait köteles alkalmazni.”

68. §  A Befkr. a következő 20/B. §-sal egészül ki:
„20/B.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 59.  § (1)  bekezdésével megállapított 2.  § 8.  pontját; 
59.  § (2)  bekezdésével megállapított 2.  § 17.  pontját; 60.  §-ával megállapított 3.  § (6)  bekezdés a)  pontját; 
61. §-ával megállapított 5. § (6) bekezdését; 62. §-ával megállapított 6. § (20) bekezdését; 63. §-ával megállapított 
6/A.  §-át; 64.  §-ával megállapított 6/B.  §-át; 66.  §-ával megállapított 13.  §-át; 67.  §-ával megállapított 18/A.  §  
(4)–(7) bekezdését; 69. § 1. pontjával megállapított 2. számú mellékletét; 69. § 2. pontjával megállapított 5. számú 
mellékletét; 70.  § 1.  pontjával megállapított 3.  § (6)  bekezdés e)  pontját; 17.  § 2.  pontját, 70.  § 2.  pontjával 
megállapított 7.  § (2)  bekezdés b)  pontját, 70.  § 3.  pontjával megállapított 7.  § (3)  bekezdés b)–c)  pontját, 70.  § 
4.  pontjával megállapított 8.  § (3)  bekezdését, 70.  § 5.  pontjával megállapított 8.  § (8)  bekezdés i)  pontját először 
a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdésével megállapított 2. § 8. pontját; 59. § (2) bekezdésével 
megállapított 2.  § 17.  pontját; 61.  §-ával megállapított 5.  § (6)  bekezdését; 64.  §-ával megállapított 6/B.  §-át, 
66. §-ával megállapított 13. §-át, 67. §-ával megállapított 18/A. § (4)–(7) bekezdését; 69. § 1. pontjával megállapított 
2. számú mellékletét; 70. § 1. pontjával megállapított 3. § (6) bekezdés e) pontját, 17. § 2. pontját, 70. § 2. pontjával 
megállapított 7.  § (2)  bekezdés b)  pontját, 70.  § 3.  pontjával megállapított 7.  § (3)  bekezdés b)–c)  pontját, 70.  § 
5.  pontjával megállapított 8.  § (8)  bekezdés i)  pontját a  2016.  évben induló üzleti évről készített beszámolóra is 
alkalmazni lehet.
(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 71. § 1. pontjával hatályon kívül helyezett 2. § 4–7., 18–22., 28. és 29. pontját; 
71. § 2. pontjával hatályon kívül helyezett 6/C–6/F. §-át; 71. § 3. pontjával hatályon kívül helyezett 7. § (2) bekezdés 
b) pontját; 71. § 4. pontjával hatályon kívül helyezett 8. § (2) bekezdését; 71. § 5. pontjával hatályon kívül helyezett 
8. § (4) és (5) bekezdését; 71. § 6. pontjával hatályon kívül helyezett 8. § (8) bekezdés i) pontját; 71. § 7. pontjával 
hatályon kívül helyezett 8. § (8) bekezdés k) pontját; 71. § 8. pontjával hatályon kívül helyezett 10. § (4) bekezdés 
e) pontját; 71. § 9. pontjával hatályon kívül helyezett 14–16. §-át; 71. § 10. pontjával hatályon kívül helyezett 17. § 
2. pont f ) alpontját a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.”

69. §  A Befkr.
1. 2. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul,
2. 5. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
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70. §  A Befkr.
1. 3.  § (6)  bekezdés e)  pontjában, 17.  § 2.  pontjában a  „határidős, opciós és swap” szövegrész helyébe 

a „származékos” szöveg,
2. 7.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „határidős és opciós tőzsdei, tőzsdén kívüli, valamint swap” szövegrész 

helyébe a „származékos” szöveg,
3. 7. § (3) bekezdés b) és c) pontjában a „határidős, opciós, valamint swap” szövegrész helyébe a „származékos” 

szöveg,
4. 8. § (3) bekezdésében az „az 5. számú melléklet szerint minősíteni” szövegrész helyébe a „minősíteni, melynek 

során az  ügyfél- és partnerminősítés, valamint a  fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló 
MNB rendelet előírásait is köteles figyelembe venni” szöveg,

5. 8. § (8) bekezdés i) pontjában a „határidős, opciós és swap” szövegrészek helyébe a „származékos” szöveg
lép.

71. §  Hatályát veszti a Befkr.
 1. 2. § 4–7., 18–22., 28. és 29. pontja,
 2. 6/C–6/F. §-a,
 3. 7. § (2) bekezdés b) pontjában az „a 8. § (2) bekezdés szerint a nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalék 

felhasználását, illetve képzését,” szövegrész,
 4. 8. § (2) bekezdése,
 5. 8. § (4) és (5) bekezdésében az „az 5. számú melléklet szerint” szövegrész,
 6. 8.  § (8)  bekezdés i)  pontjában a „(beleértve a  14.  § (7)–(8)  bekezdése szerinti ügyleteket is)” szövegrész, 

valamint a „[kivéve a 14. § (7)–(8) bekezdése szerinti határidős és swap ügyleteket]” szövegrész,
 7. 8. § (8) bekezdés k) pontjában a „ , valamint a 8. § (2) bekezdése szerinti céltartalékképzést és felhasználást” 

szövegrész,
 8. 10. § (4) bekezdés e) pontjában a „határidős, opciós” szövegrész,
 9. 14–16. §-a,
10. 17. § 2. pont f ) alpontjában az „a 13–16. § alapján” szövegrész.

9. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

72. §  Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öpkr.) a következő 45. §-sal egészül ki:
„45.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 73.  §-ával megállapított 6. számú mellékletét; 74.  § 
1.  pontjával megállapított 1.  § (1)  bekezdését; 74.  § 2.  pontjával megállapított 7.  § (2) és (4)  bekezdését; 74.  § 
3. pontjával megállapított 32. § (6) bekezdését először a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell 
alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 73.  §-ával megállapított 6. számú mellékletét; 74.  § 1.  pontjával 
megállapított 1.  § (1)  bekezdését; 74.  § 2.  pontjával megállapított 7.  § (2) és (4)  bekezdését; 74.  § 3.  pontjával 
megállapított 32. § (6) bekezdését a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.”

73. §  Az Öpkr. 6. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

74. §  Az Öpkr.
1. 1. § (1) bekezdésében a „b) és c)” szövegrész helyébe a „b)–d)” szöveg,
2. 7. § (2) és (4) bekezdésében a „hosszú távú és az éves pénzügyi tervek” szövegrész helyébe a „pénzügyi terv” 

szöveg,
3. 32. § (6) bekezdésében a „hosszú távú terv” szövegrész helyébe a „pénzügyi terv” szöveg
lép.
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10. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

75. § (1) A  könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Knyr.) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Egy szakképesítést igazoló oklevél alapján egy szakterületi megjelölés kérelmezhető. Ha a  szakképesítést 
tanúsító oklevél vagy bizonyítvány
a) ipari, mezőgazdasági, erdőgazdasági, állami gazdasági, termelőszövetkezeti, kereskedelmi (áruforgalmi), 
közlekedési, építőipari szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor vállalkozási 
szakterületet,
b) államháztartási szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést, felsőfokú államháztartási 
szakképesítést, illetve felsőfokú költségvetési szakképesítést igazol, akkor államháztartási szakterületet,
c) biztosítási, értékpapír-forgalmazási, pénzintézeti, vagy pénzügyi szervezeti szakon megszerzett mérlegképes 
könyvelői szakképesítést igazol, akkor pénzügyi szakterületet,
d) egyéb szervezeti (nonprofit), vagy egyéb szervezeti szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést 
igazol, akkor egyéb szervezeti (nonprofit) szakterületet,
e) Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok [International Financial Reporting Standards (IFRS)] 
(a továbbiakban: IFRS) szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítést igazol, akkor IFRS szakterületet
kell a nyilvántartásban megjelölni.
(2) Az  engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítést igazoló 
oklevéllel rendelkezők esetében az oklevélben szereplő szaknak és szakiránynak megfelelően kell a nyilvántartásban 
az (1) bekezdés szerinti szakterület valamelyikét megjelölni.”

 (2) A Knyr. 3. §-a a következő (9a)–(9c) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Az  engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítésnek 
minősülnek a  2. számú mellékletben – felsőfokú intézmény, kar, szak, szakirány, végzettség, oklevél (diploma) 
megszerzésének éve szerinti felsorolásban – szereplő, alapképzés keretében, legkésőbb a  2001/2002. tanévben 
megkezdett tanulmányokat követően legkésőbb 2006. december 31-ig megszerzett oklevelek (diplomák) által 
igazolt szakképesítések, végzettségek. Az  engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel 
egyenértékű szakképesítésnek minősülnek továbbá a  Számviteli Képesítő Bizottság által 1995. december 31-ig 
kiállított „mérlegképes könyvelői igazolás”-ok, valamint a „felsőfokú költségvetési igazolás”-ok.
(9b) A 2. számú mellékletben nem szereplő, alapképzés keretében, legkésőbb a 2001/2002. tanévben megkezdett 
tanulmányokat követően legkésőbb 2006. december 31-ig megszerzett oklevelek (diplomák) esetében 
az  egyenértékűség vizsgálatára egyedi elbírálás alapján kerülhet sor, amennyiben a  kérelmező a  nyilvántartásba 
vételhez benyújtott okleveléhez kapcsolódó, az  oklevelet kibocsátó felsőfokú intézmény által hitelesített, névre 
szóló leckekönyvvel (ennek hiányában órarenddel, tematikával vagy egyéb módon alátámasztva) igazolja, 
hogy az  oklevele szerinti képzése a  mérlegképes könyvelői szakképesítés központi követelményrendszerében 
meghatározott tartalmat is felölelte.
(9c) A (9b) bekezdés szerinti oklevelek esetében az egyenértékűség feltételei:
a) számvitel tantárgyból teljesített szigorlat vagy államvizsga,
b) elemzés, ellenőrzés, számvitelszervezés, gazdasági jog, valamint pénzügyi vagy adózási ismeretek tantárgyakból 
teljesített kollokvium.”

 (3) A Knyr. 3. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Azoknak a  külföldi egyetemen, főiskolán alapképzés keretében szerzett oklevelek esetében, amelyek által 
tanúsított végzettségi szintet és szakképzettséget a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 
2001.  évi. C.  törvény (a  továbbiakban: elismerési törvény) alapján az  Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és 
Információs Központja ismerte el, az  engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel való 
egyenértékűség vizsgálatára – a  Magyarországon szerzett oklevelekhez hasonlóan – a  (2) és (9a)–(9c)  bekezdés 
szerint kerül sor. Az  egyenértékűség további feltétele, hogy a  kérelmező rendelkezzen a  szakképesítés 
megszerzésétől számított, Magyarországon szerzett hároméves számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlattal.”

 (4) A Knyr. 3. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(12) Az  okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkezők esetében a  nyilvántartásban a  vállalkozási 
szakterületet kell megjelölni. Vállalkozási szakterülettől eltérő más szakterület nyilvántartásban való megjelölésére 
abban az  esetben van lehetőség, amennyiben az  okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkező személy 
a kérelmezett egyéb szakterületen legalább hároméves szakmai gyakorlatot igazol.
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(13) Az  engedély iránti kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat a  kérelemmel egyidejűleg kell 
benyújtani. A  kérelemhez benyújtott egyetemi, főiskolai oklevél, bizonyítvány másolata alapján a  kérelem 
elbírálása a  kérelmező tanulmányai időszakában hatályos mérlegképes könyvelői szakképesítés tanulmányi és 
vizsgakövetelményei alapján történik.”

76. § (1) A Knyr. 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedély iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a 10/C. §-ban meghatározottak 
szerint kell megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére. A kérelemhez mellékelni kell:)
„c) 1 db 2,5×3,2 cm méretű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban csatolt), 6 hónapnál nem 
régebbi igazolványképet,”

 (2) A Knyr. 5. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az engedély iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a 10/C. §-ban meghatározottak 
szerint kell megküldeni a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére. A kérelemhez mellékelni kell:)
„f ) a számviteli törvény 151. § (5) bekezdés b) pont bc) alpontjában előírt feltételeket igazoló dokumentumot.”

77. §  A Knyr. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Azoknál a  kérelmeknél, amelyeknél az  oklevél, bizonyítvány vagy mérlegképes könyvelői igazolás alapján 
a  szakképesítés szakterülete nem állapítható meg, a  könyvviteli szolgáltatás végzését vállalkozási szakterületen, 
vagy a kérelmező kérelme alapján szakmai gyakorlatának megfelelően kell a 3. § (1) bekezdés szerinti szakterületek 
egyikének megjelölésével engedélyezni. Vállalkozási szakterülettől eltérő más szakterület nyilvántartásban való 
megjelölésére abban az  esetben van lehetőség, amennyiben a  kérelmező a  kérelmezett egyéb szakterületen 
legalább hároméves szakmai gyakorlatot igazol.”

78. § (1) A Knyr. 10/A. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A  nyilvántartásba vételt végző szervezet az  akkreditált szervezet e  rendelet szerinti feltételeknek való 
megfelelését, a  kreditpont-minősítési kérelem elfogadása esetén a  lebonyolításra kerülő továbbképzési 
programjának megvalósítását, valamint a  továbbképzés szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos 
tevékenységét folyamatosan ellenőrzi. Az ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az  e  rendeletben 
foglaltak figyelembevételével. Ha a  nyilvántartásba vételt végző szervezet valószínűsíti, hogy az  akkreditált 
szervezet az akkreditációs eljárás vagy a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenysége 
során megtévesztő vagy valótlan adatokat közölt, a  nyilvántartásba vételt végző szervezet soron kívüli hatósági 
ellenőrzést folytat le.”

 (2) A Knyr. 10/A. § (11c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11c) A  (11)  bekezdés szerinti ellenőrzés a  kreditpontra minősített továbbképzési program elszámolhatósági 
időszakának kezdetétől, az elszámolhatósági időszak végétől számított 8 évig folytatható le.”

79. § (1) A Knyr. 10/D. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) A (2a) bekezdés b) pontja szerinti dokumentumokat az adott továbbképzési évben első alkalommal benyújtott 
kérelemhez kell mellékelni, amennyiben azok adattartalma az  adott továbbképzési év során nem változott, és 
erről az  akkreditált szervezet a  továbbképzési év során benyújtott további kreditpont-minősítési kérelemben 
nyilatkozatot tesz.”

 (2) A Knyr. 10/D. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a  kreditpont-minősítési kérelem elektronikus képzési formában megvalósuló továbbképzési program 
minősítésére irányul, a  kérelemhez mellékelni kell a  továbbképzés oktatási programját, az  elektronikus 
képzés programjához való hozzáférési azonosítót, valamint a  továbbképző szervezet nyilatkozatát arról, hogy 
az  elektronikus képzési rendszere megfelel a  10/E.  § (4)  bekezdésében foglalt elektronikus továbbképzés 
feltételeinek, ideértve az igazolás kiállítását, a résztvevők nyilvántartását és az ellenőrzés módszerét is.”

80. §  A Knyr. 10/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/E. § (1) A továbbképzési programok megvalósíthatók kontakt vagy elektronikus képzés formájában.
(2) Kontakt képzésnek minősül az a továbbképzés, amelynek teljes időtartama alatt a képzés helyszínén a résztvevő 
személyesen jelen van.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 218. szám 84241

(3) Elektronikus képzésnek minősül minden olyan képzés, továbbképzés, amelynek tananyaga elektronikus 
közvetítő felületen keresztül jut el a  képzésben részt vevőhöz, akinek a  képzésben való részvétele során kifejtett 
tevékenysége ezen elektronikus közvetítő felületen keresztül valósul meg. Az elektronikus képzés formája e-learning 
vagy online képzés lehet.
(4) Az  akkreditált szervezet a  továbbképzési programot akkor szervezheti és bonyolíthatja elektronikus képzési 
formában, valamint az  elektronikus továbbképzési program akkor minősíthető kreditpontra, ha az  akkreditált 
szervezet
a) elektronikus képzési rendszere által biztosított a  résztvevő által teljesített továbbképzési program kezdeti és 
befejezési időpontjának perc pontosságú rögzítése, valamint a képzésben való folyamatos jelenlétének ellenőrzése,
b) az  akkreditált szervezet elektronikus képzési rendszerének elektronikus naplójában rögzíthető, valamint 
a továbbképzésen való részvételkor és azt követő 8 évig ellenőrizhető, hogy a továbbképzésre kötelezett személy,
ba) az  elektronikus felületre bejelentkezve a  továbbképzési programot – több oktatási egység, modul esetén 
az egyes egységeket, modulokat – megkezdte és a továbbképzési program – több oktatási egység, modul esetén 
az egyes egységek, modulok – befejezéséig a képzésben kijelentkezés nélkül részt vett,
bb) a  továbbképzés oktatási programjának kreditpont-minősítési kérelemben megadott teljes időtartama alatt 
jelen volt, ezáltal a  továbbképzés oktatási programjának egészét, annak valamennyi oktatási egységét, modulját 
teljesítette,
bc) ugyanazon időtartam – az adott továbbképzési program kezdete és befejezése közötti időszak – alatt csak egy 
továbbképzési programot kezdett meg, és annak befejezéséig újabb továbbképzési programot nem kezdett meg,
bd) a megkezdett továbbképzési programot legkésőbb a kezdéstől számított 60 napon belül teljesítette, legkésőbb 
az adott továbbképzési év utolsó napjáig,
c) a  résztvevő részére a  továbbképzés teljesítéséről szóló igazolást a  továbbképzési program teljes egészének 
teljesítése esetén, a  teljesítés b)  pontban foglalt feltételeinek ellenőrzését követően, legkésőbb 10 napon belül 
kiállítja.
(5) A megvalósított elektronikus képzésért az akkreditált szervezet a továbbképzésben részt vevő személy számára 
csak akkor állíthat ki kreditpont-igazolást, ha a  továbbképzés teljesítése a  (4)  bekezdés b)  pontjában foglalt 
feltételeknek megfelel.
(6) A  továbbképzésben részt vevő személy adott évi továbbképzésének teljesítésébe csak akkor számítható be 
az  elektronikus képzésben való részvételért a  továbbképzési program minősítésekor megállapított kreditpont, ha 
az elektronikus továbbképzést a (4) bekezdés b) pontjában foglalt szabályok szerint az adott továbbképzési évben 
teljesíti.”

81. §  A Knyr. 10/F. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendelet alkalmazásában szakmai kiadvány a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése szempontjából 
releváns tartalmat hordozó, papír alapon vagy elektronikus adathordozón kiadott tananyag, szakmai ismereteket 
tartalmazó kiadvány (ideértve a  szakkönyvet, valamint a  minősítési kérelem benyújtását megelőzően legalább 
24 hónapon keresztül folyamatosan megjelenő szakmai folyóiratot is), vagy releváns szakmai ismereteket közvetítő 
információs eszköz.”

82. § (1) A Knyr. 10/G. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az akkreditált szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben köteles:)
„a) a  továbbképzéseket az  e  rendelet, valamint a  kreditpont-minősítési kérelemben rögzített tematika szerint, 
a kérelemben foglalt időtartamban, oktatásra alkalmas körülmények között, szakirányú felsőfokú végzettséggel és 
legalább 3 éves oktatói gyakorlattal rendelkező oktatókkal, a saját neve alatt szervezni és lebonyolítani,”

 (2) A Knyr. 10/G. § h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az akkreditált szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben köteles:)
„h) a  nyilvántartásba vételt végző szervezet részére bejelenteni a  továbbképzésen részt vevők adatait 
–  a  továbbképzésen való részvételi kötelezettség teljesítésének igazolása céljából – a  számviteli törvény 152.  § 
(4)  bekezdésében meghatározott adattartalommal az  egységes Kormányzati Portálon erre a  célra rendszeresített 
internetes felületen keresztül, kontakt képzés esetén a  jelenléti íveken feltüntetett adatok alapján legkésőbb 
a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül, elektronikus képzés esetén az elektronikus naplózás alapján 
a továbbképzési program befejezését követő 60 napon belül, de legkésőbb az elektronikus továbbképzési program 
elszámolhatósági időszakának végétől számított 30 napon belül,
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i) az  elszámolhatóság időszakában lebonyolított továbbképzések vonatkozásában a  továbbképzésen való 
részvételről, a  továbbképzés időpontjáról és a  megszerzett kreditpontokról igazolást kiadni a  képzés befejezését 
követő 30 napon belül a  továbbképzés teljes időtartamán részt vevők részére a  11. számú mellékletben 
meghatározott adattartalommal, elektronikus képzés esetén az  elektronikus képzési rendszeren keresztül, utólag 
nem szerkeszthető formátumban,”

 (3) A Knyr. 10/G. § a következő l) és m) ponttal egészül ki:
(Az akkreditált szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben köteles:)
„l) kontakt képzés esetén a b) pont szerint bejelentett időpontban és helyszínen a továbbképzés teljes időtartama 
alatt az  akkreditált szervezet képviseletére legalább 1 fő részvételét biztosítani a  továbbképzés adminisztratív 
teendőinek ellátására, valamint a továbbképzés szabályoknak megfelelő lebonyolítása érdekében,
m) a  Kormányzati Portálon közzétett, a  továbbképzések szervezésének és lebonyolításának szabályairól szóló 
tájékoztatóban foglaltakat betartani.”

83. § (1) A Knyr. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kreditpont-minősítési eljárás során 2017. december 31-éig az  államháztartási szakterületre csak 
a  nyilvántartásba vételt végző szervezet által közzétett minősítési szempontrendszerben meghatározott egységes 
tematikájú továbbképzési program minősíthető.”

 (2) A Knyr. 11/A. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a  2017. december 31-e előtt hatályos előírások szerint a  mérlegképes könyvelői szakképesítéssel 
–  az  engedélyezés szempontjából – egyenértékűnek minősített oklevél alapján nyilvántartásba vett személy 
könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyének visszavonására kerül sor, a  számviteli törvény 151.  § 
(7) bekezdése alapján benyújtott újbóli nyilvántartásba vételi kérelem esetén a korábbi nyilvántartásba vételi eljárás 
során egyenértékűnek minősített oklevél az új eljárásban is egyenértékűnek minősül.
(9) E  rendelet 2018. január 1-jét megelőzően hatályos 3.  §-ának (3)–(11)  bekezdése, valamint 2. számú melléklete 
alapján nyilvántartásba vett személyek 2018. január 1-jét követően továbbra is jogosultak a könyvviteli szolgáltatási 
tevékenység végzésére, amennyiben a számviteli törvényben és az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek.”

84. §  A Knyr.
1. 1. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul,
2. 2. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul,
3. 4. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul,
4. 6. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép,
5. 13. számú melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

85. §  A Knyr.
 1. 3. § (10) bekezdésében a „valamint rendelkezik” szövegrész helyébe a „valamint rendelkezik a szakképesítés 

megszerzésétől számított,” szöveg,
 2. 5.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a „dokumentumokat.” szövegrész helyébe a „dokumentumokat, valamint” 

szöveg,
 3. 5. § (10a) bekezdésében a „pótlására, amelyre a nyilvántartásba vett személynek a felszólítás kézhezvételétől 

számított 8 nap áll rendelkezésére.” szövegrész helyébe a „8 napon belüli pótlására.” szöveg,
 4. 6.  § (3)  bekezdésében az  „az engedélyben (az igazolványon és a  nyilvántartásban)” szövegrész helyébe 

az „a nyilvántartásban” szöveg,
 5. 8/B.  § (1)  bekezdésében az „a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.  évi C.  törvény 

(a továbbiakban: elismerési törvény),” szövegrész helyébe az „az elismerési törvény,” szöveg,
 6. 8/B.  § (5)  bekezdésében a  „(13)  bekezdésében meghatározott szakterületek valamelyikén szerzett 

szakképesítés” szövegrész helyébe a  „(12)  bekezdésében meghatározott szakterületek valamelyikének” 
szöveg,

 7. 8/B.  § (5)  bekezdésében a  „3.  § (1), (2) és (13)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „3.  § (1) és 
(12) bekezdésében” szöveg,

 8. 9/A.  § (2)  bekezdésében a  „szervezetnél.” szövegrész helyébe a  „szervezetnél az  egységes Kormányzati 
Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címen.” szöveg,

 9. 10/A. § (2) bekezdésében az „a (7) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (5) bekezdésben” szöveg,
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10. 10/A. § (8a) bekezdésében a „számított, a felnőttképzésről szóló törvény szerinti általános iratmegőrzési idő 
leteltéig” szövegrész helyébe a „számított 8 évig” szöveg,

11. 10/A. § (11a) bekezdés nyitó szövegrészében az „a szervezet” szövegrész helyébe az „az akkreditált szervezet” 
szöveg, valamint a „feltételek és az akkreditációs” szövegrész helyébe a „feltételek, valamint az akkreditációs 
és a kreditpont-minősítési” szöveg,

12. 10/B.  § (12)  bekezdésében a  „megvásárlását bejelenti,” szövegrész helyébe a  „megvásárlását legkésőbb 
a továbbképzési évet követő január 31-éig bejelenti,” szöveg,

13. 10/C. § (2) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény” szövegrész 
helyébe az „a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény, valamint az  elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény” szöveg,

14. 10/D.  § (2a)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában a  „végzettségét igazoló oklevelének” szövegrész helyébe 
a „végzettségét, valamint releváns szakképesítését igazoló okleveleinek” szöveg,

15. 10/D.  § (2a)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában a „megfelelő szakmai” szövegrész helyébe a „megfelelő – az 
adott továbbképzési évet megelőző öt évben megszerzett – legalább 3 éves szakmai” szöveg,

16. 10/G.  § b)  pontjában az  „a 10/D.  § (1)  bekezdés szerinti kérelem szerinti adatait,” szövegrész 
helyébe a  „kreditpont-minősítési kérelem szerinti adatait, biztosítani a  bejelentett továbbképzések 
ellenőrizhetőségét;” szöveg,

17. 10/G.  § c) és e)  pontjában a „10/D.  § (1)  bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „kreditpont-minősítési” 
szöveg,

18. 10/G. § k) pontjában az „5 évig” szövegrész helyébe a „8 évig” szöveg
lép.

86. §  Hatályát veszti a Knyr.
 1. 2. §-ában a „vagy a mérlegképes könyvelői szakképesítéssel – az engedélyezés szempontjából – egyenértékű 

szakképesítéssel” szövegrész,
 2. 3. § (2) bekezdése,
 3. 3. § (3)–(9) bekezdése,
 4. 3. § (9a)–(9c), (10), (10a) és (11) bekezdése,
 5. 3. § (13) bekezdésének utolsó mondata,
 6. 5. § (8) bekezdése,
 7. 6. § (3) bekezdésében a „de legfeljebb” szövegrész,
 8. 10/G. §-ában az „a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggésben” szövegrész,
 9. 10/H. §-a,
10. 1. számú melléklet 2. pont i) alpontjában az „ , illetve azzal egyenértékű szakképesítést igazoló dokumentum” 

szövegrész,
11. 1. számú melléklet 2. pont l) alpontja,
12. 1. számú melléklet 3. pontjának a) és b) alpontja,
13. 1. számú melléklet 4. pontjának e) alpontjában a „ , jó minőségű” szövegrész,
14. 2. számú melléklete.

11. A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

87. § (1) A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vkr.) 7. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  végelszámolás befejezésekor a  végelszámolás alatt álló gazdálkodó könyvviteli nyilvántartásaiban 
a  forintban lévő pénzeszközön kívül egyéb eszközök, a  források között kötelezettségek is szerepelnek, 
a  végelszámoló a  Ctv. 111.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján köteles azokat tételesen piaci értéken értékelni. 
A  kötelezettségek, valamint a  részesedésnek, értékpapírnak, vagy tartósan adott kölcsönnek nem minősülő 
eszközök – a vásárolt követelések kivételével – piaci értéke és a könyv szerinti értéke közötti különbözetet az egyéb 
ráfordítások, illetve az egyéb bevételek között kell – a könyvviteli számlák zárása előtt – elszámolni. A befektetett 
eszközök között kimutatott részesedésnek, értékpapírnak és kölcsönnek minősülő eszközök átértékelési 
különbözetét jellegének megfelelően részesedésekből származó bevételként, árfolyamnyereségként, vagy 
befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételként, árfolyamnyereségként 
vagy részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztéseként kell elszámolni. Ha 
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az átértékelt eszköz a forgóeszközök között kimutatott részesedés, értékpapír, akkor azok átértékelési különbözetét 
a  pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, vagy a  részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, 
bankbetétek értékvesztéseként kell elszámolni. A  vásárolt követelések átértékelési különbözetét jellegének 
megfelelően a  pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, vagy a  pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként kell 
elszámolni.”

 (2) A Vkr. 7. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  piaci értéken történő értékelés (2)  bekezdés szerinti elszámolása előtt a  könyvviteli nyilvántartásokban 
kimutatott értékhelyesbítést, illetve értékelési különbözetet a  megfelelő értékelési tartalékkal szemben ki 
kell vezetni, a  követelés jellegű időbeli elhatárolásokat a  követelések közé, a  kötelezettség jellegű időbeli 
elhatárolásokat a  kötelezettségek közé át kell vezetni. A  részesedésnek, értékpapírnak, tartósan adott kölcsönnek 
nem minősülő eszközökhöz – a  vásárolt követelések kivételével – kapcsolódó egyéb időbeli elhatárolásokat 
az egyéb ráfordításokkal, illetve az egyéb bevételekkel szemben, a céltartalékokat az egyéb bevételekkel szemben 
meg kell szüntetni. A befektetett eszközök között kimutatott részesedésnek, értékpapírnak és kölcsönnek minősülő 
eszközökhöz kapcsolódó elhatárolt összegeket jellegüknek megfelelően részesedésekből származó bevételként, 
árfolyamnyereségként vagy befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó 
bevételként, árfolyamnyereségként, illetve részesedésekből származó ráfordításként, árfolyamveszteségként, vagy 
befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordításként, árfolyamveszteségként 
kell elszámolni. Ha az elhatárolt összeg forgóeszközök között kimutatott részesedéshez, értékpapírhoz vagy vásárolt 
követeléshez kapcsolódik, akkor annak megszüntetését a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként vagy a pénzügyi 
műveletek egyéb ráfordításaként kell elszámolni. A végelszámolási időszak utolsó üzleti évéről készített számviteli 
beszámoló mérlegében értékhelyesbítés, értékelési különbözet, illetve értékelési tartalék, valamint aktív és passzív 
időbeli elhatárolás, továbbá céltartalék nem mutatható ki.”

88. §  A Vkr. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 87.  §-ával megállapított 7.  § (2)–(2a)  bekezdését először 
a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 87. §-ával megállapított 7. § (2)–(2a) bekezdése a 2016. évben induló üzleti 
évről készített beszámolóra is alkalmazható.”

12. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

89. §  A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:
(Az intézmény az éves beszámoló kiegészítő mellékletében az Szt. szerinti adatokon túlmenően az alábbi információkat 
köteles bemutatni:)
„1a. a  minimális szavatoló tőkeszükségletet, a  számított szavatoló tőkét és a  minimális szavatoló tőkéhez képest 
mutatkozó különbözetet;”

90. §  Az Fnykr. a következő 25/B. §-sal egészül ki:
„25/B.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 89.  §-ával megállapított 21.  § 1a.  pontját először 
a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 89. §-ával megállapított 21. § 1a. pontja a 2016. évben induló üzleti évről 
készített beszámolóra is alkalmazható.”
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13. Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

91. §  Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Eptkr.) 2.  § 8.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. bizományi ügylet, a  tőke megóvására, illetve a  hozamra vonatkozó ígéret, a  tőke megóvására, illetve hozamra 
vonatkozó garancia (tőke-, illetve hozamgarancia): a Bkr. szerint meghatározott fogalmak.”

92. § (1) Az Eptkr. 11. § (5) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az értékesítés nettó árbevételében elkülönítetten kell nyilvántartani)
„a) az  árutőzsdei szolgáltatások keretében árura kötött saját számlás azonnali adásvételi, valamint származékos 
ügyletnek nem minősülő határidős és opciós ügyletek során – a kötési ár összegében – elszámolt bevételeket,
b) az árutőzsdei szolgáltatások keretében saját termelésű készletre kötött saját számlás azonnali adásvételi, valamint 
származékos ügyletnek nem minősülő határidős és opciós ügyletek során – a  kötési ár összegében – elszámolt 
bevételeket,
c) az  árutőzsdei szolgáltatások keretében, árura bizományi ügylet formájában, a  megbízó javára kötött azonnali 
adásvételi, valamint származékos ügyletnek nem minősülő határidős, opciós és csere (swap) ügyletek során 
– a kötési ár összegében – elszámolt bevételeket,”

 (2) Az Eptkr. 11. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi műveletek bevételein belül elkülönítetten kell nyilvántartani)
„a) az árutőzsdei szolgáltatások keretében közraktárjegyre vagy árujegyre kötött saját számlás azonnali adásvételi, 
valamint származékos ügyletnek nem minősülő leszállítási határidős, opciós és csere (swap) ügyletek során a(z) 
– általános forgalmi adó nélküli – kötési ár és az értékpapír kivezetett könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű 
különbözetet,”

 (3) Az Eptkr. 11. § (7) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az értékesítés közvetlen költségei között elkülönítetten kell nyilvántartani)
„a) az  értékesítés elszámolt közvetlen önköltségén belül az  árutőzsdei szolgáltatások keretében saját termelésű 
készletre kötött saját számlás azonnali adásvételi, valamint származékos ügyletnek nem minősülő leszállítási 
határidős, opciós és csere (swap) ügyletek során a készlet kivezetett könyv szerinti értékében elszámolt ráfordítást,
b) az eladott áruk beszerzési értékén belül az árutőzsdei szolgáltatások keretében árura kötött saját számlás azonnali 
adásvételi, valamint származékos ügyletnek nem minősülő leszállítási határidős, opciós és csere (swap) ügyletek 
során az áru kivezetett könyv szerinti értékében elszámolt ráfordítást,
c) az  eladott áruk beszerzési értékén belül az  árutőzsdei szolgáltatások keretében, árura bizományi ügylet 
formájában, a megbízó javára kötött azonnali adásvételi, valamint származékos ügyletnek nem minősülő leszállítási 
határidős, opciós és csere (swap) ügyletek során az áru kivezetett könyv szerinti értékében elszámolt ráfordítást.”

 (4) Az Eptkr. 11. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi műveletek ráfordításain belül elkülönítetten kell nyilvántartani)
„a) az árutőzsdei szolgáltatások keretében közraktárjegyre vagy árujegyre kötött saját számlás azonnali adásvételi, 
valamint származékos ügyletnek nem minősülő leszállítási határidős, opciós és csere (swap) ügyletek során a(z) 
– általános forgalmi adó nélküli – kötési ár és az értékpapír kivezetett könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű 
különbözetet,”

 (5) Az Eptkr. 11. § (9) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység keretében kötött bizományi ügyletekre, valamint az annak során kezelt, ügyfél 
tulajdonát képező vagyontárgyakra és ügyletekre a  Bkr. 9.  §-ának (3)–(5)  bekezdéseit, 10.  §-ának (2)–(17)  bekezdését, 
megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy]
„c) az árura kötött azonnali adásvételi, származékos ügyletnek nem minősülő leszállítási határidős, opciós és csere 
(swap) ügyletek során az  értékpapírokra vonatkozó bizományi ügyletektől eltérően kell eljárni az  (5)  bekezdés 
c) pontja és a (7) bekezdés c) pontja szerint, és az ügyletet az adott árura vonatkozóan egy a megbízóval szembeni 
sajátszámlás árubeszerzési vagy eladási, egyidejűleg egy harmadik féllel szembeni sajátszámlás áru eladási vagy 
beszerzési ügyletként kell elszámolni – a  kötési ár összegét tekintve bekerülési, illetve eladási értéknek. Az  ilyen 
ügyletek esetében nem csak a  pénzmozgással járó gazdasági eseményt kell elszámolni a  főkönyvi számlákon 
a megbízó ügyféllel szembeni kötelezettség növekedéseként vagy csökkenéseként.”



84246 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 218. szám 

93. §  Az Eptkr. a következő 23. §-sal egészül ki:
„23.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. §-ával megállapított 2. § 8. pontját; 92. § (1) bekezdésével 
megállapított 11.  § (5)  bekezdés a)–c)  pontját; 92.  § (2)  bekezdésével megállapított 11.  § (6)  bekezdés a)  pontját; 
92.  § (3)  bekezdésével megállapított 11.  § (7)  bekezdés a)–c)  pontját; 92.  § (4)  bekezdésével megállapított 11.  § 
(8) bekezdés a) pontját; 92. § (5) bekezdésével megállapított 11. § (9) bekezdés c) pontját; 94. §-ával megállapított 
11.  § (6)  bekezdés b)  pontját és 11.  § (8)  bekezdés b)  pontját először a  2017.  évben induló üzleti évről készített 
beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 91. §-ával megállapított 2. § 8. pontját; 92. § (1) bekezdésével 
megállapított 11.  § (5)  bekezdés a)–c)  pontját; 92.  § (2)  bekezdésével megállapított 11.  § (6)  bekezdés a)  pontját; 
92.  § (3)  bekezdésével megállapított 11.  § (7)  bekezdés a)–c)  pontját; 92.  § (4)  bekezdésével megállapított 11.  § 
(8) bekezdés a) pontját; 92. § (5) bekezdésével megállapított 11. § (9) bekezdés c) pontját, 94. §-ával megállapított 
11. § (6) bekezdés b) pontját és 11. § (8) bekezdés b) pontját a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra 
is alkalmazni lehet.”

94. §  Az Eptkr. 11.  § (6)  bekezdés b)  pontjában és 11.  § (8)  bekezdés b)  pontjában az „elszámolási határidős, opciós és 
csere (swap)” szövegrész helyébe a „származékos” szöveg lép.

14. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 
módosítása

95. §  A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Mikr.) 14. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozónak az adott üzleti év első napjával:)
„h) az üzleti vagy cégérték könyv szerinti értékét egyéb ráfordításként, a negatív üzleti vagy cégérték könyv szerinti 
értékét egyéb bevételként elszámolva ki kell vezetnie.”

96. §  A Mikr. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § (1) A  számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 95. §-ával megállapított 14. § (1) bekezdés h) pontját; 97. § 
1.  pontjával megállapított 7.  § (1)  bekezdését; 97.  § 2.  pontjával megállapított 10.  § (3)  bekezdését; 98.  §-ával 
megállapított 3. számú mellékletét először a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 95.  §-ával megállapított 14.  § (1)  bekezdés h)  pontját; 97.  § 1.  pontjával 
megállapított 7.  § (1)  bekezdését; 97.  § 2.  pontjával megállapított 10.  § (3)  bekezdését; 98.  §-ával megállapított 
3. számú mellékletét a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 99. §-ával hatályon kívül helyezett 5. § (10) bekezdést és 14. § (1) bekezdés 
g) pontját a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.”

97. §  A Mikr.
1. 7. § (1) bekezdésében az „a)–d) pontja” szövegrész helyébe az „a)–c) pontja” szöveg,
2. 10. § (3) bekezdésében a „mérlegforduló napján” szövegrész helyébe a „mérlegfordulónapján” szöveg
lép.

98. §  A Mikr. 3. számú melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

99. §  Hatályát veszti a Mikr.
1. 5. § (10) bekezdésében a „(3) bekezdés a) pontjától és” szövegrész,
2. 14. § (1) bekezdés g) pontja.
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15. Záró rendelkezések

100. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 85. § 7. pontja, valamint a 86. §. 1–2., 4–5., 10–11. és 14. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Nem lép hatályba az  államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 
93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 357/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. § f ) pontjának a könyvviteli 
szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 11/A. § (1) bekezdését hatályon 
kívül helyező rendelkezése.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. A Biztkr. 1. számú melléklet „A biztosítók mérlegének előírt tagolása” címben az  „ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)” alcím 
„B.  Befektetések” főcsoport „II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban” fősor „3. Tulajdoni részesedést jelentő 
befektetés közös és társult vállalkozásban” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös vezetésű vállalkozásban”.

 2. A Biztkr. 1. számú melléklet „A biztosítók mérlegének előírt tagolása” címben az  „ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)” alcím 
„B.  Befektetések” főcsoport „II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban” fősor „4. Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír közös- és társult vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön” sora helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös vezetésű vállalkozástól, közös vezetésű vállalkozásnak adott 
kölcsön”.

 3. A Biztkr. 1. számú melléklet „A biztosítók mérlegének előírt tagolása” címben az  „ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)” alcím 
„B.  Befektetések” főcsoport „III. Egyéb befektetések” fősor „1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb 
részesedési viszonyban lévő vállalkozásban” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés jelentős tulajdoni és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban”.

2. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Betakr. 8. számú mellékletének „FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)” alcím „D. Saját tőke” fősora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„D. Saját tőke
I. Tartalék
II. Értékelési tartalék
III. Tárgyévi eredmény”.

3. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„9. számú melléklet a 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Kárrendezési Alap eredménykimutatásának előírt tagolása

01. Befektető-védelmi Alap tagjaitól igényelt éves befizetések bevétele
02. Értékesített vagyontárgyak eladásából származó bevételek
03. Egyéb kárrendezési bevételek
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I. Kárrendezésből származó bevételek (01+02+03)
II. Egyéb bevételek
III. Pénzügyi műveletek bevételei
04. Kárrendezés kifizetésével kapcsolatos ráfordítások
05. Egyéb kárrendezési ráfordítások
IV. Kárrendezésből származó ráfordítások (04+05)
V. Egyéb ráfordítások
VI. Pénzügyi műveletek ráfordításai
06. Anyagjellegű ráfordítások
07. Személyi jellegű ráfordítások
08. Értékcsökkenési leírás
VII. Tárgyévi költségek (06+07+08)
A. Tárgyévi eredmény (I+II+III–IV–V–VI–VII)”

4. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az Alapkr. 1. számú melléklet az „I. Az ingatlanalap mérlegének előírt tagolása” cím az „ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)” alcím 
„D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete” fősor helyébe a következő rendelkezés lép:
„D) Származékos ügyletek értékelési különbözete”.

 2. Az Alapkr. 1. számú melléklet az „II. Az  értékpapíralap mérlegének előírt tagolása” cím az „ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)” 
alcím „D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete” fősor helyébe a következő rendelkezés lép:
„D) Származékos ügyletek értékelési különbözete”.

5. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„7. számú melléklet a 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Értékvesztés és céltartalék képzés követelményei

 (1) A  pénzügyi intézménynek számviteli politikájában rendelkezni kell az  értékvesztés elszámolás és értékvesztés 
visszaírás, valamint céltartalék képzés és céltartalék felszabadítás, illetve felhasználás rendjéről, amelynek során a Tv. 
előírásait kell alkalmaznia azzal, hogy figyelembe kell vennie a (2)–(13) bekezdésben foglalt követelményeket.

 (2) A  Sajátos értékelési szabályok között – a  mérlegen kívüli kötelezettségek után képzett kockázati céltartalékon 
túlmenően – rendelkezni kell minden olyan céltartalék képzésének és felhasználásának rendjéről, amelyet 
a pénzügyi, illetve befektetési szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett tételekhez kapcsolódóan a Hpt., a Tv., 
egyéb jogszabály, illetve e  rendelet előírnak, amennyiben arról nem a Tv. szerinti Eszközök és források értékelési 
szabályzatának Sajátos értékelési előírásain kívüli egyéb része rendelkezik.

 (3) A  (2)  bekezdésnek megfelelően a  szabályzatban ki kell térni a  következő céltartalékok képzésének és 
felhasználásának, illetve felszabadításának rendjére:
a) a mérlegen kívüli kötelezettségekhez kapcsolódó kockázati céltartalék,
b) az általános kockázati céltartalék esetében kizárólag a felhasználás rendjére,
c) a  halasztott kamatfizetéses lakáscélú hitelek és tandíjhitelek halasztott, tőkésített kamatára képzett 

céltartalék,
d) a lakástakarékpénztárak kiegyenlítési céltartaléka.

 (4) Az általános kockázati céltartalék tekintetében rögzíteni kell, hogy a felhasználás egyedi tételek kapcsán jelentkező 
veszteségekhez rendelten hogyan történik.

 (5) A  (3)  bekezdés szerinti céltartalékok részletezésében rögzíteni kell, hogy a  vonatkozó jogszabályi előírások 
alapján és a  hitelintézeti sajátosságok függvényében az  adott céltartalék képzésére és felülvizsgálatára milyen 
gyakorisággal kerül sor, a  képzés mértéke milyen módon kerül meghatározásra, ahhoz milyen szempontokat, 
tényezőket és azok változását veszik figyelembe, milyen esetben és mértékben történik meg azok felhasználása, 
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illetve felszabadítása, milyen dokumentációk támasztják alá a  céltartalék képzés, illetve felhasználás, felszabadítás 
mértékének meghatározását.

 (6) A  pénzügyi intézménynek az  értékvesztés, illetve a  kockázati céltartalék összegét legalább negyedévente felül 
kell vizsgálni és a  korábban elszámolt értékvesztés, megképzett kockázati céltartalék összegét módosítani kell 
további értékvesztés elszámolással, céltartalék képzéssel, vagy a  meglévő értékvesztés visszaírásával, céltartalék 
felszabadításával.

 (7) Rendelkezni kell arról, hogy a  tételhez kapcsolódó nyilvántartásokban, dokumentációkban hogyan különítik 
el a  tárgyévi, illetve a  tárgyévet megelőző évi értékelés során elszámolt értékvesztés, megképzett céltartalék 
összegét és milyen módon követik nyomon, hogy a tárgyévben történt értékvesztés visszaírás, kockázati céltartalék 
felhasználás, felszabadítás az előző évben vagy a tárgyévben elszámolt értékvesztésből, megképzett céltartalékból 
történik.

 (8) Az  értékvesztés, illetve annak visszaírása, vagy a  céltartalék képzés, felszabadítás, illetve felhasználás 
meghatározásánál alapvetően a várható megtérülést, illetve a veszteségjellegű jövőbeni fizetési kötelezettséget kell 
figyelembe venni.

 (9) Az  értékvesztés visszaírásánál, illetve a  céltartalék felszabadításánál a  várható megtérülés, illetve veszteségjellegű 
jövőbeni fizetési kötelezettség változását írásban dokumentálni kell és azt a hiteldossziéhoz, illetve az adott tételhez 
kapcsolódó analitikus nyilvántartáshoz kell csatolni.

 (10) A  devizaeszközök és a  deviza alapú forintfizetésre szóló eszközök, valamint a  devizában fennálló mérlegen 
kívüli kötelezettségek esetében a  devizabekerülési értéket (illetve a  devizabekerülési érték törlesztésekkel 
csökkentett összegét) és a  mérlegen kívüli kötelezettség devizaértékét a  9.  §-ban meghatározott, értékeléskori 
devizaárfolyamon kell forintra átszámítani és annak alapján kell a  kapcsolódó értékvesztés, kockázati céltartalék 
szükséges szintjének forintértékét meghatározni.

 (11) A  (10)  bekezdés szerinti tételek esetében az  értékvesztést, illetve annak visszaírását, a  kockázati céltartalék 
képzését, illetve annak felhasználását, felszabadítását devizában is nyilván kell tartani. Az  ilyen eszközöknél, 
illetve mérlegen kívüli tételeknél, ha a  várható megtérülés devizaneme és a  tétel devizaneme nem azonos, akkor 
a megtérülés devizában kifejezett értékét az adott deviza értékelés időpontjában fennálló 9. § szerinti árfolyamán 
kell forintra átszámítani és figyelembe venni az  értékvesztés, illetve a  kockázati céltartalék szükséges szintjének 
meghatározásakor.

 (12) Peresített követelések, illetve a  peres ügyek miatti függő kötelezettségek esetében az  értékvesztés elszámolását, 
az  értékvesztés visszaírását vagy a  céltartalék képzést, illetve felszabadítást a  perösszeg és a  pernyerési esélyek 
figyelembevételével kell meghatározni. A  peresély meghatározásához használt szempontokat a  szabályzatban 
rögzíteni kell. A  mérlegen kívül nyilvántartott peres ügyekkel kapcsolatos nyilvántartásokat és a  peres ügyekkel 
kapcsolatos értékvesztést, visszaírást, valamint a  kockázati céltartalék képzést és felszabadítást a  belső ellenőrzés 
kiemelt témájának kell kezelnie.

 (13) Eszközeladásnál vagy halasztott fizetéssel eladott eszközök esetében a  vevő által érvényesíthető visszkereseti jog 
miatt a  visszkereseti jogból eredően fennálló függő kötelezettségre indokolt esetben a  szükséges mértékben, 
a  várható veszteségek fedezetére kockázati céltartalékot képezni, legfeljebb az  eladási ár mértékéig. Ha 
a visszkereseti jog érvényesítéséről a vevő lemond, de az eszközértékesítéshez bármilyen mérlegbeli vagy mérlegen 
kívüli tételt keletkeztető hitelintézeti kockázatvállalás tartozik (halasztott fizetés stb.), akkor az  így keletkező tétel 
tekintetében szintén felmerülhet értékvesztés elszámolási kötelezettség.”

6. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Befkr. 2. számú melléklet az „Az eredménykimutatás tagolása:” cím „14. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 
értékvesztése” sor helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése”.
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7. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Értékvesztéssel és céltartalék képzéssel szembeni követelmény

 (1) A  befektetési vállalkozásnak számviteli politikájában rendelkezni kell az  elszámolt értékvesztés és értékvesztés 
visszaírás, valamint kötelezettségek miatt képzett céltartalék és céltartalék felszabadítás, illetve felhasználás 
rendjéről, amelynek során a Tv. előírásait kell alkalmaznia azzal, hogy figyelembe kell venni a (2)–(13) bekezdésben 
foglalt követelményeket.

 (2) A Sajátos értékelési szabályok között – a mérlegen kívüli kötelezettségek után képzett céltartalékon túlmenően – 
rendelkezni kell minden olyan céltartalék képzésének és felhasználásának rendjéről, amelyet befektetési 
szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett tételekhez kapcsolódóan a  Tv., egyéb jogszabály, illetve e  rendelet 
előírnak, feltéve, hogy arról nem a  Tv. szerinti Eszközök és források értékelési szabályzatának Sajátos értékelési 
előírásain kívüli egyéb része rendelkezik.

 (3) A  (2)  bekezdésnek megfelelően a  szabályzatban ki kell térni a  következő céltartalékok képzésének és 
felhasználásának, illetve felszabadításának rendjére:
a) a mérlegen kívüli kötelezettségek között kimutatott jegyzési garanciavállaláshoz, a tőke megóvására, illetve 

hozamra vonatkozó ígérethez, valamint a tőke-, illetve hozamgaranciához kapcsolódó céltartalék,
b) az értékpapír árfolyamveszteségre a 8. § (1) bekezdése szerint képzett céltartalék.

 (4) A  céltartalékok képzésének és felhasználásának szabályait e  rendelet vonatkozó előírásainak figyelembevételével 
kell meghatározni.

 (5) A (3) bekezdés szerinti céltartalékokkal kapcsolatban rendelkezni kell arról, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások 
alapján és a befektetési vállalkozás sajátosságainak függvényében az adott céltartalék képzésére és felülvizsgálatára 
milyen gyakorisággal kerül sor, a  képzett összeget milyen módon határozzák meg, ahhoz milyen szempontokat, 
tényezőket és azok változását veszik figyelembe, milyen esetben és mértékben történik meg az  összegek 
felhasználása, illetve felszabadítása, milyen dokumentációk támasztják alá a céltartalék képzés, illetve felhasználás, 
felszabadítás mértékének meghatározását.

 (6) A  szabályzatban meg kell határozni, hogy az  értékvesztés, illetve a  céltartalék összegét legalább negyedévente 
felül kell vizsgálni és a  korábban elszámolt értékvesztés, megképzett céltartalék összegét ki kell egészíteni, 
további értékvesztés elszámolással, illetve céltartalék képzéssel, vagy a meglévő értékvesztés visszaírásával, illetve 
céltartalék felszabadításával.

 (7) Rendelkezni kell arról, hogy a  tételhez kapcsolódó nyilvántartásokban, dokumentációkban hogyan különítik el 
a tárgyévi, illetve a tárgyévet megelőző évi értékelés során elszámolt értékvesztés, megképzett céltartalék összegét 
és milyen módon követik nyomon, hogy a  tárgyévben történt értékvesztés visszaírás, céltartalék felhasználás, 
felszabadítás az előző évben vagy a tárgyévben elszámolt értékvesztésből, megképzett céltartalékból történik.

 (8) Az  értékvesztés, illetve annak visszaírása, vagy a  céltartalék képzés, felszabadítás, illetve felhasználás 
meghatározásánál alapvetően a  várható megtérülést, illetve a  veszteségjellegű jövőbeni fizetési kötelezettséget 
kell figyelembe venni. Ha eszközök esetében a  könyv szerinti érték a  várható megtérülésnél magasabb, akkor 
értékvesztést kell elszámolni, ha alacsonyabb, akkor az  értékvesztés visszaírásával kell az  eszköz könyv szerinti 
értékét növelni.

 (9) Az  értékvesztés visszaírásánál, illetve a  céltartalék felszabadításánál a  várható megtérülés, illetve veszteségjellegű 
jövőbeni fizetési kötelezettség változását írásban dokumentálni kell és az  adott tételhez kapcsolódó analitikus 
nyilvántartáshoz kell csatolni.

 (10) A  devizaeszközök és a  deviza alapú forintfizetésre szóló eszközök, valamint a  devizában fennálló mérlegen kívüli 
kötelezettségek esetében a  devizabekerülési értéket (illetve a  devizabekerülési érték törlesztésekkel csökkentett 
összegét) és a mérlegen kívüli kötelezettség devizaértékét a Tv. 60. § (4)–(6) bekezdésében meghatározott, értékelés 
napján érvényes devizaárfolyamon kell forintra átszámítani és az  ahhoz kapcsolódó értékvesztés, céltartalék 
szükséges szintjének forintértékét meghatározni.

 (11) A  (10)  bekezdés szerinti tételek esetében az  értékvesztést, illetve annak visszaírását, a  céltartalék képzését, illetve 
annak felhasználását, felszabadítását devizában is nyilván kell tartani. Az  ilyen eszközöknél, illetve mérlegen 
kívüli tételeknél, ha a  várható megtérülés devizaneme és a  tétel devizaneme nem azonos, akkor a  megtérülés 
devizában kifejezett értékét az  adott deviza értékelés időpontjában fennálló a Tv. 60.  § (4)–(6)  bekezdése szerinti 
árfolyamán kell forintra átszámítani és figyelembe venni az  értékvesztés, illetve a  céltartalék szükséges szintjének 
meghatározásakor.
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 (12) Peresített követelések, illetve a  peres ügyek miatti függő kötelezettségek esetében az  értékvesztés elszámolását, 
az  értékvesztés visszaírását vagy a  Tv. 41.  § (1)  bekezdése szerinti mérlegfordulónapi céltartalék képzést, 
illetve felszabadítást a  perösszeg és a  pernyerési esélyek figyelembevételével kell meghatározni. A  peresély 
meghatározásához használt szempontokat a  szabályzatban rögzíteni kell. A  mérlegen kívül nyilvántartott peres 
ügyekkel kapcsolatos nyilvántartásokat és a  peres ügyekkel kapcsolatos értékvesztést, visszaírást, valamint 
a céltartalék képzést és felszabadítást a belső ellenőrzés kiemelt témájának kell kezelnie.

 (13) Eszközeladásnál vagy halasztott fizetéssel eladott eszközök esetében a  vevő által érvényesíthető visszkereseti jog 
miatt a visszkereseti jogból eredően fennálló függő kötelezettséget az értékelés során minősíteni kell, és indokolt 
esetben a Tv. 41. § (1) bekezdése szerinti céltartalékot kell utána képezni legkésőbb a mérlegfordulónapi értékelés 
során. A céltartalék képzésére legfeljebb az eladási ár mértékéig kerülhet sor. Ha a visszkereseti jog érvényesítéséről 
a  vevő lemond, de az  eszközértékesítéshez bármilyen mérlegbeli vagy mérlegen kívüli tételt keletkeztető 
kockázatvállalás tartozik (halasztott fizetés stb.), akkor az így keletkező tételt szintén értékelés alá kell vonni.”

8. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az Öpkr. 6. számú melléklet 0. Számlaosztály NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK „05. ÉVES PÉNZÜGYI TERV KIADÁSAI 
NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA” fősor helyébe a következő rendelkezés lép:
„05. PÉNZÜGYI TERV KIADÁSAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA”.

 2. Az Öpkr. 6. számú melléklet 0. Számlaosztály NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK „09. ÉVES PÉNZÜGYI TERV BEVÉTELEI 
NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA” fősor helyébe a következő rendelkezés lép:
„09. PÉNZÜGYI TERV BEVÉTELEI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA”.

9. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. A Knyr. 1. számú melléklet 2. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adatlapnak tartalmaznia kell a következő adatokat:)
„g) levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám), telefonszám, elektronikus elérhetőség,”.

 2. A Knyr. 1. számú melléklet 4. pontjának e) alpontja a következő szövegrésszel egészül ki:
(„Kijelentem továbbá, hogy jelen kérelmemhez csatolom:)
„– a számviteli törvény 151. § (5) bekezdés b) pont bc) alpontjában előírt feltételeket igazoló dokumentum (hatósági 
erkölcsi bizonyítvány), vagy kitöltött, aláírt hatósági erkölcsi bizonyítványt kérő lap.””

10. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Knyr. 2. számú mellékletében foglalt táblázat fejlécében az  „Évfolyam” szövegrész helyébe az  „Oklevél 
megszerzésének éve” szöveg lép.

11. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Knyr. 4. számú melléklet 1. pontja a következő r) ponttal egészül ki:
(Az akkreditációhoz az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:)
„r) tervezett elektronikus képzés esetén a szervezet elektronikus továbbképzési rendszerének bemutatása (technikai 
háttér, a  képzés elérésének helye, megvalósításának módja, a  naplózás, ellenőrzés módszere, igazolás kiállítása, 
a nyilvántartásba vételt végző szervezet tájékoztatásának módja stb.)”.
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12. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez

JELENLÉTI ÍV

 1. A jelenléti ív tartalma a továbbképzés kezdetén:
A továbbképző szervezet akkreditációs sorszáma:
A továbbképző szervezet neve, címe:
A továbbképzés helye (pontos címe):
A továbbképzési program címe:
A továbbképzési program kreditpont-minősítési határozatának száma:
A továbbképzési program témaköre: o számvitel o nem számvitel
A továbbképzési program szakterülete: o vállalkozási o államháztartási o pénzügyi o egyéb szervezeti 
(nonprofit) o IFRS
Előadó(k), oktató(k) neve:

RÉSZTVEVŐK:

Kezdési idő (év, hónap, nap, óra, perc)

Sorszám Regisztrálási szám Résztvevő neve Aláírás
Dátum (jelenléti ív lezárásának időpontja):
Bélyegző
Cégszerű aláírás

 2. A jelenléti ív tartalma a továbbképzés befejezésekor:
A továbbképző szervezet akkreditációs sorszáma:
A továbbképző szervezet neve, címe:
A továbbképzés helye (pontos címe):
A továbbképzési program címe:
A továbbképzési program kreditpont-minősítési határozatának száma:
A továbbképzési program témaköre: o számvitel o nem számvitel
A továbbképzési program szakterülete: o vállalkozási o államháztartási o pénzügyi o egyéb szervezeti 
(nonprofit) o IFRS
Előadó(k), oktató(k) neve:

RÉSZTVEVŐK:

Befejezési idő (év, hónap, nap, óra, perc)

Sorszám Regisztrálási szám Résztvevő neve Aláírás
Dátum (jelenléti ív lezárásának időpontja):
Bélyegző
Cégszerű aláírás”

13. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Knyr. 13. számú melléklet 1. pontja a következő l)–n) ponttal egészül ki:
(A szakmai kiadvány minősítéséhez az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:)
„l) a kiadvány hozzáférése elektronikus megjelenési mód esetén
m) a kiadvány elszámolhatóságának kérelmezett időszaka,
n) a kiadó által a kérelemmel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy neve, beosztása, elérhetősége.”
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14. melléklet a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. A Mikr. 3.  mellékletében a „1491. Kis értékű tenyészállatok bruttó értéke” szövegrész helyébe a „1591. Kis értékű 
tenyészállatok bruttó értéke” szöveg,

 2. A Mikr. 3.  mellékletében a  „1499. Kis értékű tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése” szövegrész helyébe 
a „1599. Kis értékű tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése” szöveg

 lép. 

A Kormány 481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
az állami kezességbeváltással, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. § e) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában,
a 3. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
62. § (1) bekezdés 18. pontjában,
a 4. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés 
c) pontjában,
a 5. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és 
a 81. § (2) bekezdés a) pontjában,
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes 
szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól 
szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében a „10032000-01907003” szövegrész helyébe a „10032000-
01907027” szöveg lép.

2. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 
110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) 
Korm. rendelet
a) 8/D.  § (5)  bekezdésében a „NAV állami kezességbeváltási folyósítási számlára” szövegrész helyébe a „NAV 

Állami kezességbeváltás megtérülése bevételi számlára” szöveg,
b) 11. § (1) bekezdésében a „10032000-01907003” szövegrész helyébe a „10032000-01907027” szöveg,
c) 2. számú melléklet 7.2. pontjában a „10032000-01907003” szövegrész helyébe a „10032000-01907027” szöveg
lép.

3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6.  melléklete az  1.  melléklet szerint 
módosul.
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4. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési 
előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 
396/2012. (XII. 32.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § Azt a  kormánytisztviselőt, illetve pénzügyőrt, aki 2016. december 31-én a  NAV állományába tartozik, 
és a  2016.  december 31-én hatályos szabályok alapján munkaköre ellátására képesítettnek minősül, 
a 2017. január 1-jén betöltött munkaköre vonatkozásában képesítettnek kell tekinteni.”

5. §  Az R2. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. §  Az R2.
a) 1. § (1) és (1a) bekezdésében a „feladatkörre” szövegrész helyébe a „munkaterületre, illetve ennek hiányában 

a munkakörcsoportra” szöveg,
b) 1. § (3) bekezdés a) pontjában a „jogi és igazgatási” szövegrész helyébe a „jogi” szöveg
lép.

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

7. §  A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal 
arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 
232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
a) 5. § (3) bekezdésében a „10032000-01907003” szövegrész helyébe a „10032000-01907027” szöveg,
b) 10. § (2) bekezdésében a „10032000-01907003” szövegrész helyébe a „10032000-01907027” szöveg
lép.

6. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló  
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 7. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Központi Irányítás ellátja:)
„f ) a  Magyarország által a  kettős adóztatás elkerülése tárgyában más állammal kötött kétoldalú nemzetközi 
szerződéseken alapuló, a  transzferárak kiigazításával kapcsolatos kölcsönös egyeztetési eljárások lefolytatásával 
összefüggő, továbbá a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről 
szóló egyezmény alapján a  kölcsönös egyeztetési eljárások lefolytatásával, illetve a  választottbírósági eljárással 
kapcsolatos”
(feladatokat.)

9. §  Az R3. II. Fejezete a következő 7/A–7/C. alcímmel egészül ki:
„7/A. Szokásos piaci ár megállapítása
10/A. § A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelmek ügyében kizárólag a Központi Irányítás jár el.
7/B. Információ-technológiai tevékenység
10/B. § (1) A Központi Irányítás információ-technológiai feladatokat ellátó munkatársai ellenőrzési eljárás keretében 
az Art. szerinti általános megbízólevéllel adatmentést, adatelemzést, adatfeldolgozást végezhetnek.
(2) A  Központi Irányítás által ellátott (1)  bekezdés szerinti tevékenység vonatkozásában az  adatgyűjtésre irányuló 
ellenőrzést követő esetleges hatósági eljárást az  adózó adóügyeiben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
megyei igazgatóság folytatja le.
7/C. Általános adójogi tájékoztatási tevékenység
10/C.  § Az  általános adójogi tájékoztatásra irányuló, ügyfélazonosítást nem igénylő tájékoztatási tevékenység 
keretében a benyújtott kérelmek vonatkozásában a Központi Irányítás jár el.”
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10. §  Az R3. 35. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Vámellenőrzés – ideértve az áruátengedést követő ellenőrzést is – lefolytatására – a 62. §-ben meghatározott 
kivétellel – az  a  megyei igazgatóság vagy a  Repülőtéri Igazgatóság az  illetékes, amelynél az  ellenőrzéssel érintett 
árunyilatkozatot vagy az értesítést benyújtották.
(3) Ha az  áruátengedést követő ellenőrzés – a  (3a)  bekezdésben meghatározott kivétellel – által érintett 
árunyilatkozatokat vagy értesítéseket több területi vámszervnél nyújtották be az áruátengedést követő ellenőrzés 
lefolytatására
a) a magánszemély lakóhelye, tartózkodási helye, utolsó ismert belföldi lakóhelye;
b) az egyéni vállalkozó, egyéni cég székhelye, telephelye, tevékenysége gyakorlásának helye vagy a  vámügyi 
tevékenységgel kapcsolatos főkönyvei vezetésének helye;
c) a jogi személy, illetve egyéb szervezet székhelye, telephelye, tevékenysége gyakorlásának helye vagy a vámügyi 
tevékenységgel kapcsolatos főkönyvei vezetésének helye
szerinti területi vámszerv jogosult.”

11. § (1) Az R3. 35. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i, 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 173. cikk (3) bekezdéshez kapcsolódó áruátengedést követő ellenőrzés esetén 
a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(3b) A felettes szerv célszerűségi, szakmai szempontok alapján – a  (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, valamint 
a (3) bekezdésben foglalt esetekben – az illetékes területi szervet az áruátengedést követő ellenőrzés lefolytatására 
kijelölheti.
(3c) Ha az  illetékesség a  (2) és (3)  bekezdés alapján nem állapítható meg, a  vámellenőrzést az  a  területi szerv 
folytatja le, amelynél az ellenőrzés lefolytatható.”

 (2) Az R3. 35. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Az  egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 556/2013. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdésében és 2.  § (2)  bekezdésében meghatározott vámhatósági feladatokat országos 
illetékességgel az Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság látja el.”

12. §  Az R3. 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően, ha a  vámösszegek megállapítása az  áruátengedést követő ellenőrzés vagy 
felülellenőrzés eredménye, a  vámtartozás összegének megállapítása, azok beszedése, könyvelése iránt 
az  áruátengedést követő ellenőrzés esetén az  áruátengedést követő ellenőrzést lefolytató szerv, felülellenőrzés 
esetén a felülellenőrzést lefolytató szerv intézkedik.”

13. §  Az R3. 54. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Rega. tv.-ben meghatározott adóztatási feladatok végrehajtására elsőfokú adóhatósági jogkörben a következő szervek 
járnak el)
„a) a megyei (fővárosi) igazgatóságok, illetve azon kiemelt adózók tekintetében, amelyeknek a székhelye Budapest, 
illetve Pest megye közigazgatási területén található a KAVIG,”

14. §  Az R3. IV. Fejezete a következő 21/A. alcímmel egészül ki:
„21/A. A mögöttes felelősség érvényesítésével kapcsolatos különös illetékességi szabályok
56/A.  § (1) Az  Art. 35.  § (2)  bekezdés b)–i)  pontja, valamint (7)  bekezdése alapján, kizárólag az  adó megfizetésére 
kötelezett személlyel szembeni határozatot, valamint az  Art. 153.  §-a, 153/A.  §-a, 156.  § (4)  bekezdése, 
156/F. §  (1) bekezdése, 156/G. § (8) bekezdése, valamint a 161. § (5) bekezdése szerinti határozatot – figyelemmel 
a  81/A.  §-ban foglaltakra – az  a  megyei igazgatóság hozza meg, amely az  eredeti adós-adózó adóügyeiben 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik, kivéve a törvényi kezesség esetét.
(2) A 81/A. §-ban foglaltakra is figyelemmel az Art. 35. § (2) bekezdés a), j) és k) pontja szerinti határozatot a kizárólag 
az  adó megfizetésére kötelezett személy, az  Art. 35.  § (5)  bekezdése szerinti határozatot a  fióktelep, az  Art. 
35.  § (6)  bekezdése szerinti határozatot a  kártya tulajdonosa, az  Art. 156/A.  § (11)  bekezdése szerinti határozatot 
az árverés nyertese, az Art. 156/A. § (12) bekezdése szerinti határozatot a fizetést elmulasztó elektronikus árverező, 
az Áfa törvény 150. §-a szerinti határozatot a kezes adóügyeiben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei 
igazgatóság hozza meg.”
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15. §  Az R3. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58.  § Ha a  7.  § f )  pontja és a  10/A.  § szerinti eljárásokban szükséges, az  Art. 118.  §-a vagy 119.  §-a szerinti 
ellenőrzést, illetve az  Art. 132/C.  § (2)  bekezdésében foglalt valódiságvizsgálatot a  KAVIG folytatja le, vagy 
indokolt esetben az  ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi az  adózó tekintetében az  általános szabályok 
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei igazgatóságot. Az  ellenőrzést követő hatósági eljárást 
az ellenőrzést végző szerv folytatja le.”

16. § (1) Az R3. 61. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„c) a  halasztott vámfizetés engedélyezése, kivéve, ha a  halasztott vámfizetési engedélyt – legalább részben – 
a Vámkódex 166. cikk (2) bekezdése vagy a 182. cikk (1) bekezdése szerinti engedélyhez tervezik használni;”

 (2) Az R3. 61. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„f ) a kötelezettségvállalás engedélyezése,”

17. §  Az R3. 63. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Kizárólag a  KAVIG jár el az  állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adók, költségvetési támogatások 
tekintetében az  illetékügyek kivételével, ide nem értve a  soron kívüli adómegállapítás során kiszabott, valamint az  Itv. 
73. § (3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét, illetve ha 
jogszabály másként nem rendelkezik]
„h) a NAV vezetőjének, szakmai helyetteseinek valamint alkalmazottainak adóügyében;”

18. §  Az R3. 24. alcíme a következő 81/A. §-sal egészül ki:
„81/A.  § Az  56/A.  § szerinti határozatot a  KAVIG hozza meg, ha – a  törvényi kezesség esetének kivételével – 
az  eredeti adós-adózó adóügyeiben vagy az  56/A.  § (2)  bekezdésében meghatározottak vonatkozásában a  KAVIG 
rendelkezik hatáskörrel.”

19. §  Az R3. 98. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  15.  §, a  35.  §, a  36–42.  §, a  61–62.  § és a  67.  § az  Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 2013. október 9-i 
952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 159. cikkének végrehajtását szolgálja.”

20. §  Az R3.
a) 7. § e) pontjában a „meghatározott” szövegrész helyébe a „meghatározott, valamint” szöveg,
b) 10.  § (3)  bekezdésében az „Art. szerinti általános” szövegrész helyébe az „adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény (a továbbiakban: Art) szerinti általános” szöveg,
c) 35. § (6) bekezdés f ) pontjában az „az Európai Parlament és a Tanács az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 

952/2013/EU rendelete (a továbbiakban: Vámkódex)” szövegrész helyébe a „Vámkódex” szöveg,
d) 35. § (10) bekezdésében a „jóváhagyást” szövegrész helyébe a „hozzájárulást” szöveg,
e) 63.  § (1)  bekezdésében a  „tekintetében az  illetékügyek kivételével” szövegrész helyébe a  „tekintetében 

a regisztrációs adó, illetve az illetékügyek kivételével” szöveg,
f ) 97. §-ában a „2016. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2017. december 31-ig” szöveg,
g) 98.  § (3) és (4)  bekezdésében a  „rendeletnek való megfelelést szolgálja” szövegrész helyébe a  „rendelet 

végrehajtását szolgálja” szöveg,
h) a 98. § (4) bekezdésében a „35. § (9) bekezdése” szövegrész helyébe a „35. § (13) bekezdése” szöveg
lép.

21. §  Hatályát veszti az R3.
a) 7. § c) pontja,
b) 7. § d) pontjában a „valamint” szövegrész,
c) 54. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „70. §-ban foglalt adózók kivételével,” szövegrész, és a
d) 70. §-a.
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7. Az Európai Unió jogának való megfelelés

22. §  A 12–14. § és a 18. § az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 159. cikkének végrehajtását szolgálja.

8. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 3. § és az 1. melléklet 2017. január 2-án lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. Az R1. 6. melléklet I. táblázata a következő 39. ponttal egészül ki:

„
(A B C D E) 

39.

A kijelölt vámszabad 

területen épületek, 

építmények 

építése, az épületek 

szerkezetének jelentős 

megváltoztatása vagy 

azok más célra történő 

felhasználása esetén.

A vámszabad terület 

kialakításához, 

a vámszabad 

területen folytatott 

tevékenységgel 

összefüggésben 

a vámfelügyelet 

gyakorlásához, 

a vámellenőrzés 

elvégzéséhez szükséges, 

jogszabályban 

meghatározott 

feltételek 

meghatározása 

kérdésében.

a) építési,  

b) összevont,  

c) az engedély 

hatályának 

meghosszabbítási,  

d) használatbavételi,  

e) fennmaradási 

engedélyezési eljárás

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal megyei adó- 

és vámigazgatósága, 

Repülőtéri Igazgatósága

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal Fellebbviteli 

Igazgatósága

”
 2. Az R1. 6. melléklet II. táblázata a következő 10. ponttal egészül ki:

„
(A B C D E) 

10.

A kijelölt vámszabad 

területen épületek, 

építmények 

építése, az épületek 

szerkezetének jelentős 

megváltoztatása vagy 

azok más célra történő 

felhasználása esetén.

A vámszabad terület 

kialakításához, 

a vámszabad 

területen folytatott 

tevékenységgel 

összefüggésben 

a vámfelügyelet 

gyakorlásához, 

a vámellenőrzés 

elvégzéséhez szükséges, 

jogszabályban 

meghatározott 

feltételek 

meghatározása 

kérdésében.

a) építési,  

b) összevont,  

c) az engedély 

hatályának 

meghosszabbítási,  

d) használatbavételi,  

e) fennmaradási 

engedélyezési eljárás

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal megyei adó- 

és vámigazgatósága, 

Repülőtéri Igazgatósága

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal Fellebbviteli 

Igazgatósága

”
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2. melléklet a 481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Képesítési előírások

 1. Adóügyi munkakörcsoport
a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 

közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, 
gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, gazdasági mérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, ingatlan-
nyilvántartási szervező, nemzetbiztonsági szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és 
vámnyomozó jogi szakokleveles tanácsadói, vagy pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői 
vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább 
emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő, vagy társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó 
szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú közgazdasági végzettség;
 középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás szakterületen belül a pénzügyi képzési területen 

szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú 
részszakképesítés, szakképesítés vagy közszolgálati ügyintéző, ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő, 
statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés.

 2. Bűnügyi munkakörcsoport
a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 

közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási (büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szakirányok is), nemzetbiztonsági, 
biztonság- és védelempolitikai szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett adó- és vámnyomozó 
jogi szakokleveles tanácsadói, vagy pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői vagy 
nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt 
szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú végzettség
 pénzügyi információs munkaterületen: középfokú közgazdasági végzettség vagy középfokú végzettség, 

valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy informatikai 
szakmacsoportban szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy statisztikai és 
gazdasági ügyintéző szakképesítés.

 3. Ellenőrzési munkakörcsoport
a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 

közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, 
gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, gazdasági mérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, 
műszaki menedzseri, matematikusi, alkalmazott matematikusi szakképzettség; szakirányú továbbképzésben 
szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó 
vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt 
szintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői vagy mechatronikai technikusi vagy társadalombiztosítási és 
bérügyi szakelőadó szakképesítés;

 belső ellenőrzési feladatok munkaterületen: a  költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet 
végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a  költségvetési szervek 
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vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) 
NGM rendeletben meghatározott végzettségek;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú közgazdasági végzettség vagy középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás 

szakterületen belül a  pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, közszolgálati ügyintéző 
szakképesítés.

 4. Hatósági, jogi, igazgatási munkakörcsoport
a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 

közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási, nemzetközi kapcsolatok szakértői, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, 
környezetgazdálkodási agrármérnöki, emberi erőforrások, andragógiai (művelődésszervező), levéltáros 
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/
vámszakértői, vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint ügyvitelszervezői, kulturális rendezvényszervezői, 
közművelődési szakember szakképesítés, könyvelés és adózás szakterületen szerzett vagy titkársági és irodai 
munka tanulmányi területen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés,

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú közgazdasági, informatikai, ügyviteli végzettség középfokú végzettség, valamint könyvelés 

és adózás szakterületen szerzett felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy titkársági és 
irodai munka tanulmányi területen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú 
szakképesítés, vagy Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) vagy segédlevéltárosi vagy ügykezelői 
szakképesítés.

 5. Tervezési, elemzési munkakörcsoport
a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 

közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, alkalmazott 
matematikusi szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú közgazdasági, informatikai végzettség; középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás 

szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy informatikai 
szakmacsoportban szerzett legalább középfokú szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző 
szakképesítés.

 6. Vám- és pénzügyőri munkakörcsoport
a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 

közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási, biztonság- és védelempolitikai, honvédelmi és katonai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, 
anyagmérnöki, szőlész-borász mérnöki, könnyűipari mérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki, 
vegyészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, 
vidékfejlesztési agrármérnöki, gépészmérnöki, fizikusi, biológusi, vegyészi, kémikusi, gyógyszerészi, 
matematikusi szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, 
vámszaktanácsadói/vámszakértői vagy nemzetközi adó- és vámtanácsadó vagy vámigazgatás-szervezői 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú végzettség;
 Analitikai feladatok munkaterületen: középfokú vegyészi végzettség; középfokú végzettség, valamint 

mérnökasszisztensi, vagy vegyipari szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés
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 7. Végrehajtási munkakörcsoport
a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 

közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, 
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, gazdasági 
mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri szakképzettség; 
szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, vagy 
nemzetközi adó- és vámtanácsadó szakképzettség;

 felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább 
emelt szintű vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő, vagy társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó 
szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint pénzügy, bank és biztosítás 

szakterületen belül a  pénzügyi képzési területen szerzett legalább felső középfokú, könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy közszolgálati 
ügyintéző, ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítés.

 8. Beruházási, ellátási munkakörcsoport
a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 

közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, anyagmérnöki, faipari mérnöki, 
építőmérnöki, könnyűipari mérnöki, logisztikai mérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki, 
energetikai mérnöki, műszaki menedzseri, logisztikai menedzseri szakképzettség; szakirányú 
továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, vagy nemzetközi adó- 
és vámtanácsadó szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább emelt szintű, vagy építési műszaki ellenőri szakképesítés;

 Közbeszerzési feladatok munkaterületen: a fent meghatározottakon túl közbeszerzési referensi szakképesítés;
b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú közgazdasági, épületgépészeti, építőipari, villamosipari, elektronikai, bőrdíszműves végzettség; 

ruhaipari technikusi végzettség;
 középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás vagy építőipari szakterületen szerzett legalább 

középfokú szakképesítés.
 9. Biztonsági munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 

közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, rendészeti, nemzetbiztonsági, honvédelmi és 
katonai, informatikai, had- és biztonságtechnikai mérnöki, biztonság- és védelempolitikai, villamosmérnöki, 
építőmérnöki szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint munkavédelmi technikusi 
vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói szakképesítés

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú végzettség, valamint munkavédelmi technikusi vagy tűzvédelmi előadói, tűzvédelmi főelőadói, 

biztonságszervezői szakképesítés, vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább középfokú 
szakképesítés.

 10. Humánigazgatási munkakörcsoport
a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 

közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, emberi erőforrások, andragógiai (személyügyi 
szervező vagy munkavállalási tanácsadó szakirány) szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett 
vámigazgatás-szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és 
adózás szakterületen szerzett, vagy munkaügyi, személyügyi, személyzeti, társadalombiztosítási legalább 
emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú végzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett, vagy munkaügyi, személyügyi, 

személyzeti, társadalombiztosítási legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés
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 11. Pénzügyi, számviteli munkakörcsoport
a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakképzettség, 

szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vámszaktanácsadói/vámszakértői, vagy 
nemzetközi adó- és vámtanácsadó szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint 
társadalombiztosítási vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú közgazdasági végzettség; középfokú végzettség, valamint társadalombiztosítási, vagy könyvelés 

és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés.
 12. Egyéb munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 Kommunikációs feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, 

igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási 
szakértői, kommunikáció és médiatudományi szakképzettség, film- és videoművészeti vagy multimédia 
képzési ágban szerzett, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, rajz- és vizuális kommunikáció 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett 
legalább emelt szintű vagy grafikusi vagy kiadványszerkesztői szakképesítés;

 Nemzetközi kapcsolatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, közigazgatási, 
nemzetközi kapcsolatok szakértő, nemzetközi igazgatási szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás 
területen szerzett tanári szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett szakfordító és tolmács 
szakképzettség;

 Különös hatáskörbe tartozó feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, 
igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási 
szakértői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább emelt szintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés;

 Tanácsadói feladatok munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, 
közigazgatás-szervezői, okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, 
bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, élelmiszermérnöki, 
környezetgazdálkodási agrármérnöki szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett vámigazgatás-
szervezői szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint könyvelés és adózás 
szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés;

 Szabálytalansági koordinációs munkaterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, 
közigazgatási, nemzetközi igazgatási, igazgatásszervezői szakképzettség;

b) A II. besorolási osztályban:
 Nemzetközi kapcsolatok munkaterületen: középfokú közgazdasági végzettség, középfokú végzettség, 

valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, 
szakképesítés, vagy protokoll ügyintézői szakképesítés, utazásügyintézői részszakképesítés.

 13. Informatikai munkakörcsoport
a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, 

okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, 
alkalmazott matematikusi, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, 
élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki 
menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári szakképzettség, felsőoktatásban szerzett szakképzettség, 
valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett legalább emelt 
szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai 

szakmacsoportban szerzett legalább középfokú vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább 
felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés

 14. Egészségügyi munkakörcsoport
a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett egészségtudományi szakképzettség, pszichológiai, általános orvosi, fogorvosi, 

valamint az adott szakterületnek megfelelő szakorvosi szakképzettség;
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b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú egészségügyi végzettség; középfokú végzettség, valamint egészségügyi szakterületen szerzett 

szakképesítés, vagy pszichológiai szakterületen szerzett emelt szintű akkreditált szakképesítés
 15. Kulturális, üdültetési munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, okleveles 

közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, andragógiai, informatikus könyvtárosi, 
kommunikáció és médiatudományi, turizmus-vendéglátási, kereskedelem és marketing, sportszervezői, 
rekreáció-szervezési és egészségfejlesztési, levéltári, régészeti, történeti muzeológiai, zeneművészeti 
szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői vagy 
vendéglátásszervező-vendéglősi, kulturális rendezvényszervezői, közművelődési szakember szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari, zeneművészeti végzettség, 

középfokú végzettség, valamint vendéglátó-üzletvezetői vagy vendéglátásszervező-vendéglősi vagy 
élelmezésvezetői, vagy élelmezési menedzseri vagy vendéglátó és idegenforgalmi menedzseri, vagy szállodai 
portás-recepciósi vagy segédkönyvtárosi, vagy segédlevéltárosi és ügykezelői, vagy sportszervezői vagy 
kiadványszerkesztői vagy műtárgyvédelmi munkatársi vagy múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői vagy 
műtárgyvédelmi asszisztensi szakképesítés.

 16. Képzési, oktatási munkakörcsoport
a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, 

okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, emberi erőforrások, andragógiai, 
pedagógiai, informatikai, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, 
élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, pedagógus, modern filológia képzési ágban 
szerzett szakképzettség, idegen nyelv nevelés-oktatás területen szerzett tanári szakképzettség, szakirányú 
továbbképzésben szerzett vámigazgatás-szervezői szakképzettség, felsőoktatásban szerzett szakképzettség, 
valamint könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább emelt szintű szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú közgazdasági végzettség, középfokú végezettség, valamint munkaügyi vagy oktatásszervezői 

vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés.
 17. Szakmai értékelő, elemző munkakörcsoport

a) Az I. besorolási osztályban:
 felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, 

okleveles közigazgatási menedzseri, okleveles közigazgatási szakértői, informatikai, matematikusi, 
alkalmazott matematikusi, bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, környezetmérnöki, vegyészmérnöki, 
élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agármérnöki, 
gazdasági mérnöki, villamosmérnöki, gépészmérnöki, műszaki menedzseri, mérnöktanári, informatika tanári 
szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett pénzügyi, adó-, illeték-, vám szaktanácsadói vagy 
nemzetközi adó- és vámtanácsadó, vagy vámigazgatás-szervezői szakképzettség, felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség, valamint könyvelés és adózás szakterületen vagy informatikai szakmacsoportban szerzett 
legalább emelt szintű vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés;

b) A II. besorolási osztályban:
 középfokú informatikai, közgazdasági, távközlési végzettség; középfokú végzettség, valamint informatikai 

szakmacsoportban szerzett legalább középfokú vagy könyvelés és adózás szakterületen szerzett legalább 
felső középfokú részszakképesítés, szakképesítés, vagy statisztikai és gazdasági ügyintézői szakképesítés”
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A Kormány 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén 
érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
1. pontjában,
a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. és 
19. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.4. és 
17. pontjában,
a 7. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8. és 
9. pontjában,
a 8. és a 15. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
23. pontjában,
a 9. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában,
a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 
1.5. alpontjában,
a 12. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1a) és 
(1d) bekezdésében,
a 13. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
13. pontjában és 62. § (1d) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az 5., a 11. és a 14. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R1. 1/B. § b) pontjában, valamint 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „5. pontjában” szövegrész helyébe a „4a. és 
5. pontjában” szöveg lép.

2. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §  Az R2.
a) 1.  § (5a)  bekezdésében a „szakhatóságként az  első fokú építésügyi hatóság eljárásában eljárt” szövegrész 

helyébe az „az elsőfokú építésügyi hatóság eljárásában részt vett” szöveg,
b) 4.  § (2)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában az  „igazolása” szövegrész helyébe az  „igazolása, kivéve, ha 

a  köztisztviselő vagy az  állami tisztviselő a  miniszter építésügyi feladatellátásában legalább 3 évet 
közreműködött” szöveg

lép.

5. §  Hatályát veszti az R2.
a) 4. § (1) bekezdésében a „ , kormánytisztviselői” szövegrész,
b) 4. § (1) bekezdésében a „ , kormánytisztviselőt” szövegrész,
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c) 4.  § (2) és (6)  bekezdésében, 7.  § (1)–(4)  bekezdésében, valamint 8.  § (3)  bekezdésében  
a „ , kormánytisztviselő” szövegrész,

d) 4. § (4) bekezdésében a „ , kormánytisztviselő” és a „kormánytisztviselő és” szövegrész,
e) 4. § (4c) bekezdésében, valamint 5. § (3), (4) és (6) bekezdésében a „kormánytisztviselő, ” szövegrészek,
f ) 5. § (2) bekezdésében a „kormánytisztviselőnek,” szövegrész,
g) 5. § (4) bekezdésében a „kormánytisztviselő,” szövegrészek,
h) 5. § (6) bekezdésében a „ , kormánytisztviselőként” szövegrész,
i) 6. §-ában a „ , kormánytisztviselőnek” szövegrész,
j) 7. § (3) bekezdésében és 4. mellékletében az „ , a kormánytisztviselőnek” szövegrész,
k) 8. § (1) bekezdésében a „ , kormánytisztviselője” szövegrész,
l) 4. mellékletében az „ , a kormánytisztviselő” szövegrész.

3. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) Az  építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3.  §-a 
a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az általános építmények körében, ha az építtető nem az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy 
építményrész tulajdonosa, a  kivitelezési szerződés mellékletét képezi az  a  teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt nyilatkozat, amelyben a telek, építmény, építményrész tulajdonosa az építési munkaterület átadás-átvételét 
tudomásul veszi.”

 (2) Az R3. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  többletmunka utólag csak akkor számolható el, ha a  vállalkozó kivitelező által készített árazott tételes 
költségvetési kiírásban a tétel szerepelt, de a mennyiség változott.”

7. § (1) Az R3. 5. § (5) és (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az  építési munkaterület átadása előtt az  építtető köteles az  e-építési naplót a  24/B.  § rendelkezései szerint, 
majd ezt követően az  első elektronikus építési főnaplót (a továbbiakban: e-főnapló) – a  vállalkozó kivitelező 
adatainak megadása mellett – készenlétbe helyezni. Az építtető az e-építési napló alkalmazási felületén az építési 
munkaterületet átadja a  vállalkozó kivitelezőnek. Az  e-főnapló megnyitottá válik, miután a  vállalkozó kivitelező 
a munkaterület átadását elfogadta. Az építési munkaterület átadását az építési naplóban, e-építési napló vezetése 
esetén – eseti bejegyzés mellett – az  első e-főnaplóban rögzíteni kell, ezt követően lehet a  helyszínen építési 
munkavégzést elkezdeni.
(5a) Az  általános építmények körében a  3.  § (2a)  bekezdésében meghatározott nyilatkozat hiányában az  építési 
munkaterület nem adható át a fővállalkozó kivitelező részére és a kivitelezés nem kezdhető meg.”

 (2) Az R3. 5. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5b) Az építési munkaterület nem adható át a fővállalkozó kivitelező részére, az építési napló nem nyitható meg és 
a kivitelezés nem kezdhető meg
a) a 3. § (2a) bekezdésében meghatározott nyilatkozat hiányában, és
b) ha a  fővállalkozó kivitelező nem rendelkezik a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 
kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással.”

8. §  Az R3. 12. § (1a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet)
„b) amelynek megkezdéséhez és végzéséhez
ba) – ha jogszabály kötelezővé teszi – rendelkezésre áll az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
hatósági engedély, vagy
bb) megtörtént az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés,”

9. §  Az R3. 13. § (3) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felelős műszaki vezető feladata:)
„n) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének naprakész vezetése és az építtető 
értesítése, ha az  építési-bontási hulladék mennyisége eléri az  építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól szóló jogszabályban előírt küszöbértéket,”
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10. §  Az R3. 14. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építésügyi hatósági engedélyhez vagy az  Étv. 33/A.  §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési 
tevékenységek befejezését követően a fővállalkozó kivitelező az építési napló összesítő lapján arról nyilatkozik, hogy)
„e) a  22.  § (2)  bekezdése és az  1.  melléklet szerinti kivitelezési dokumentációtól eltérés történt-e, és ha igen, azt 
ismerteti,”

11. §  Az R3. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint 
tervezői művezetést végezhet.
(2) A  tervező a  tervezői művezetési feladatokat építési műszaki ellenőrként is elláthatja, ha arra jogosultsággal 
rendelkezik.”

12. § (1) Az R3. 22. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető)
„b) az az építési tevékenység – ideértve az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységet –, amely esetében
ba) a tartószerkezet támaszköze 5,4 méter vagy azt meghaladja,
bb) az  épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbetonból készülnek, kivéve az  5,4 méteres fal- vagy 
oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút,
bc) az épület a rendezett terepszint felett legalább két építményszintet tartalmaz, valamint pinceszint esetén a pince 
padlóvonala a rendezett tereptől számítva legfeljebb 1,5 méter mélyen van és a felszíni teher legfeljebb 2,0 kN/m2,
bd) a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló konzolt tartalmaz,
be) a falszerkezet vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 méter vagy azt meghaladja úgy, hogy a koszorú nem 
számít megtámasztásnak,
bf ) 1,5 méternél magasabb földmegtámasztó szerkezet készül és legfeljebb 2,0 kN/m2 felszíni teherrel kell számolni,
bg) a hasznos terhelések szempontjából a helyiségek használati osztálya nem „A”,
bh) az építmény tűzvédelmi jellemzői változnak, valamint”

 (2) Az R3. 22. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  kivitelezési dokumentáció az  Étv. 31.  § (2)  bekezdésében, valamint a  tervezési programban megadott 
alapvető követelmények és egyéb előírások – ellenőrizhető módon történő – kielégítését bizonyító, az  építmény 
megvalósításához szükséges tervet, műszaki leírást, információt, teljesítménynyilatkozatot és utasítást tartalmazó 
egységes dokumentum, amely alapján a tervezett építmény célszerűen és gazdaságosan megvalósítható, továbbá 
amely egyértelműen meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, beépített berendezés
a) megnevezését,
b) helyzetét, méretét, mérettűrését,
c) számításba veendő hatásainak, követelményeinek megfelelő elvárt műszaki jellemzőket,
d) minőségi követelményeit,
e) építésének és beépítésének technológiai feltételeit, valamint
f ) költségeinek meghatározásához szükséges adatokat.
(3) A kivitelezési dokumentációnak minden esetben része
a) a kivitelező által készített a  tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges 
részletezettségű
aa) a tervezői koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv,
ab) az  egyesített közmű (genplan) terv, az  építmények és a  közművek összefüggéseinek áttekintését szolgáló 
elrendezési és időbeli fázistervek,
b) a tervezési programban megnevezett üzemeléstechnológiai terv,
c) az épületgépészeti kivitelezési dokumentáció,
d) az épületvillamossági kivitelezési dokumentáció.”

13. §  Az R3. „Az e-építési napló készenlétbe helyezése” alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„Az e-építési napló készenlétbe helyezése és a készenlét megszüntetése”

14. §  Az R3. 24/B. §-a a következő (3)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  építtető az  e-építési naplót az  építkezés adatainak megadásával és a  rendszerhasználati díj befizetésével 
helyezi készenlétbe.
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(4) A fővállalkozó vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, a vele szerződésben álló alvállalkozó kivitelező e-alnaplóját 
az alvállalkozói szerződés adatainak rögzítésével párhuzamosan állítja készenlétbe.
(5) Az e-főnapló és az e-alnapló az építési munkaterület átvételekor az átvétel időpontjának rögzítésével nyílik meg, 
és az  építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az  építési munkaterületről levonulás időpontjának 
rögzítésével zárul le.
(6) Az e-építési napló készenlétét az üzemeltető felé irányuló megkereséssel megszünteti
a) az építésügyi hatóság
aa) ha az  e-főnaplót az  építésügyi hatósági engedély hatályossága alatt nem nyitották meg és az  engedély 
hatályának hosszabbítását sem kérelmezték,
ab) ha az építtető az elkészült építményre jogerős és végrehajtható használatbavételi engedéllyel rendelkezik vagy 
a használatára tudomásulvétellel jogosulttá vált,
ac) a használatbavételi engedélyhez előírt kikötés esetén, ha a teljesítésigazolás feltöltése megtörtént, vagy
ad) bontás tudomásulvétele esetén egy év eltelt,
b) az építésfelügyeleti hatóság – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek szerint –
ba) az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építőipari kivitelezési tevékenységek esetén, ha a készenlétbe 
helyezést követő legfeljebb 180 napon belül az e-főnaplót nem nyitották meg és az e-építési napló készenlétben 
tartására vonatkozó szándékról nem nyilatkoztak, vagy
bb) az  Étv. 33/A.  §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetében az  épület 
felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány feltöltését követően.
(7) Ha a  használatbavételi engedély rendelkezik a  hiányzó építési tevékenységek elvégzésének kötelezettségéről, 
akkor az építésügyi hatóság e tevékenységek befejezését követően szünteti meg az e-építési napló készenlétét.”

15. §  Az R3. „Az elektronikus építési napló” alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„Az e-építési napló részei”

16. §  Az R3. a 26. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„Az e-építési napló vezetése”

17. §  Az R3. 42. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy 
területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 482/2016. (XII. 28.) 
Korm.  rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 12.  § (1a)  bekezdés b)  pontját, 14.  § e)  pontját és 15.  §-át 
a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő építési tevékenység során is alkalmazni kell.”

18. §  Az R3. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

19. §  Az R3.
a) 2.  § e)  pontjában a  „szereplő, de a  szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel” 

szövegrész helyébe a „meglévő, a vállalkozó kivitelező által készített árazott tételes költségvetésben szereplő 
tétel, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki szükségességből növekszik” szöveg,

b) 2.  § f )  pontjában a „külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet)” szövegrész helyébe az „ , előre nem 
látható műszaki szükségességből külön megrendelt tétel” szöveg,

c) 3.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „elektronikus építési napló” szövegrész helyébe az „elektronikus építési 
napló (a továbbiakban: e-építési napló)” szöveg,

d) 4. § a) pontjában, 12. § (5) bekezdésében, 16. § (6) bekezdés b) pontjában, 19. § (1a) és (1b) bekezdésében, 
21. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 21. § (3) bekezdésében, 24. § (4) és (5) bekezdésében, 24/A. § (1), 
(2) és (4)–(7)  bekezdésében, 24/B.  § (1) és (2)  bekezdésében, 42.  § (7)  bekezdésében, valamint 44.  §-ában 
az „elektronikus építési” szövegrészek helyébe az „e-építési” szöveg,

e) 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „hatósági engedélyhez” szövegrész helyébe a „hatósági engedélyhez 
vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez” szöveg,

f ) 5.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „hatósági előírásokat” szövegrész helyébe a  „hatósági és biztonsági 
előírásokat” szöveg,
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g) 7.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az „az 1.  mellékletben” szövegrész helyébe az „a 22.  § (2)  bekezdésében és 
az 1. mellékletben” szöveg,

h) 7. § (2) bekezdés e) pontjában az „az építési” szövegrész helyébe az „az e-építési napló készenlétbe helyezése 
és az építési” szöveg,

i) 14. § b) pontjában az „az 1. melléklet” szövegrész helyébe az „a 22. § (2) bekezdés és az 1. melléklet” szöveg,
j) 22. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában az „1,0 métert” szövegrész helyébe az „1,5 métert” szöveg,
k) 23.  § (2)  bekezdésében a „tervezési jogosultság” szövegrész helyébe a „szakmagyakorlási jogosultságának 

igazolásaként a tervezési jogosultság” szöveg,
l) 24. § (3) bekezdésében az „elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-építési napló)” szövegrész helyébe 

az „e-építési napló” szöveg,
m) 24/A.  § (5)  bekezdés a) és b)  pontjában a  „pótmunka” szövegrész helyébe a  „többletmunka, pótmunka” 

szöveg,
n) 25.  § (3)  bekezdésében az „elektronikus építési főnapló (a továbbiakban: e-főnapló)” szövegrész helyébe 

az „e-főnapló” szöveg,
o) 27. § (1) bekezdés a) pontjában az „építtető” szövegrész helyébe az „építtető, az építtető megbízottja” szöveg,
p) 42. § (4) bekezdésében az „elektronikus építésinapló-vezetési” szövegrész helyébe az „e-építésinapló-vezetési” 

szöveg
lép.

20. §  Hatályát veszti az R3.
a) 3. § (9) bekezdésében a „Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, akkor a kikötött díjon felül csak a pótmunka 

ellenértéke számolható el.” szövegrész,
b) 9. § (4)–(7) bekezdése,
c) 22. § (4) és (5) bekezdése,
d) 22/A. § (2) és (3) bekezdése,
e) 25. § (4)–(10) bekezdése,
f ) 27/A. § (6) bekezdése,
g) 1. melléklet II. pontja.

4. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló  
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

21. §  Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) 
Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1077., 1078. és 1081. sorában az „építésügyi hatóságok” szövegrész 
helyébe az „építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok” szöveg lép.

5. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

22. §  Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1.  § 
(1) bekezdés 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„25. építési engedély: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Étv.) szerinti építési engedély vagy a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése szerinti visszaigazolás;”

23. §  Az R4. 14. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„r) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
ra) a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti visszaigazolással,
rb) az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább 
a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló kivitelezési dokumentációval és
rc) az  igénylőnek az  egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint 
az  építési tevékenységet megkezdheti és a  hitelintézet részére benyújtott rb)  alpont szerinti dokumentumok 
megegyeznek az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal.”
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24. § (1) Az R4. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/A. § Ha az otthonteremtési kamattámogatás esetén
a) a kamattámogatás igénybevételének alapját képező építési munkák a 3. § (3) bekezdés szerinti időtartamon belül 
nem készülnek el,
b) az építtető támogatott személy az építési szándékától eláll,
c) a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy egyszerű bejelentés esetén 
a  felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány megszerzése előtt a szerződés teljesítése más, az építtető 
támogatott személynek felróható okból hiúsul meg, vagy
d) a támogatott személy a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, valamint b) és i) pontja szerinti kötelezettségének 
nem tesz eleget,
az otthonteremtési kamattámogatást a  hitelintézet visszavonja, és a  támogatott személy a  már igénybevett 
kamattámogatást az  igénybevétel napjától esedékes, a  Ptk. szerint számított kamatokkal együtt köteles 
a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz 
eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt és megküldi az ügy iratait.”

 (2) Az R4. 4. § (9) bekezdésében az „a kormányhivatalt” szövegrész helyébe az „a járási hivatalt” szöveg lép.

6. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

25. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatóság képviselője a  helyszíni szemlén vagy a  hatósági ellenőrzésen 
az  ellenőrzési jogosultságát az  igazolványának felmutatásával igazolja. Az  igazolvány tartalmazza az  építésügyi 
vagy építésfelügyeleti hatóság képviselőjének nevét, besorolását, fényképét, aláírását, az  őt foglalkoztató 
hivatal megnevezését, bélyegzőlenyomatát, az  igazolvány kiállításának dátumát, érvényességi idejét, valamint 
az igazolvány sorszámát.”

26. §  Az R5. 22. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén minden esetben módosított építési engedélyt kell kérni, ha 
a tervezett módosítás a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét érinti.”

27. §  Az R5. 55. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  építésügyi hatóság az  (1) és (4)  bekezdésben foglalt tudomásulvételt az  építtető, vagy ha az  építtető 
személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére írásba foglalja.”

28. §  Az R5. 64. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységről elektronikus építési naplót kell vezetni, az építésfelügyeleti hatóság 
az  58.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti ellenőrzését megelőzően távoli eléréssel ellenőrzi az  elektronikus építési 
napló vezetését és tartalmát, amelyről hivatalos feljegyzésében rögzíti
a) az építésfelügyeleti hatóság megnevezését, elérhetőségét, ügyiratszámát,
b) az (1) bekezdés c)–j) pontja szerinti adatokat,
c) az építési tevékenységgel érintett telek adatait,
d) észrevételeit, különösen az alábbiakra kiterjedően:
da) a nyilvántartási rész kitöltése,
db) az építési folyamatban részt vevők jogosultságai,
dc) a tervnapló tartalma,
dd) a mellékletek,
de) az építési termék teljesítménynyilatkozata,
df ) napi jelentés és eseti bejegyzés,
dg) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés esetén az Étv. 13. § (2) bekezdésében foglaltak megtartása.
(1b) Az  (1a)  bekezdés szerinti távoli elérést követően az  építésfelügyeleti hatóság az  58.  § (2)  bekezdés b)  pontja 
szerinti ellenőrzésen a jegyzőkönyvében rögzíti
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti megnevezést,
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b) az  (1a)  bekezdés szerinti hivatalos feljegyzés felvételét követően bekövetkezett változásokat, különösen 
az (1) bekezdés c)–g) pontja szerinti adatokra kiterjedően.”

29. §  Az R5. 65. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az építésfelügyeleti hatóság az  elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel megtiltja az  építőipari 
kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. Súlyos szabálytalanságnak minősül)
„g) ha az  Étv. 33/A.  §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet az  egyszerű bejelentés 
kivitelezési dokumentációja alapján, de az Étv. 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjának megsértésével végzik.”

30. §  Az R5. a következő 77. §-sal egészül ki:
„77.  § E  rendeletnek az  egyes kormányrendeleteknek az  egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és 
az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 482/2016. 
(XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr3.)
a) megállapított 55. § (6) bekezdését, valamint
b) módosított 42.  § (1)  bekezdését, 44.  § (5)  bekezdését, 56.  § (1)  bekezdését, 58.  § (6)  bekezdését, 64.  § 
(2) bekezdését, valamint 1. mellékletét
a Mód. Kr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

31. §  Az R5.
a) 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép,
b) 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép,
c) 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

32. §  Az R5.
a) 42. § (1) bekezdésében az „a)–d) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–c) pontjában” szöveg,
b) 44. § (5) bekezdésében az „építési engedélyhez kötött” szövegrész helyébe az „építési engedélyezéshez kötött 

vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenység esetén, ha az elkészült 
építmény hasznos alapterülete meghaladta a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet” szöveg,

c) 56.  § (1)  bekezdésében a  „tervezés elősegítése érdekében” szövegrész helyébe a  „kormányrendeletben 
meghatározott kivétellel, kérelemre” szöveg,

d) 58. § (6) bekezdésében a „helyszíni ellenőrzést” szövegrész helyébe a „hatósági ellenőrzést” szöveg,
e) 64. § (2) bekezdésében a „fényképfelvételt készít” szövegrész helyébe a „dátummal ellátott fényképfelvételt 

készít” szöveg,
f ) 64. § (3) bekezdésében a „jegyzőkönyvben” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyvben, hivatalos feljegyzésben” 

szöveg,
g) 64. § (4) bekezdésében a „jegyzőkönyvet” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyvet, hivatalos feljegyzést” szöveg,
h) 66. § (1) bekezdésében a „jegyzőkönyv” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés” szöveg,
i) 8. melléklet III. pont

ia) 2.  alpont nyitó szövegrészében az  „építmény átalakítása, bővítése, felújítása, korszerűsítése, 
helyreállítása esetén” szövegrész helyébe az „építmény bővítése esetén” szöveg,

ib) 2. alpont 2.1.9.2. pontjában a „80 évesnél” szövegrész helyébe az „50 évesnél” szöveg,
ic) 4.  alpont nyitó szövegrészében a „műtárgy építése, átalakítása, bővítése, felújítása, korszerűsítése, 

helyreállítása” szövegrész helyébe a „műtárgy építése, bővítése” szöveg,
id) 9.  pont 9.3.  pontjában az „I. rész 1.1.1–1.1.4.  pontja” szövegrész helyébe az „I. rész 1.1–1.4.  pontja” 

szöveg,
j) 9. mellékletében

ja) a „bontási, bontást is magában foglaló építési engedély, illetve eltérő használat esetén 
a használatbavételi engedély száma és kelte” szövegrész helyébe a „jelen ügyben megszűnt lakások 
száma (db)” szöveg,

jb) a „Személyi tulajdonú lakások” szövegrész helyébe a „Magántulajdonú lakások” szöveg
lép.

33. §  Hatályát veszti az R5.
a) 22. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „(2) bekezdésben foglaltak kivételével” szövegrész,
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b) 22. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja,
c) 69. § (1) bekezdés a) pontja,
d) 9. mellékletében az „(2) Egyéb belterület” szövegrész.

7. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

34. §  Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az  Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés m)  pontjában a  „jegyzőkönyvek” szövegrész helyébe a  „jegyzőkönyvek, hitelesített 

feljegyzések” szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában a  „jegyzőkönyveket” szövegrész helyébe a  „jegyzőkönyveket, hitelesített 

feljegyzéseket” szöveg és a „jegyzőkönyv” szövegrész helyébe a „jegyzőkönyv vagy a  hivatalos feljegyzés” 
szöveg,

c) 6.  § (3)  bekezdés b)  pontjának nyitó szövegrészében a „döntése adatainak” szövegrész helyébe a „döntése 
– ideértve az általa kiszabott bírság – adatainak” szöveg,

d) 6. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „megsemmisített és új eljárásra utasító” szövegrész helyébe az „az 
általa meghozott, bírságot kiszabó” szöveg

lép.

8. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

35. §  A településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.  rendelet 
45.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési 
eszközök 2016.  december 31-ig” szövegrész helyébe a  „2012. december 31-én hatályban lévő, továbbá 
a 2012. december 31-ét megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elfogadott településrendezési eszközök 
2018. december 31-ig” szöveg lép.

9. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló  
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

36. §  Az építésügyi és az  építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 34. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A továbbképzés típusa)
„b) a  kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén a  4.  §-ban meghatározott tevékenységet folytató 
szakmagyakorló kivételével kötelező és szakmai”
(továbbképzés.)

37. §  Az R6. 44. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A területi kamara titkára megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg törli a tevékenységet 
folytató szakmagyakorlót a névjegyzékből, ha)
„i) az  R1. 9/A.  §-a szerinti ellenőrzés során a  Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara megállapítja, hogy 
a korábban egyszer már a 45/A. § (1) bekezdése szerinti figyelmeztetést kapott energetikai tanúsító által készített 
tanúsítvány legalább két besorolással eltér a tényleges értéktől.”

38. §  Az R6. 29. alcíme a következő 45/A. §-sal és 45/B. §-sal egészül ki:
„45/A.  § (1) Az  R1. 9/A.  §-a szerinti ellenőrzés során a  Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara mint független 
ellenőrző szervezet a  feltárt hibák alapján figyelmeztetésben javításra szólítja fel az  energetikai tanúsítvány 
kiállítóját, ha a tanúsítvány nem a jogszabálynak megfelelően készült vagy eltér a tényszerű állapottól.
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(2) A  tanúsító a  feltárt hibát a  korábbi tanúsítvány érvénytelenítésével járó új tanúsítvány kiállításával köteles 
javítani. A  javítás során a  javításkor hatályos jogszabályok és a  javításkor érvényes műszaki állapot szerint kell 
végezni a tanúsítást.
(3) Az R1. 3. § (3) bekezdése szerinti esetben készített tanúsítvány javítása során a tanúsítónak az építésiengedély-
kérelem, az annak módosítására irányuló kérelem vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés benyújtásának 
időpontjában érvényes szabályoknak megfelelőn
a) el kell készítenie az  R1. 2.  melléklet 2.16.  pontjában meghatározott követelmények teljesülésének igazolását, 
továbbá
b) nyilatkoznia kell az értékelés szerinti besorolásról a tanúsítvány R1. 1. melléklete szerinti összefoglaló lapján.
(4) A tanúsító köteles a feltárt hibát a javításra felszólító határozat végrehajthatóvá válásától
a) lakóépületek esetén tizenöt napon,
b) egyéb esetben harminc napon
belül javítani.
(5) A  tanúsító a  javítás után nyolc napon belül megküldi a  javított hiteles tanúsítványt a  tanúsítvány 
megrendelőjének, az épület tulajdonosának és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának. A Budapesti és Pest 
Megyei Mérnöki Kamara ellenőrzi, hogy a javított hiteles tanúsítvány megfelel-e a határozatában foglaltaknak.
(6) Ha a  tanúsítvány kiállítója akadályoztatva van, a  saját költségén gondoskodnia kell hiteles tanúsítvány 
kiállításáról az e §-ban foglalt szabályok betartása mellett.
45/B. § (1) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara bírságot szab ki a tanúsítvány kiállítójára, ha az
a) a 45/A. §-ban foglaltakról nem gondoskodott,
b) jelentős mértékben vagy rendszeresen eltér a  jogszabályban foglaltaktól, vagy a  tanúsítványa nem tényszerű, 
vagy
c) érvényes jogosultság nélkül tanúsítványt állít ki.
(2) A kiszabható bírság összege a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara – az  (1) bekezdésben meghatározott 
körülmények figyelembevételével történő – mérlegelése alapján, tanúsítványonként a  tanúsítványban 
meghatározott hasznos alapterületre vetítve
a) 150 m2 alatt legfeljebb 100 000 forint,
b) 150 m2 fölött legfeljebb 200 000 forint
lehet azzal, hogy a bírság mértékét ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani.
(3) A  bírságot az  azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell megfizetni, 
a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal 
engedélyezhető, legfeljebb harminc napra. Részletfizetés legfeljebb 1 év időtartamra engedélyezhető.
(4) A  befizetés megtörténtét a  befizetést követő nyolc napon belül a  kötelezett igazolja a  bírságot megállapító 
szervezet részére.
(5) A bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot közölni kell a tanúsító nyilvántartó névjegyzéket vezető szervvel.
(6) Ha tanúsító nem fizeti meg a  (4)  bekezdésben foglalt határidőre a  bírságot, a  független ellenőrző szervezet 
kezdeményezi a  névjegyzéket vezető szerv titkáránál, hogy a  tanúsító jogosultságát a  kötelezettség teljesítéséig 
függessze fel.
(7) Bírság a  Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának a  jogszabálynak nem megfelelő tanúsítványról való 
tudomásszerzésétől számított két éven belül, de legkésőbb a  tanúsítvány kiállításától számított tíz éven belül 
szabható ki.
(8) A bírsággal szemben a tanúsító a Kamtv. 42. § (4) bekezdése szerint a Magyar Mérnöki Kamaránál fellebbezésre 
jogosult.”

39. §  Az R6. 46. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  területi kamara titkára felfüggeszti az  energetikai tanúsító jogosultságát, ha a  45/B.  §-ban foglalt bírságot 
határidőre nem fizeti meg, valamint erről az  OÉNY üzemeltetőjét értesíti. A  felfüggesztés addig marad hatályban, 
amíg a  tanúsító a  bírság megfizetését nem igazolja a  területi kamara titkárának. A  bírság megfizetésének 
megtörténtéről a területi kamara titkára értesíti az OÉNY üzemeltetőjét.”

40. §  Az R6.
a) 15.  § (2)  bekezdésében az „Étv. és az  építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 9. § (4)–(8) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Étv.-ben” szöveg,
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b) 17.  § (3)  bekezdésében az  „Épkiv.” szövegrész helyébe az  „építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.)” szöveg,

c) 44.  § (5)  bekezdés f )  pontjában az  „1.  melléklet I. táblázat 16.  pontjában” szövegrész helyébe 
az „1. mellékletében foglalt táblázat 13. pontjában” szöveg,

d) 1. melléklet I. Tervezés fejezet 2. részében foglalt táblázat D:2 mezőjében
da) a „tervezésbe” szövegész helyébe a  „tervezésbe – beleértve az  Étv. 33/A.  §-a szerinti egyszerű 

bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezését is –” szöveg,
db) a „22.  § (3)  bekezdés b)  pontja, 22.  § (4)  bekezdés a)–c)  pontjában” szövegrész helyébe a „22.  § 

(1) bekezdés b) pont ba)–bf ) alpontjában, 22. § (3) bekezdés c)–d) pontjában” szöveg,
e) 1.  melléklet III. Építési műszaki ellenőrzés fejezet 1. részében foglalt táblázat C:2 mezőjében, valamint 

IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. részében foglalt táblázat C:2 mezőjében a  „22.  § (4)  bekezdés 
b)–c) pontjában” szövegrész helyébe a „22. § (3) bekezdés c)–d) pontjában” szöveg,

f ) 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. részében foglalt táblázat C:3 mezőjében a „22. § (3) bekezdés 
a) pontjában” szövegrész helyébe a „22. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában” szöveg

lép.

41. §  Hatályát veszti az R6.
a) 44. § (1) bekezdés e) pontja,
b) 44. § (2) bekezdés a) pontjában az „és e)” szövegrész.

10. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők 
és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

42. §  Az építésügyi, az  építésfelügyeleti és az  örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és 
kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdéstől eltérően, a  2017. január 1-jét követően létrejövő állami szolgálati jogviszony esetén, 
az állami tisztviselő első szakmai továbbképzési időszaka a próbaidő leteltét követő napon kezdődik.”

43. §  Az R7. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti építésügyi vizsga letétele alól mentesül az a köztisztviselő, aki a továbbképzési időszaka 
előtti öt évben az építésügyért felelős miniszter építésügyi feladatellátásának keretében hatósági jellegű feladatok 
ellátásában legalább három évet közreműködött.”

44. §  Az R7. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  (6)  bekezdés szerinti vizsgaszabályzatot és tananyagot minden év november 30-áig felül kell vizsgálni. 
A felülvizsgált vizsgaszabályzat és tananyag (6) bekezdés szerinti közzétételét követő 60. naptól már a felülvizsgált 
vizsgaszabályzatot és tananyagot kell alkalmazni.”

45. § (1) Az R7. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vizsgaszervező az építésügyi vizsga teljesítésére – a tárgyévet megelőző év október 31-ig – éves vizsgatervet 
készít, amelyet a miniszter részére december 31-ig megküld.”

 (2) Az R7. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szerinti oktató a minisztertől kérheti oktatói feladat végzése alóli felmentését.”

46. §  Az R7.
a) 2.  § (6)  bekezdés b)  pontjában, 3.  § (3)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában, 4.  § (2) és (5)  bekezdésében, 

valamint 8. § (4) és (5) bekezdésében az „LLTK” szövegrész helyébe az „LTK” szöveg,
b) 2.  § (7)  bekezdésében az „amelyet a  miniszter minden év december 31-ig jóváhagy” szövegrész helyébe 

az „és azt a miniszter részére minden év december 31-ig megküldi” szöveg,
c) 3. § (3) bekezdés b) pontjában az „LLTK bevonásával” szövegrész helyébe az „LTK bevonásával” szöveg,
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d) 4.  § (6)  bekezdésében az „építésügyi vizsgaszabályzatot” szövegrész helyébe az „(5)  bekezdés a)  pontja és 
az (5a) bekezdés a) pontja szerinti építésügyi vizsgaszabályzatot” szöveg

lép.

47. §  Hatályát veszti az R7. 1. § (1) bekezdés a)–c) pontjában a „kormánytisztviselő,” szövegrész.

11. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

48. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 14. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő a támogatási szerződésben)
„h) vállalja, hogy lakás építésiengedély-köteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén legkésőbb 
a  családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósításáig a  használatbavételi engedélyt, a  használatbavétel 
tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt 
bemutatja;”

49. §  Az R8. 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével)
„b) bővített lakásra a munkálatok idejére és
ba) a munkálatok befejezését, vagy
bb) építésiengedély-köteles bővítés esetén a  használatbavételi engedély kiadását vagy a  használatbavétel 
tudomásulvételét, vagy
bc) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását
követő,”
(10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül 
bejegyzésre. A  jelzálogjog ranghelyét kizárólag a  családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása vagy 
bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett 
lakáscélú hitelintézeti, lakástakarék-pénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.)

50. §  Az R8. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás
a) vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,
b) építésiengedély-köteles bővítésénél a  használatbavételi engedély vagy a  használatbavétel tudomásulvételét 
igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától, vagy
c) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a  felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány 
hitelintézet részére történő bemutatásának napjától
kell számítani.”

51. §  Az R8. 26. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását 
– a 23. §-ban foglaltak kivételével – használt lakás
a) vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül,
b) építésiengedély-köteles bővítése esetén a  használatbavételi engedély kiadását vagy a  használatbavétel 
tudomásulvételét megelőzően,
c) egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását 
megelőzően
kell kérni a hitelintézettől.
(2) A  2.  § (4)  bekezdése szerinti családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság megállapítását és 
mértékének meghatározását e rendeletben foglaltak szerint,
a) új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül,
b) építés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, vagy
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c) egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány 
kiállítását megelőzően
kell kérni a hitelintézettől.”

52. §  Az R8. 30. § (1) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:
(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)
„22. az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
a) a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdése 
szerinti, az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló 
adatait feltüntető visszaigazolással,
b) az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább 
a  lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1.  melléklete szerinti 
munkarészekből álló kivitelezési dokumentációval, és
c) az  igénylőnek az  egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, amely szerint 
az  építési tevékenységet megkezdheti és a  hitelintézet részére benyújtott b)  pont szerinti dokumentumok 
megegyeznek az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal.”

53. §  Az R8.
a) 34.  § (2) és (3)  bekezdésében az „igazoló” szövegrész helyébe az „igazoló vagy egyszerű bejelentés esetén 

a felépítés megtörténtét tanúsító” szöveg,
b) 41. § (1) bekezdés b) pontjában a „hatósági bizonyítvánnyal” szövegrész helyébe a „hatósági bizonyítvánnyal 

vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvánnyal” szöveg
lép.

12. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

54. §  A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 
1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti 
egyszerű bejelentéshez (a továbbiakban: egyszerű bejelentés) kötött építési tevékenység
a) a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése,
b) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó 
méretűre bővítése, valamint
c) az a) és b) pont építési munkáihoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.
(1a) Az  egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése (a továbbiakban: bejelentés) 
az  elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg. Az  építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló kormányrendeletben meghatározottakon túlmenően a  készenlétbe helyezés további feltétele a  bejelentés 
mellékleteként az  építész tervező által az  elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább az  1.  melléklet szerinti 
munkarészekből álló kivitelezési dokumentáció PDF/A formátumban, a  6/E.  § (1)  bekezdése szerinti nyilatkozat 
megtétele, valamint a 6/E. § (3) bekezdése szerinti igazolás feltöltése.”

55. §  Az R9. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  építőipari kivitelezési tevékenységet a  bejelentéstől eltérően kívánják folytatni, akkor ezt a  szándékot 
az  eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző napon, a  változást bemutató tartalmú kivitelezési dokumentáció 
elektronikus építési naplóba történő feltöltésével, eseti bejegyzéssel egyidejűleg kell megtenni, ha a változás
a) az épület alaprajzi méretét,
b) az épület beépítési magasságát,
c) a lakások, önálló rendeltetési egységek számát vagy
d) az épület telken belüli elhelyezkedését
érinti.”
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56. § (1) Az R9. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet bejelentés nélkül végzik, vagy a  4.  § (2)  bekezdés 
szerinti változással a  lakóépület a  300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladja, és az  Étv. 48/A.  § 
(1)  bekezdésében foglaltak teljesülnek, az  építtető az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) szerint fennmaradási engedély iránti kérelmet terjeszthet elő.”

 (2) Az R9. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a bejelentés alapján megvalósult építményt az Étv. 33/A. § (3) bekezdése alapján le kell bontani, és a terep 
felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani, az  építésfelügyeleti hatóság a  bontás és a  terep felszíne eredeti 
állapota visszaállításának elrendelése során az R. szerint jár el.
(4) Az  egyszerű bejelentéshez kötött és bejelentett, hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új vagy meglévő 
lakóépület 300 négyzetmétert meghaladó összes hasznos alapterületűre történő bővítéséhez építési engedélyt kell 
kérni. Az építési engedély iránti kérelmet az R. szerint kell előterjeszteni.
(5) A (4) bekezdés szerinti kérelemben az építésügyi hatóság az építési engedély megadásának feltételeit az épület 
egésze tekintetében, az  R. szabályai szerint vizsgálja. Ennek során az  építési engedély megadását – az  egyszerű 
bejelentéssel érintett rész vonatkozásában is – feltételekhez kötheti.
(6) Az (1) és (5) bekezdés szerint megépült épület használatbavételére az R. szabályait kell alkalmazni.”

57. § (1) Az R9. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági 
bizonyítványt kérelemre az építésfelügyeleti hatóság állítja ki és tölti fel az elektronikus építési naplóba. A kiállított 
hatósági bizonyítványról az építésfelügyeleti hatóság elektronikusan értesíti a települési önkormányzat jegyzőjét.”

 (2) Az  R9. 6.  § (3)  bekezdés c) és d)  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  bekezdés a  következő 
e) ponttal egészül ki:
(A hatósági bizonyítvány a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben 
meghatározottakon túl tartalmazza)
„c) a  bejelentés időpontját, a  bejelentéshez tartozó elektronikus építési napló azonosító számát, és 
a 2016. június 30-a előtti bejelentés esetén a bejelentés ÉTDR azonosító és iratazonosító számát,
d) az épület felépítésének megtörténtét, valamint
e) a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj mértékét.”

58. §  Az R9. a következő 7/A. §-sal és 7/B. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A felelősségbiztosítási szerződést a 2017. január 1-jén már fennálló tervezési vagy kivitelezési szerződés 
esetén
a) tervező esetében akkor kell megkötni, ha az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésére 2017. február 1-jét 
követően kerül sor,
b) fővállalkozó kivitelező esetében akkor kell megkötni, ha az  elektronikus építési főnapló megnyitására 
2017. február 16-át követően kerül sor.
(2) Amennyiben a  tervező vagy a  kivitelező 2017. január 1. napján rendelkezik érvényes felelősségbiztosítással, 
az  (1)  bekezdésben meghatározott határidőkig kell azt e  rendelet előírásainak megfeleltetnie. Ebben az  esetben 
a  6/D.  §-ban rögzített 3 éves utófedezeti kritériumnak a  biztosításnak nem kell megfelelnie akkor, ha e  3 éves 
időtartam alatt a biztosítás fennáll.
7/B.  § E  rendeletnek az  egyes kormányrendeleteknek az  egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és 
az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 482/2016. 
(XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.)
a) megállapított 5. § (4)–(6) bekezdését, valamint
b) módosított 3. § (3) bekezdését, 4. § (2) bekezdését, 5. § (1) és (3) bekezdését, 1. melléklet I. pont 11. alpontját
a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

59. §  Az R9.
a) 2.  § (2)  bekezdésében az  „építésügyi hatósági feladatokat ellátó, a  telek fekvése szerinti általános 

építésügyi hatóság (a továbbiakban: építésügyi hatóság)” szövegrész helyébe az „építésfelügyeleti hatóság 
(a továbbiakban: építésfelügyeleti hatóság)” szöveg,
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b) a 2. § (3) bekezdésében az „építésügyi hatóság a bejelentésről és a bejelentés módosításáról tizenöt napon 
belül” szövegrész helyébe az „építésfelügyeleti hatóság a bejelentésről nyolc napon belül” szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében a „legkisebb munkabér” szövegrész helyébe a „legkisebb havi munkabér” szöveg,
d) 1. melléklet I. pont 11. alpontjában a „Tervezői költségvetési” szövegrész helyébe a „Költségvetési” szöveg
lép.

60. §  Hatályát veszti az R9.
a) 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja,
b) 6. § (4) bekezdése.

13. Az egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás 
bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

61. § (1) Az  egyes kormányrendeleteknek a  kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő 
módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdésének a  lakóépület építésének egyszerű 
bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6/C.  § (1)  bekezdés b)  pontját megállapító rendelkezése 
az „a fővállalkozó kivitelező esetében a 6/B. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kár bekövetkezése esetén a kár teljes 
értékére, minden egyéb esetben” szövegrész helyett az „a fővállalkozó kivitelező esetében” szöveggel lép hatályba.

 (2) Nem lép hatályba az  egyes kormányrendeleteknek a  kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás 
bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 1.  § (2)  bekezdése, 5.  § 
(2) bekezdése és 6. §-a.

14. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
módosítása

62. §  Nem lép hatályba a  központi hivatalok felülvizsgálatával és a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 189.  § (5)  bekezdés 
c) pontja.

15. Az egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő 
módosításáról szóló 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

63. §  Nem lép hatályba az egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő 
módosításáról szóló 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 28. § p) pontja.

16. Záró rendelkezések

64. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 8. alcím 2016. december 30-án lép hatályba.
 (3) A 2. és a 3. alcím, az 5. alcím, a 25–30. §, a 31. § b) és c) pontja, a 32. § és a 33. §, a 7. alcím, a 36. § és a 37. §, a 40. §, 

a 10–12. alcím, valamint a 2., 3., 5. és 6. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (4) A 4. alcím, a 31. § a) pontja, valamint a 4. melléklet 2017. január 2-án lép hatályba.
 (5) Az 1. alcím, a 38. § és a 39. §, a 41. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat B:1-I:1 mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 B C D E F G H I 
1. A bírság összegének meghatározása (az 1/A. § szerinti számított építményérték a 3. és a 4. pontban 50 

millió forintot, a 4a. és 5. pontban a tervezőre vonatkozóan 5 millió forintot, a 4a-13. pontban 20 millió 
forintot meghaladó része: SZÉ) 

 
2. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki: 
 

 A B C D E F G H I 
„          

4a. Az Étv. 33/A. §-a 
szerinti egyszerű 
bejelentéshez kötött 
építési 
tevékenységet az 
egyszerű bejelentés 
kivitelezési 
dokumentáció 
alapján, de az Étv. 
13. § (2) bekezdés 
a) és b) pontjának 
megsértésével 
végzik 

 200 000 Ft 
 + 
0,005xSZÉ 
legfeljebb 
500 000 Ft 

      

” 
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2. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok üzemeltetéséhez biztosított eszközök 
 

I.  Konfiguráció (Munkaállomás) 
Minimum Pentium IV PC (vagy ezzel egyenértékű) + (minimum 1 GB RAM és 80 Gb HDD) 
+ minimum 17” színes monitor, scanner, nyomtató, elektronikus jogtár - köztisztviselőnként 
vagy állami tisztviselőnként 1 db 
 
II. Irodai felszerelés 
1. Digitális fényképezőgép legalább 5 Mp és 3x optikai zoomos - 2 köztisztviselőnként vagy 
állami tisztviselőnként 1 db 
2. Hatóságonként internet hozzáférés 
3. Mérőszalag - köztisztviselőnként vagy állami tisztviselőnként 1 db 
4. Szintezőműszer - hatóságonként 1 db 
5. Kézi lézertávmérő - 2 köztisztviselőnként vagy állami tisztviselőnként 1 db 
6. Gépkocsi - hatóságonként minimum 1 db 
7. Laptop - hatóságonként minimum 1db 
8. Mobil internet - építésfelügyeleti hatóságonként 1 db 
9. Mobil nyomtató - építésfelügyeleti hatóságonként 1 db  
 
III. Irodai nyomtatók 
Irodai lézernyomtató (minimum 18 lap/perc) - hatóságonként minimum 1 db 
 
Az építésügyi, építésfelügyeleti hatóság a köztisztviselőnek vagy az állami tisztviselőnek a 
munkavégzése során a jogszabály szerinti egyéni védőeszközt biztosítja.” 

 
 

3. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az R3. 1. melléklet I. pontja a következő 7. alponttal egészül ki: 
 
„7. A kivitelezési dokumentáció munkarészeit a felelős tervező a Magyar Építész Kamara és a 
Magyar Mérnöki Kamara szabályzatainak figyelembevételével határozza meg.” 
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4. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek 
 
1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának 
megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a 
csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik. 
 
2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a 
homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása. 
 
3. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése. 
 
4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény 
építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg. 
 
5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő 
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása. 
 
6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása. 
 
7.  A 14. pont e) alpontjában és a 30. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, 
vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után 
sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet. 
 
8.  Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint 
bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 
térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot. 
 
9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, 
korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása. 
 
10. Temető területén: 
a) sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem 
haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot, 
b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése. 

 
11. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt 
mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t. 
 
12. Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-
t. 
 
13.  Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott 
szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező műtárgyainak építése, egyéb 
építési tevékenység végzése. 
 
14.  Megfelelőség-igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében 
teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló 
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, 
vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény, 
b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény, 
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c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek), 
d) ideiglenes fedett lovarda, 
e)  legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
szerinti – állvány jellegű építmény 
építése. 

 
15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, 
átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása. 
 
16. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása. 
 
17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, 
ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot 
tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló 
elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, 
korszerűsítése, bővítése. 
 
18. A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése. 
 
19. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem 
nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása. 
 
20. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, 
megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó 
terepszinttől számított 1,5 m magasságot. 
 
21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, 
jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt 
felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése. 
 
22. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, 
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése. 
 
23.  Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- 
és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése. 
 
24.  Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és -
tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése. 
 
25. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése. 
 
26. Telken belüli geodéziai építmény építése. 
 
27. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 
métert nem haladja meg. 
 
28. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó 
állványzat és felvonulási építmény építése. 
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29.  A 7. pontban és a 14. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a magasles, 
vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja 
az 5,0 m-t nem haladja meg. 
 
30. Közforgalom elől elzárt, telken belüli áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése. 
 
31. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése. 
 
32.  Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.” 
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5. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

Statisztikai adatlap az épület használatbavételéhez 

1. Az épület készültsége 
(1) az épület egésze (összes lakása) használatra alkalmas (2) az épület egésze nem alkalmas 

használatra 
A jelen ügyben használatban vett lakások száma (db) 
 
2. A használatra alkalmas lakás(ok) címe: ..................................... helység ........... kerület 

...................... településrész, ....................................... utca, ..... hsz, ..... hrsz, ....... épület, 

...... emelet, ...... ajtó  
Többlakásos épületben történő lakásépítésnél (a fentieken túl) 

 
 .. ………lépcsőház ...... emelet, ...... ajtó

  
                    ………lépcsőház ...... emelet, ...... ajtó
   
                    ………lépcsőház ...... emelet, ...... ajtó
   
                   ………lépcsőház ...... emelet, ...... ajtó

   
3. (1)  Belterület  (3) Külterület 

4. Az építtető: 
(10) Természetes személy (21) Helyi önkormányzati költségvetési szerv  
(22) Központi költségvetési szerv  (30) Vállalkozás     (40) Egyéb (nonprofit szervezet) 

5. Az építés célja: 
(1) Saját használat    (2) Bérbeadás    (3) Értékesítés       (4) Szolgálati használatra átadás  
 

6. Az építés jellege: 
(10) Új épület építése       (20) Épület-helyreállítás       (31) Emeletráépítés  
(32) Tetőtér-, padlástér-beépítés       (33) Toldaléképítés       (41) Lakássá alakítás  
(42) Lakás műszaki megosztása       (43) Lakásösszevonás 

7. Az épület rendeltetése: 
(11) Egylakásos lakóépület       (12) Kétlakásos lakóépület       (13) Három és annál több 
lakásos lakóépület       (14) Közösségi lakóépület       (30) Nem lakóépület       (40) Nem új 
épület 

8. Az épület formája 
(1) Családi ház       (2) Csoportház (sorház, láncház, átriumház)       (3) Többszintes, 
többlakásos épület  
(4) Lakóparki épület       (5) Nem lakóépület 

9. Az első építési engedély kiadásának vagy az építési tevékenység bejelentésének az éve 
........ 

10.A kivitelezés megkezdése: ......... év ......... hónap 
 
11. A kivitelezés befejezése: ......... év ......... hónap 
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12. A fővállalkozó kivitelező, vagy fővállalkozó kivitelezők 
(1) Gazdasági társaság   (2) Egyéni vállalkozás  
(3) Több fővállakozó 

13. Az épület / lakás függőleges teherhordó szerkezete 
(01) Beton falazóelemből készült falszerkezet       (02) Tégla falszerkezet  
(03) Előregyártott teherhordó vázszerkezet       (04) Helyszínen készült vázszerkezet  
(05) Favázszerkezet       (06) Vályog falszerkezet       (07) Hőszigetelt zsaluzatba öntött 
fal  
(08) Egyéb 

14. Az épülethez / lakáshoz tartozó gépkocsitárolók száma ........... férőhely 

15. Az épület / lakás –átlagostól eltérő - felszereltsége: (1) van  (0) nincs 
Klímaberendezés        
Mesterséges szellőzés    
Napkollektor        
Lift        
Elektronikus vagyonvédelem       

Az épület közműellátottsága: 
16. (1) Közüzemi vízzel ellátott      (2) Házi vízvezetékkel ellátott 
17. (1) Közműves csatornahálózatba kapcsolt      (2) Házi csatornával ellátott 
18. (1) Vezetékes gázzal ellátott     (2) Tartályos gázzal ellátott  (3) Telken belüli biogáz     (0) 
Nincs gázellátása 

Új épület építése esetén: 

19. Az építési telek területe: ……………………m2 

A lakóépület szintjeinek hasznos alapterülete: 
 
20. Pince területe ....................... m2 

21. Alagsor  területe ....................... m2 

22. Földszint területe ....................... m2 

23. Emeletszintek száma ............... db 

24. A lakóépület funkciója: 
(1) Kizárólag lakást tartalmaz       (2) Nem kizárólag lakást tartalmaz 

25. A tetőtér beépítettsége: 
(1) Csak padlástér       (2) Tetőtérbeépítésre műszakilag előkészített       (3) Beépített 

26. A tetőfedés anyaga: 
(1) Betoncserép       (2) Mázas cserép       (3) Mázatlan cserép       (4) Bitumenes zsindely  
(5) Lemezfedés  
(6) Egyéb, éspedig ........................ 

27. A tetőszerkezet formája: 
(1) Lapostető       (2) Sátortető      (3) Nyeregtető       (4) Tagolt       (5) Erősen tagolt 
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28. A homlokzati felületképzés anyaga: 
(1) Nem készült el      (2) Festésre előkészített sima vakolat       (3) Kőporos  
(4) Nemesvakolat       (5) Hőszigetelő vakolatrendszer      (6) Kerámia, tégla vagy 
kőburkolat  
(7) Egyéb, éspedig ................... 

29. Ha az épület lakásainak használatbavétele nem egyszerre történik: az épület lakásainak 
száma ….…….db 
(1) még van használatba nem vett lakás – (2) már nincs több használatba nem vett lakás, mert 
az épület többi lakását már korábban használatba vették.     
  
 
Az épített lakások területe, helyiségei lakástípusonként kell kitölteni: 
 A B C D E F G H 

1    1  2  3  4  5  6  … 

     típusú lakás 
2  A típushoz tartozó lakások száma 

(db) 
              

3  Lakás alapterülete (m2)               
4  Ebből: szobák alapter.össz. (m2)               
5  A lakás összes helyisége (db)               
6  Ebből: 8,1-12,0 m2 –es szoba (db)               
7  12,1-17,0 m2 –es szoba (db)               
8  17,1-25,0 m2 –es szoba (db)               
9  25,1- m2 feletti szoba (db)               

10  -4,0 m2 –es főzőhelyiség (db)               
11  4,1-10,0 m2 –es főzőhelyiség. (db)               
12  10,1- m2 feletti főzőhelyiség. (db)               
13  Gardróbhelyiség (db)               
14  Fürdőszoba (db)               
15  Mosdó, zuhanyozó (db)               
16  Külön WC-helyiség (db)               
17  Szauna (db)               
18  Uszoda (db)        
19  Edzőterem (db)        
20  A lakás fűtési rendszere szerint: 
21  Távfűtés               
22  Épület központi hőtermelővel        
23 Lakás központi hőtermelővel 

(pl.cirkofűtés) 
       

24  Helyiségenkénti hőtermelő 
(pl.konvektor) 

              

25  A hőleadás módja szerint: 
26  Légfűtés               
27  Felületfűtés (pl.padlófűtés, falfűtés)               
28  Vízkörös (pl.radiátoros, fancoil)               
29  Konvektor               
30  Közvetlen hőleadó (pl: kályha, 

kandalló) 
              

31  A fűtés energiája szerint: 
32  Gáz               
33  Elektromos direkt               
34  Elektromos hőszivattyú        
35  Szilárd, vegyes tüzelés               
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36  Szilárd, fatüzelés               
37  Pellet tüzelés        
38  Olaj        
39  Egyéb               

” 
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6. melléklet a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 
Az R5. 8. melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„I. Az építészeti-műszaki dokumentáció elemei a tervezés tárgyától függően 
 
1. Műszaki leírások 
Alfabetikusan kereshető szöveges dokumentum, amelyben szükség szerint ábrák is 
szerepelhetnek. Az ábrák esetében törekedni kell a vektorgrafikus ábrák alkalmazására, ha 
elkerülhetetlen, úgy a maximum 150 (szöveget vagy vékony vonalas részeket tartalmazó 
ábrák esetén 300) DPI felbontású pixeles ábrák is elfogadhatóak. A műszaki leírás fejezetekre 
bontva, több fájldokumentumban is benyújtható. Formátuma PDF/A, nyomtatási mérete A4 
(szükség esetén egyes oldalak lehetnek A3-as méretűek). A műszaki leírásnak 
szürkeárnyalatosan nyomtatva is értelmezhetőnek kell maradnia. Ismerteti az építményre 
vonatkozó, a tervlapok tartalmát kiegészítő információkat: 
1.1. Építészeti műszaki leírás: 
1.1.1. a teljes építmény eredeti rendeltetésének, valamint az átalakított, bővített építmény új 
rendeltetésének leírását, hasznos alapterületét, 
1.1.2. a telekre, a tervezett és a meglévő építményekre vonatkozó jogszabályban előírt azon 
paramétereket (telek beépített területe, beépített területek aránya a zöldfelülethez, 
épületmagasság, építmények egymástól való távolsága, elő-, hátsó-, oldalkertek mérete) 
melyek nem szerepelnek az egyes tervlapokon és az ezekhez tartozó idomtervekkel ellátott 
számításokat, 
1.1.3. az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet 
szerinti számított építményértéket, 
1.1.4. azoknak az adatoknak, információknak az ismertetését, amelyek alapján egyértelműen 
eldönthető a 6. melléklet I-III. táblázatában rögzített szakhatósági bevonás feltételeinek 
fennállása. 
1.2. Épületgépészeti műszaki leírás, melynek minden esetben része: 
1.2.1. alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzését az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott 
esetekben és annak 4. melléklete szerint, 
1.2.2. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM 
rendelet hatálya alá tartozó épületek esetében legalább az épületek energetikai jellemzőinek 
tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában 
meghatározott részletezettséggel a követelményeknek való megfelelést igazoló 
épületenergetikai számítást. 
1.3. Tartószerkezeti műszaki leírás 
1.4. Épületvillamossági műszaki leírás 
    
2. Tervlapok 
A tervlapok formátuma PDF/A. A tervlap összeállításánál törekedni kell arra, hogy a tervlap 
vagy annak egységnyi területe szükség esetén arányosan, értelmezhető módon A3 méretben 
szürkeárnyalatosan nyomtatható legyen. Az önálló tervlapokat önálló fájldokumentumonként 
kell benyújtani vektorgrafikus vagy 300 DPI felbontású pixeles formátumban. 
2.1. A tervező által készített helyszínrajz, hiteles állami ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázisból kiadott térképmásolat alapján, amely tartalmazza: 
2.1.1. az égtájjelölést, 
2.1.2. a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos – az ingatlannal közös határvonalú – 
telkek ábrázolását, 
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2.1.3. a tervezéssel érintett telken valamennyi meglévő terepszint feletti és alatti építményt, 
valamint a tervezett építményt, méretarányos ábrázolással (építmények körvonalrajzát, 
tetőidomok ábrázolásával, rendeltetések megjelölésével), a meglévő építmények telekhatártól 
és egymástól való távolsági és épületmagassági méretét, valamint az elbontásra kerülő 
vezetékek jelölését, 
2.1.4. a tervezéssel érintett telekkel közvetlenül szomszédos telkeken valamennyi épület 
méretarányos körvonalrajzát, tetőidomait, továbbá a tervezéssel érintett telek felőli 
oldalkertben lévő föld alatti és feletti építmények körvonalrajzának ábrázolását, rendeltetése 
megjelölését, 
2.1.5. a tervezési területre vonatkozó jogszabályban előírt paraméterek teljesítését igazoló 
mutatószámokat, jellemzőket (telek területe, beépítettség mértéke, épületmagasság, 
zöldfelület aránya, építmények egymástól való távolsága, elő-, hátsó-, oldalkertek mérete), 
2.1.6. az építmény személy- és gépkocsiforgalmára szolgáló be- és kijáratok közúthoz való 
csatlakozását, valamint a gépkocsik telken belüli elhelyezésének ábrázolását, 
2.1.7. a ±0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak megfelelő abszolút szintmagassági értéket, 
2.1.8. a meglévő terepviszonyok ábrázolását a jellemző szintmagasságok értékeivel, 10 
százaléknál nagyobb lejtésű terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonalakkal. 
2.2. Eltérő szintek alaprajzai 
2.2.1. Ábrázolni és méretekkel kell ellátni: 
2.2.1.1. az elmetszett és a nézet irányába eső nem teljes szintmagasságú szerkezeteket, 
2.2.1.2. a beépített berendezési tárgyakat, 
2.2.1.3. a nyílásokat, 
2.2.1.4. az ábrázolt szintek szintváltását és szintmagasságát, a szintáthidalók emelkedési 
irányát, mindkét végének szintmagasságát, 
2.2.1.5. a szerkezeti dilatációk helyét, 
2.2.1.6. a földszinti alaprajzon a csatlakozó véglegesen rendezett terepet, az épület körüli 
járdát, az előlépcsőt és egyéb szerkezeteket, 
2.2.1.7. az égéstermék-elvezetőket. 
2.2.2. Jelölni kell az északi irányt, a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányát. 
2.2.3. Az azonos alaprajzi és szerkezeti kialakítású szintek alaprajzai – a különböző 
szintmagasságok egyértelmű jelölésével – a tervdokumentációban összevonhatóak. 
2.3. A megértéshez szükséges számú, de legalább két egymással szöget bezáró módon felvett 
metszet, amelyeken 
2.3.1. ábrázolni kell és méretadatokkal kell ellátni: 
2.3.1.1. az elmetszett, a nézet irányába eső látható, indokolt esetben a nézet irányába eső, de a 
más szerkezetek által takart szerkezeteket, 
2.3.1.2. zártsorú beépítés esetén a szomszéd épületek alapsíkját, 
2.3.1.3. az építményhez csatlakozó, véglegesen rendezett terepet és járdát. 
2.4. Terepmetszet 
2.5. Az építmény valamennyi jellemző külső nézetét ábrázoló homlokzati terv, amelyek 
tartalmazzák: 
2.5.1. az építmény külső megjelenését meghatározó homlokzati elemeket, így különösen a 
nyílásokat, rácsokat, korlátokat, reklám- és hirdetőberendezéseket, antennákat, cégtáblákat, 
esővíz- és légcsatornákat, égéstermék-elvezetőt, díszítőelemeket, lépcsőket, valamint a 
terepszint alatti vagy a terep által takart építményrészeket, 
2.5.2. a csatlakozó végleges terep, járda, tetőgerinc, tetőfelépítmény stb. szintmagasságát, 
2.5.3. az egyes homlokzati felületek kiképzését, anyagát és színét, 
2.5.4. zártsorú, ikres vagy oldalhatáron álló beépítés esetén – a környezetbe illesztés 
bemutatására – a szomszédos épületek nézeteit. 
2.6. Tereprendezési terv szükség szerint 
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2.7. A végleges terep szintmagasságainak ábrázolásával, a szükséges számú szelvényrajzzal 
és a 10 százaléknál nagyobb lejtésű terület esetén az 1 m szintkülönbséget ábrázoló 
rétegvonalakkal, a végleges terep szintmagasságainak ábrázolásával. 
2.8. Zártsorú vagy ikres beépítés esetén a szomszédos, meglévő épületek feltárás útján 
meghatározott alapsíkjának megadása, a csatlakozó épület állékonyságát biztosító technológia 
bemutatása. 
    
3. Környezeti állapotadat 
3.1. fotó, fotómontázs, 
3.2. utcakép (axonometria, perspektíva, egyéb), 
3.3. látványterv, 
3.4. kilátási-rálátási terv, 
3.5. színterv, 
3.6. tömegvázlat, 
3.7. álcázási terv, 
3.8. egyéb dokumentum. 
 
4. Igazolások 
Igazolás csak olyan formában nyújtható be, amelynek nyomtatási formátuma legfeljebb A4. 
Elektronikus igazolás csak olyan információtechnikai rendszerektől fogadható el, amely 
hiteles átadásának információtechnológiai feltételei fennállnak. 
4.1. Aláírólap a tervezők megnevezésével, jogosultságuk megjelölésével, elérhetőségükkel és 
aláírásukkal, amely benyújtható elektronikusan aláírt PDF formátumban, papír alapú 
formátumban, illetve ha információtechnológiai feltételei fennállnak, úgy az aláíró saját 
nevében kitöltött és saját személyi azonosításával benyújtott elektronikus űrlap útján. 
4.2. Tervezési program a külön jogszabályban meghatározott tartalommal. 
4.3. Az állami ingatlan-nyilvántartási adatbázisból kiadott térképmásolat PDF formátumban. 
4.4. A 3., 4. és 9. melléklet szerinti statisztikai lapok. 
 
5. Geotechnikai jelentés, a hatályos szabványokban előírt eljárások szerint vagy azzal 
egyenértékű módszer meghatározása szerint. 
 
6. Geodéziai felmérés szükség szerint.” 
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A Kormány 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelölése

1. § (1) A  Kormány a  szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti szakképzési feladatot 
ellátó hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: PMKH) jelöli ki.

 (2) Az Szt.-ben a szakképzési feladatot ellátó hatóság számára meghatározott feladatokat a PMKH látja el.

2. A PMKH feladatai

2. §  A PMKH
a) összeállítja az  országos szakmai vizsgaelnöki, szakmai vizsgabizottsági tagi, szakképzési szakértői 

névjegyzéket (a továbbiakban együtt: szakképzési névjegyzék) a szakképesítésért felelős miniszter javaslata 
alapján;

b) kialakítja és gondozza a  szakképzési névjegyzék adatbázisát, és gondoskodik annak nyilvánosságra 
hozataláról;

c) a  munkaerőpiaci képzések szervezésének keretében a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 
szakmai iránymutatása alapján kidolgozza a  képzések indításához szükséges ajánlattételi eljárások 
lebonyolításának eljárásrendjét, majd a  fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve Pest megye esetében 
az  Érdi Járási Hivatal javaslata és a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter döntése alapján 
jóváhagyja a munkáltatói igénybejelentésre induló képzéseket;

d) összesíti a  megyei fejlesztési és képzési bizottságok javaslatait, amelyet megküld a  Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) részére.

3. §  A PMKH a komplex szakmai vizsgákkal összefüggő feladatai keretében
a) kialakítja és gondozza a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megküldött vizsgaszervezési engedélyek 

összesített országos jegyzékének adatbázisát;
b) a  4.  §-ban foglaltak szerint valamennyi vizsgaidőszakra biztosítja a  komplex szakmai vizsgák NSZFH által 

elkészített és sokszorosított központi feladatlapjait a vizsgaszervezők számára;
c) jogszabályban meghatározott hatáskörében a  szakképesítés tekintetében – a  szakképesítésért felelős 

miniszterrel egyeztetett eljárásrend szerint – megbízza a  komplex és modulos szakmai vizsga elnökét és 
a vizsgabizottság tagjait;

d) feldolgozás céljából negyedévente megküldi a  vizsgaelnöki jelentéseket az  NSZFH részére, amely 
– a feldolgozást követően – az összefoglalást megküldi a szakképesítésért felelős miniszter számára;

e) kezeli a komplex szakmai vizsgák adatait és a törzslapokat magába foglaló központi nyilvántartást;
f ) ellátja a törzslapnyilvántartással kapcsolatos feladatokat, továbbá a minősített adatokra vonatkozó szabályok 

szerint őrzi a központi nyilvántartás papíralapú és elektronikus adatait.

4. §  A PMKH gondoskodik a központi feladatlapoknak
a) az  iskolai rendszerű képzést követő komplex szakmai vizsgák esetén a  szakképző iskolákba történő 

eljuttatásáról, valamint
b) az  iskolarendszeren kívüli képzést követő komplex szakmai vizsgák esetén a  vizsgaszervezőknek történő 

átadásáról.

5. §  A PMKH a  szakképzési feladatainak ellátása érdekében együttműködik a  munkaadók és a  munkavállalók 
érdekképviseleti szerveivel, a gazdasági és szakmai kamarákkal, az oktatási és felnőttképzési tevékenységet folytató 
intézményekkel, az oktatási intézményt fenntartókkal, valamint a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett 
hatóságokkal.
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3. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen 
termékek ellenőrzéséről

A Kormány
a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E  rendeletet az  ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalmára és a  termékleírásnak való 
megfelelés, valamint a földrajzi jelzés használatának ellenőrzésére kell alkalmazni.

 (2) E  rendelet alkalmazása során a  251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt 
fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

2. Az uniós oltalom iránti kérelem és a termékleírás szabályai

2. §  Az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalma iránti kérelmet az  agrárpolitikáért felelős 
miniszterhez (a  továbbiakban: miniszter) kell benyújtani. A  kérelem mellékletei elektronikus adathordozón is 
benyújthatók. A  kérelemnek tartalmaznia kell a  251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10.  cikk 
(1)  bekezdésében meghatározott adatokat. A  kérelemhez mellékelni kell a  termékleírást és a  termékleírást 
összefoglaló dokumentumot.

3. § (1) A termékleírásnak a 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (2) bekezdésében foglaltakon kívül 
tartalmaznia kell
a) az ízesített borászati termék jelölését,
b) a termékleírás betartásának ellenőrzésére vonatkozó követelményeket és
c) a termékleírás kötelező mellékleteként a meghatározott földrajzi területet bemutató – egy vagy több – A4-es 

formátumú térképet és a  földrajzi területtel való kapcsolatot alátámasztó irodalmi adatokat, történelmi 
dokumentumokat.

 (2) A  termékleírás elkészítése során figyelemmel kell lenni az  ízesített borászati termékek előállításáról, forgalomba 
hozataláról, ellenőrzéséről és jelöléséről szóló miniszteri rendeletben foglaltakra.

 (3) A  kérelmező a  termékleírást a  védjegyek és a  földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997.  évi XI.  törvény 
(a továbbiakban: Vt.) 116/A. § (9) bekezdése szerinti döntés meghozataláig módosíthatja, illetve kiegészítheti.

3. A kérelem elbírálása

4. § (1) A  miniszter az  ízesített borászati termékek földrajzi jelzésének uniós oltalma iránti ügyekben 
a Vt. XVII/A. Fejezetének rendelkezései szerint jár el.

 (2) Amennyiben a kérelem megfelel a 2. §-ban foglalt feltételeknek, a miniszter a részletes vizsgálat keretében vizsgálja 
az oltalom megszerzésének formai, tartalmi és szakmai követelményeit.
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 (3) A  miniszter a  kérelmet a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a  továbbiakban: SZTNH) a  Vt. 116/A.  § 
(7)  bekezdése szerinti nyilatkozatának kézhezvételétől számított 8 napon belül megküldi a  Bor Eredetvédelmi 
Tanácsnak (a továbbiakban: BET).

 (4) A miniszter a BET véleményére és az SZTNH nyilatkozatára figyelemmel hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt.

5. § (1) A  miniszter a  Vt. 116/A.  § (8)  bekezdésének megfelelően az  általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában 
és a  kormányzati portálon közzéteszi a  kérelmet, ha a  részletes vizsgálat során megállapítja, hogy azt az  arra 
jogosult nyújtotta be, és a  termékleírás, valamint az  egységes dokumentum megfelel az  e  rendeletben, a Vt.-ben 
és az  Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában foglalt követelményeknek. 
A termékleírás személyes adatot tartalmazó része csak a kérelmező hozzájárulásával tehető közzé.

 (2) A  kérelemmel szemben a  Vt. 116/A.  § (8)  bekezdésében foglaltak alapján benyújtott kifogás elbírálása előtt 
a  miniszter a  megfelelően indokolt kifogással kapcsolatban nyilatkozattételre hívja fel a  kérelmezőt. A  miniszter 
a technológiai előírásokat, valamint a termőhely és a termék közti összefüggést érintő kifogást megküldi a BET-nek. 
A  kifogás tárgyában meghozandó döntésre vonatkozó javaslatát a  BET haladéktalanul megküldi a  miniszternek. 
A miniszter a kifogást a kérelmező nyilatkozata és a BET javaslata alapján bírálja el.

 (3) A  miniszter a  Vt. 116/A.  § (9)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően határoz arról, hogy a  kérelem megfelel-e 
a vonatkozó követelményeknek. A miniszter a döntését a BET véleményének beszerzését követően, az SZTNH-nak 
a Vt. 116/A. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatával összhangban hozza meg.

4. A termékleírás módosítása és a földrajzi jelzés oltalmának törlése

6. §  A termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérelmet a  251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
24.  cikkében foglaltak figyelembevételével a  miniszterhez kell benyújtani. A  termékleírás módosításának 
jóváhagyása iránt benyújtott kérelmek esetében a 4. és 5. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

7. §  Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés bejegyzésének törlése iránti kérelmet a  251/2014/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 25.  cikkében foglaltak figyelembevételével a  miniszterhez kell benyújtani. A  földrajzi jelzés 
oltalmának törlése iránti kérelmet a  miniszter nyújtja be az  Európai Bizottságnak (a  továbbiakban: Bizottság). 
A  miniszter a  kérelem benyújtását megelőzően a  4. és 5.  §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával megvizsgálja, 
hogy a kérelem megfelel-e az előírt követelményeknek.

5. A kifogás és a nyilatkozatok továbbítása

8. § (1) A  Magyarország által a  Bizottságnak továbbított bejegyzés iránti, módosítási vagy törlési kérelemre az  Európai 
Unió más tagállamától vagy harmadik országból a  Bizottságon keresztül érkezett kifogást a  miniszter továbbítja 
a kérelmezőnek, majd a kérelmező kifogásra vonatkozó nyilatkozatát megküldi a Bizottságnak.

 (2) Más tagállam vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi jelzés oltalma iránti kérelemmel szemben  
a  251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15.  cikkében foglaltaknak megfelelően lehet a  kifogást 
benyújtani.

6. Az ellenőrzés

9. §  Az átmeneti, illetve végleges oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott ízesített borászati termékekre vonatkozó 
jogszabályok és a  termékleírás betartását a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a  borászati hatóságként 
eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal ellenőrzi.

7. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

11. §  Ez a  rendelet az  ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről 
és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az  1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2014. február 26-i 251/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg.
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12. § (1) A  borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, 
valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 178/2009. (IX. 4.) 
Korm. rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kérelemhez csatolni kell
a) annak igazolását, hogy a  termékleírást a  hegyközségi tagok, illetve több hegyközséget érintő kérelem esetén 
az érintett hegyközségek tagjai szabályszerűen összehívott közgyűlésén megtárgyalták,
b) a kérelemről tartott hegyközségi szavazások eredményét,
c) a kérelemről a  hegyközségi közgyűléseken kifejtett esetleges kisebbségi véleményt is tartalmazó közgyűlési 
jegyzőkönyveket,
d) módosítás esetén a kérelem egyes pontjaiban foglaltakat részletesen alátámasztó hatástanulmányt.”

 (2) A 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.  § (1) A  termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérelmet az  1308/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 105. cikkében, valamint a 607/2009/EK rendelet 20. cikkében és IV. mellékletében foglaltak szerint 
a  miniszterhez kell benyújtani. A  termékleírás módosításának jóváhagyása iránt benyújtott kérelmek esetében 
a 12. és 13. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával kell eljárni.
(2) Amennyiben a  termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérelem a  607/2009/EK rendelet 20.  cikk 
(4)  bekezdése alapján kisebb jelentőségű módosításnak minősül, a  kérelemhez elegendő csatolni a  kérelem 
benyújtására jogosult hegyközségi szervezet alapszabálya szerint a kisebb jelentőségű módosítás megtárgyalására 
és elfogadására feljogosított testület támogató döntését.”

 (3) A 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 24. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet megállapítja a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket:)
„a) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a  922/72/EGK, a  234/79/EK, 
az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 92–123. cikkei,”

 (4) A 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdésében az  „a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes 

mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletben (a  továbbiakban: 1234/2007/EK 
rendelet),” szövegrész helyébe az „az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben,” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az „1234/2007/EK rendelet 118c. cikkének (1) bekezdésben” szövegrész helyébe 
az „1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikk (1) bekezdésében” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „1234/2007/EK rendelet 118c. cikke (1) bekezdésének d) pontja” szövegrész 
helyébe az „1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikk (1) bekezdés d) pontja” szöveg,

d) 2.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „1234/2007/EK rendelet 118c.  cikkének (2)  bekezdésében” 
szövegrész helyébe az „1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 94.  cikk (2)  bekezdésében” 
szöveg,

e) 2.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „1234/2007/EK rendelet XIb mellékletében” szövegrész helyébe 
az „1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet II. részében” szöveg,

f ) 15.  §-ában az „1234/2007/EK 118r.  cikkében” szövegrész helyébe az „1308/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 106. cikkében” szöveg,

g) 17.  § (1)  bekezdésében az „1234/2007/EK rendelet 118u.  cikkében” szövegrész helyébe az „1308/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 112. cikkében” szöveg,

h) 18.  § (2)  bekezdésében az „1234/2007/EK rendelet 118h.  cikkében” szövegrész helyébe az „1308/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 98. cikkében” szöveg,

i) 22.  § (1)  bekezdésében az  „1234/2007/EK rendelet 118s cikkének (1)  bekezdése” szövegrész helyébe 
az „1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 107. cikk (1) bekezdése” szöveg

lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről

A Kormány a  világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14.  § (1)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. attribútum: világörökségi helyszínen kiemelkedő egyetemes értéket hordozó tényező, a  kiemelkedő 

egyetemes értéket megtestesítő, kifejező valamennyi dolog, anyagi és nem anyagi jelenség;
2. kiemelkedő egyetemes érték: a  Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj vonatkozásában az  UNESCO 

Világörökség Bizottság 2013. évi ülésszakán a 37 COM 8E számú döntéssel elfogadott meghatározása szerinti 
tartalom.

2. §  A világörökségi kezelési terv hatálya kiterjed a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín 
és védőövezete 1. mellékletben meghatározott területére.

3. §  Az 1. mellékletben meghatározott világörökségi terület világörökségi kezelési tervét a 2. melléklet tartalmazza.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
 

A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín és védőövezet területi lehatárolása 
 

A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi területe Abaújszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, 
Bodrogolaszi, Erdőbénye, Erdőhorváti, Golop, Hercegkút, Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mezőzombor, Monok, Olaszliszka, 
Rátka, Sárazsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu települések 
történeti tájjá nyilvánított teljes kül- és belterületére terjed ki. A világörökségi terület lehatárolásán belül az alábbi táblázat 
tartalmazza a világörökségi helyszín lehatárolását. 
 

 A B C D 

 EOV x EOV y WGS-84 x WGS-84 y 

TOLCSVAI BORMÚZEUM PINCÉI 

1 330081 827873 21° 26' 40,10'' 48° 17' 22,44'' 

2 330082 827907 21° 26' 41,77'' 48° 17' 22,46'' 

3 330082 827923 21° 26' 42,52'' 48° 17' 22,44'' 

4 330054 827920 21° 26' 42,36'' 48° 17' 21,53'' 

5 330048 827934 21° 26' 43,03'' 48° 17' 21,32'' 

6 330033 827931 21° 26' 42,87'' 48° 17' 20,83'' 

7 330027 827930 21° 26' 42,77'' 48° 17' 20,65'' 

8 330022 827928 21° 26' 42,69'' 48° 17' 20,50'' 

9 330003 827916 21° 26' 42,08'' 48° 17' 19,89'' 

10 329999 827914 21° 26' 41,97'' 48° 17' 19,78'' 

11 329996 827913 21° 26' 41,89'' 48° 17' 19,68'' 

12 329991 827910 21° 26' 41,75'' 48° 17' 19,50'' 

13 329986 827908 21° 26' 41,65'' 48° 17' 19,36'' 

14 329986 827909 21° 26' 41,69'' 48° 17' 19,36'' 

15 329985 827909 21° 26' 41,72'' 48° 17' 19,33'' 

16 329984 827909 21° 26' 41,72'' 48° 17' 19,29'' 

17 329982 827908 21° 26' 41,65'' 48° 17' 19,21'' 

18 329978 827906 21° 26' 41,55'' 48° 17' 19,08'' 

19 329979 827903 21° 26' 41,43'' 48° 17' 19,12'' 

20 329976 827901 21° 26' 41,32'' 48° 17' 19,03'' 

21 329970 827898 21° 26' 41,13'' 48° 17' 18,85'' 

22 329961 827891 21° 26' 40,81'' 48° 17' 18,55'' 
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23 329952 827889 21° 26' 40,66'' 48° 17' 18,25'' 

24 329922 827892 21° 26' 40,78'' 48° 17' 17,31'' 

25 329917 827864 21° 26' 39,44'' 48° 17' 17,15'' 

26 329942 827820 21° 26' 37,31'' 48° 17' 18,02'' 

27 329956 827835 21° 26' 38,07'' 48° 17' 18,45'' 

28 329960 827830 21° 26' 37,84'' 48° 17' 18,60'' 

29 329985 827834 21° 26' 38,08'' 48° 17' 19,38'' 

30 329988 827835 21° 26' 38,11'' 48° 17' 19,49'' 

31 329990 827848 21° 26' 38,77'' 48° 17' 19,53'' 

32 330000 827851 21° 26' 38,93'' 48° 17' 19,86'' 

33 330006 827853 21° 26' 39,02'' 48° 17' 20,04'' 

34 330019 827857 21° 26' 39,23'' 48° 17' 20,48'' 

35 330021 827857 21° 26' 39,25'' 48° 17' 20,52'' 

36 330031 827860 21° 26' 39,41'' 48° 17' 20,84'' 

37 330048 827865 21° 26' 39,68'' 48° 17' 21,40'' 

38 330067 827871 21° 26' 39,97'' 48° 17' 22,02'' 

39 330081 827873 21° 26' 40,10'' 48° 17' 22,44'' 
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 A B C D 

 

EOV x EOV y WGS-84 x WGS-84 y 

TOKAJI BORVIDÉK 

1 311151 826204 21° 24' 51,39'' 48° 7' 11,58'' 

2 310941 825754 21° 24' 29,33'' 48° 7' 05,24'' 

3 310274 825176 21° 24' 00,44'' 48° 6' 44,21'' 

4 310061 824953 21° 23' 49,38'' 48° 6' 37,54'' 

5 309848 824655 21° 23' 34,65'' 48° 6' 30,94'' 

6 309739 824409 21° 23' 22,60'' 48° 6' 27,65'' 

7 309654 824106 21° 23' 07,83'' 48° 6' 25,19'' 

8 309635 823751 21° 22' 50,65'' 48° 6' 24,92'' 

9 309777 822969 21° 22' 13,10'' 48° 6' 30,27'' 

10 310014 822321 21° 21' 42,10'' 48° 6' 38,55'' 

11 310223 821945 21° 21' 24,23'' 48° 6' 45,67'' 

12 310521 821703 21° 21' 12,99'' 48° 6' 55,55'' 

13 310758 821807 21° 21' 18,36'' 48° 7' 03,11'' 

14 311548 821324 21° 20' 56,14'' 48° 7' 29,14'' 

15 311723 821121 21° 20' 46,55'' 48° 7' 35,00'' 

16 311879 820927 21° 20' 37,39'' 48° 7' 40,24'' 

17 312211 820804 21° 20' 31,91'' 48° 7' 51,08'' 

18 312788 820761 21° 20' 30,67'' 48° 8' 09,80'' 

19 313833 820139 21° 20' 02,07'' 48° 8' 44,20'' 

20 313899 820001 21° 19' 55,52'' 48° 8' 46,48'' 

21 313942 819755 21° 19' 43,67'' 48° 8' 48,09'' 

22 314121 819528 21° 19' 32,94'' 48° 8' 54,12'' 

23 314405 819282 21° 19' 21,43'' 48° 9' 03,54'' 

24 315125 818799 21° 18' 59,08'' 48° 9' 27,27'' 

25 315655 818444 21° 18' 42,65'' 48° 9' 44,76'' 
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26 316050 818063 21° 18' 24,81'' 48° 9' 57,91'' 

27 316296 817377 21° 17' 51,94'' 48° 10' 06,52'' 

28 316471 817017 21° 17' 34,78'' 48° 10' 12,52'' 

29 317219 816562 21° 17' 13,83'' 48° 10' 37,14'' 

30 317695 816367 21° 17' 05,03'' 48° 10' 52,73'' 

31 318136 816324 21° 17' 03,58'' 48° 11' 07,01'' 

32 318547 816201 21° 16' 58,19'' 48° 11' 20,45'' 

33 318836 816012 21° 16' 49,42'' 48° 11' 29,97'' 

34 319077 815680 21° 16' 33,71'' 48° 11' 38,08'' 

35 319243 815325 21° 16' 16,75'' 48° 11' 43,77'' 

36 319461 814847 21° 15' 53,91'' 48° 11' 51,25'' 

37 319726 814364 21° 15' 30,89'' 48° 12' 00,27'' 

38 320054 814126 21° 15' 19,83'' 48° 12' 11,12'' 

39 320613 813871 21° 15' 08,22'' 48° 12' 29,42'' 

40 320944 813710 21° 15' 00,87'' 48° 12' 40,29'' 

41 321493 813245 21° 14' 39,16'' 48° 12' 58,47'' 

42 321794 813013 21° 14' 28,28'' 48° 13' 08,43'' 

43 322031 813065 21° 14' 31,13'' 48° 13' 16,04'' 

44 322499 812799 21° 14' 18,92'' 48° 13' 31,44'' 

45 323072 812492 21° 14' 04,79'' 48° 13' 50,25'' 

46 323237 812274 21° 13' 54,47'' 48° 13' 55,81'' 

47 323493 812444 21° 14' 03,07'' 48° 14' 03,92'' 

48 323725 812137 21° 13' 48,48'' 48° 14' 11,70'' 

49 323588 811957 21° 13' 39,58'' 48° 14' 07,43'' 

50 323422 811748 21° 13' 29,26'' 48° 14' 02,25'' 

51 323596 811593 21° 13' 21,98'' 48° 14' 08,04'' 

52 323798 811531 21° 13' 19,24'' 48° 14' 14,62'' 

53 324032 811578 21° 13' 21,85'' 48° 14' 22,15'' 

54 324216 811700 21° 13' 27,99'' 48° 14' 27,99'' 
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55 324703 811213 21° 13' 05,06'' 48° 14' 44,20'' 

56 325177 810694 21° 12' 40,55'' 48° 15' 00,01'' 

57 325429 810463 21° 12' 29,68'' 48° 15' 08,37'' 

58 325622 810353 21° 12' 24,62'' 48° 15' 14,70'' 

59 326023 810278 21° 12' 21,54'' 48° 15' 27,75'' 

60 326065 810257 21° 12' 20,58'' 48° 15' 29,11'' 

61 326193 810316 21° 12' 23,60'' 48° 15' 33,23'' 

62 326195 810499 21° 12' 32,47'' 48° 15' 33,10'' 

63 326300 810710 21° 12' 42,85'' 48° 15' 36,32'' 

64 326377 810737 21° 12' 44,25'' 48° 15' 38,80'' 

65 326198 811031 21° 12' 58,27'' 48° 15' 32,73'' 

66 326185 811203 21° 13' 06,59'' 48° 15' 32,15'' 

67 326010 811294 21° 13' 10,74'' 48° 15' 26,40'' 

68 325843 811485 21° 13' 19,76'' 48° 15' 20,82'' 

69 325818 811686 21° 13' 29,50'' 48° 15' 19,85'' 

70 325899 811941 21° 13' 41,94'' 48° 15' 22,23'' 

71 325896 812097 21° 13' 49,51'' 48° 15' 21,99'' 

72 325784 812317 21° 14' 00,01'' 48° 15' 18,18'' 

73 325765 812479 21° 14' 07,84'' 48° 15' 17,40'' 

74 326424 812575 21° 14' 13,40'' 48° 15' 38,65'' 

75 326467 812535 21° 14' 11,52'' 48° 15' 40,09'' 

76 326531 812560 21° 14' 12,80'' 48° 15' 42,13'' 

77 326658 812890 21° 14' 28,97'' 48° 15' 45,95'' 

78 326834 813185 21° 14' 43,48'' 48° 15' 51,37'' 

79 327012 813911 21° 15' 18,93'' 48° 15' 56,45'' 

80 326698 814154 21° 15' 30,27'' 48° 15' 46,07'' 

81 326492 814166 21° 15' 30,58'' 48° 15' 39,40'' 

82 326499 814314 21° 15' 37,77'' 48° 15' 39,48'' 

83 326619 814445 21° 15' 44,28'' 48° 15' 43,26'' 
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84 326658 814558 21° 15' 49,79'' 48° 15' 44,42'' 

85 326787 814646 21° 15' 54,25'' 48° 15' 48,50'' 

86 326989 814962 21° 16' 09,84'' 48° 15' 54,74'' 

87 327063 814991 21° 16' 11,32'' 48° 15' 57,13'' 

88 327069 815051 21° 16' 14,27'' 48° 15' 57,25'' 

89 327206 815070 21° 16' 15,38'' 48° 16' 01,68'' 

90 327333 815190 21° 16' 21,35'' 48° 16' 05,69'' 

91 327935 816223 21° 17' 12,26'' 48° 16' 24,21'' 

92 328006 816421 21° 17' 21,97'' 48° 16' 26,30'' 

93 328172 816640 21° 17' 32,81'' 48° 16' 31,48'' 

94 328392 816800 21° 17' 40,87'' 48° 16' 38,45'' 

95 328173 816827 21° 17' 41,87'' 48° 16' 31,34'' 

96 327722 816583 21° 17' 29,41'' 48° 16' 16,96'' 

97 327367 816681 21° 17' 33,67'' 48° 16' 05,40'' 

98 327216 816788 21° 17' 38,62'' 48° 16' 00,41'' 

99 326721 816761 21° 17' 36,64'' 48° 15' 44,41'' 

100 326531 816805 21° 17' 38,49'' 48° 15' 38,24'' 

101 326365 817010 21° 17' 48,22'' 48° 15' 32,66'' 

102 326349 817096 21° 17' 52,37'' 48° 15' 32,06'' 

103 326115 817215 21° 17' 57,80'' 48° 15' 24,39'' 

104 326213 817414 21° 18' 07,56'' 48° 15' 27,38'' 

105 326160 817515 21° 18' 12,40'' 48° 15' 25,58'' 

106 326161 817720 21° 18' 22,31'' 48° 15' 25,41'' 

107 325920 817718 21° 18' 21,92'' 48° 15' 17,62'' 

108 325821 817827 21° 18' 27,06'' 48° 15' 14,30'' 

109 325605 817783 21° 18' 24,60'' 48° 15' 07,35'' 

110 325320 817886 21° 18' 29,18'' 48° 14' 58,02'' 

111 325191 817876 21° 18' 28,55'' 48° 14' 53,87'' 

112 324961 818006 21° 18' 34,53'' 48° 14' 46,30'' 
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113 324959 818236 21° 18' 45,66'' 48° 14' 46,04'' 

114 324932 818293 21° 18' 48,38'' 48° 14' 45,09'' 

115 324834 818340 21° 18' 50,51'' 48° 14' 41,87'' 

116 324707 818410 21° 18' 53,71'' 48° 14' 37,72'' 

117 324581 818574 21° 19' 01,51'' 48° 14' 33,48'' 

118 324411 818703 21° 19' 07,49'' 48° 14' 27,84'' 

119 324011 819062 21° 19' 24,33'' 48° 14' 14,59'' 

120 323619 819168 21° 19' 28,89'' 48° 14' 01,79'' 

121 323219 819364 21° 19' 37,83'' 48° 13' 48,67'' 

122 323239 819942 21° 20' 05,88'' 48° 13' 48,75'' 

123 323187 819904 21° 20' 03,92'' 48° 13' 47,10'' 

124 323024 819893 21° 20' 03,17'' 48° 13' 41,84'' 

125 322900 819970 21° 20' 06,72'' 48° 13' 37,77'' 

126 322872 820195 21° 20' 17,58'' 48° 13' 36,65'' 

127 322738 820418 21° 20' 28,21'' 48° 13' 32,12'' 

128 322712 820756 21° 20' 44,52'' 48° 13' 30,93'' 

129 322715 820867 21° 20' 49,92'' 48° 13' 30,94'' 

130 322618 820984 21° 20' 55,43'' 48° 13' 27,67'' 

131 322609 821125 21° 21' 02,25'' 48° 13' 27,27'' 

132 322674 821292 21° 21' 10,41'' 48° 13' 29,19'' 

133 322651 821529 21° 21' 21,87'' 48° 13' 28,23'' 

134 322689 821713 21° 21' 30,82'' 48° 13' 29,29'' 

135 322204 821536 21° 21' 21,57'' 48° 13' 13,75'' 

136 321793 822705 21° 22' 17,58'' 48° 12' 59,32'' 

137 321536 822644 21° 22' 14,29'' 48° 12' 51,08'' 

138 321467 822679 21° 22' 15,84'' 48° 12' 48,82'' 

139 321459 822629 21° 22' 13,44'' 48° 12' 48,59'' 

140 321213 822645 21° 22' 13,87'' 48° 12' 40,62'' 

141 321213 822773 21° 22' 20,06'' 48° 12' 40,51'' 
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142 321109 822805 21° 22' 21,46'' 48° 12' 37,12'' 

143 321121 822909 21° 22' 26,51'' 48° 12' 37,38'' 

144 321001 822958 21° 22' 28,71'' 48° 12' 33,46'' 

145 320886 823416 21° 22' 50,70'' 48° 12' 29,32'' 

146 320858 823404 21° 22' 50,06'' 48° 12' 28,40'' 

147 320710 823683 21° 23' 03,37'' 48° 12' 23,36'' 

148 320720 823785 21° 23' 08,31'' 48° 12' 23,57'' 

149 320603 824157 21° 23' 26,17'' 48° 12' 19,43'' 

150 320423 824001 21° 23' 18,33'' 48° 12' 13,76'' 

151 320262 823837 21° 23' 10,18'' 48° 12' 08,70'' 

152 320249 823842 21° 23' 10,42'' 48° 12' 08,28'' 

153 320246 823836 21° 23' 10,12'' 48° 12' 08,18'' 

154 320258 823825 21° 23' 09,59'' 48° 12' 08,60'' 

155 320077 823588 21° 22' 57,88'' 48° 12' 02,96'' 

156 320067 823576 21° 22' 57,26'' 48° 12' 02,65'' 

157 320037 823537 21° 22' 55,31'' 48° 12' 01,70'' 

158 320014 823507 21° 22' 53,82'' 48° 12' 00,98'' 

159 319967 823453 21° 22' 51,14'' 48° 11' 59,52'' 

160 319955 823439 21° 22' 50,48'' 48° 11' 59,16'' 

161 319941 823451 21° 22' 51,04'' 48° 11' 58,68'' 

162 319936 823447 21° 22' 50,81'' 48° 11' 58,54'' 

163 319926 823436 21° 22' 50,28'' 48° 11' 58,24'' 

164 319913 823421 21° 22' 49,53'' 48° 11' 57,80'' 

165 319913 823386 21° 22' 47,85'' 48° 11' 57,86'' 

166 319851 823295 21° 22' 43,36'' 48° 11' 55,94'' 

167 319813 823265 21° 22' 41,82'' 48° 11' 54,72'' 

168 319801 823260 21° 22' 41,56'' 48° 11' 54,35'' 

169 319812 823245 21° 22' 40,88'' 48° 11' 54,73'' 

170 319749 823166 21° 22' 36,95'' 48° 11' 52,77'' 
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171 319740 823154 21° 22' 36,35'' 48° 11' 52,47'' 

172 319727 823138 21° 22' 35,56'' 48° 11' 52,08'' 

173 319715 823122 21° 22' 34,78'' 48° 11' 51,70'' 

174 319711 823117 21° 22' 34,55'' 48° 11' 51,58'' 

175 319685 823084 21° 22' 32,90'' 48° 11' 50,77'' 

176 319671 823066 21° 22' 32,00'' 48° 11' 50,33'' 

177 319664 823059 21° 22' 31,64'' 48° 11' 50,10'' 

178 319649 823043 21° 22' 30,86'' 48° 11' 49,62'' 

179 319624 823018 21° 22' 29,59'' 48° 11' 48,85'' 

180 319630 823011 21° 22' 29,29'' 48° 11' 49,05'' 

181 319497 822856 21° 22' 21,59'' 48° 11' 44,88'' 

182 319453 822807 21° 22' 19,17'' 48° 11' 43,53'' 

183 319444 822797 21° 22' 18,65'' 48° 11' 43,23'' 

184 319422 822775 21° 22' 17,54'' 48° 11' 42,54'' 

185 319405 822757 21° 22' 16,67'' 48° 11' 42,01'' 

186 319373 822725 21° 22' 15,05'' 48° 11' 41,01'' 

187 319365 822719 21° 22' 14,77'' 48° 11' 40,77'' 

188 319252 822613 21° 22' 09,47'' 48° 11' 37,20'' 

189 319048 822453 21° 22' 01,45'' 48° 11' 30,77'' 

190 319005 822422 21° 21' 59,88'' 48° 11' 29,41'' 

191 318952 822380 21° 21' 57,79'' 48° 11' 27,73'' 

192 318907 822350 21° 21' 56,27'' 48° 11' 26,29'' 

193 318747 822245 21° 21' 50,95'' 48° 11' 21,21'' 

194 318656 822176 21° 21' 47,49'' 48° 11' 18,35'' 

195 318546 822070 21° 21' 42,21'' 48° 11' 14,88'' 

196 318474 821990 21° 21' 38,20'' 48° 11' 12,64'' 

197 318383 821865 21° 21' 32,02'' 48° 11' 09,81'' 

198 318262 821677 21° 21' 22,77'' 48° 11' 06,08'' 

199 318247 821651 21° 21' 21,50'' 48° 11' 05,60'' 
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200 318185 821578 21° 21' 17,84'' 48° 11' 03,68'' 

201 318171 821562 21° 21' 17,08'' 48° 11' 03,25'' 

202 318154 821537 21° 21' 15,83'' 48° 11' 02,71'' 

203 318072 821457 21° 21' 11,85'' 48° 11' 00,12'' 

204 318015 821407 21° 21' 09,37'' 48° 10' 58,32'' 

205 317960 821359 21° 21' 06,95'' 48° 10' 56,61'' 

206 317836 821274 21° 21' 02,65'' 48° 10' 52,66'' 

207 317738 821220 21° 20' 59,90'' 48° 10' 49,55'' 

208 317694 821200 21° 20' 58,87'' 48° 10' 48,16'' 

209 317609 821175 21° 20' 57,54'' 48° 10' 45,40'' 

210 317893 820575 21° 20' 28,93'' 48° 10' 55,18'' 

211 317564 820418 21° 20' 20,84'' 48° 10' 44,67'' 

212 317009 820088 21° 20' 04,10'' 48° 10' 27,04'' 

213 316687 820298 21° 20' 13,80'' 48° 10' 16,42'' 

214 316680 820740 21° 20' 35,18'' 48° 10' 15,75'' 

215 316432 821040 21° 20' 49,33'' 48° 10' 07,47'' 

216 316507 821310 21° 21' 02,49'' 48° 10' 09,64'' 

217 316223 821670 21° 21' 19,49'' 48° 10' 00,08'' 

218 316585 822134 21° 21' 42,47'' 48° 10' 11,35'' 

219 316691 822155 21° 21' 43,63'' 48° 10' 14,76'' 

220 317463 823498 21° 22' 49,73'' 48° 10' 38,48'' 

221 318212 824511 21° 23' 39,84'' 48° 11' 01,71'' 

222 318543 824572 21° 23' 43,28'' 48° 11' 12,35'' 

223 318834 824571 21° 23' 43,65'' 48° 11' 21,77'' 

224 318971 824774 21° 23' 53,67'' 48° 11' 26,02'' 

225 319018 825191 21° 24' 13,91'' 48° 11' 27,15'' 

226 319001 825356 21° 24' 21,85'' 48° 11' 26,42'' 

227 318898 825700 21° 24' 38,36'' 48° 11' 22,75'' 

228 318735 825799 21° 24' 42,91'' 48° 11' 17,39'' 
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229 318699 825868 21° 24' 46,21'' 48° 11' 16,15'' 

230 318682 825971 21° 24' 51,14'' 48° 11' 15,50'' 

231 318728 826214 21° 25' 03,00'' 48° 11' 16,75'' 

232 318636 826166 21° 25' 00,52'' 48° 11' 13,83'' 

233 318583 826087 21° 24' 56,63'' 48° 11' 12,20'' 

234 318461 826044 21° 24' 54,34'' 48° 11' 08,28'' 

235 318224 826051 21° 24' 54,38'' 48° 11' 00,62'' 

236 318078 826127 21° 24' 57,81'' 48° 10' 55,80'' 

237 317842 826492 21° 25' 15,12'' 48° 10' 47,80'' 

238 317904 826896 21° 25' 34,78'' 48° 10' 49,41'' 

239 317805 827232 21° 25' 50,90'' 48° 10' 45,89'' 

240 317728 827312 21° 25' 54,65'' 48° 10' 43,30'' 

241 317638 827331 21° 25' 55,45'' 48° 10' 40,37'' 

242 317582 827428 21° 26' 00,01'' 48° 10' 38,47'' 

243 317404 827249 21° 25' 51,13'' 48° 10' 32,89'' 

244 317340 827307 21° 25' 53,84'' 48° 10' 30,77'' 

245 317334 827394 21° 25' 58,00'' 48° 10' 30,49'' 

246 317247 827304 21° 25' 53,52'' 48° 10' 27,76'' 

247 317164 827302 21° 25' 53,34'' 48° 10' 25,07'' 

248 317185 827424 21° 25' 59,23'' 48° 10' 25,64'' 

249 317112 827568 21° 26' 06,10'' 48° 10' 23,11'' 

250 317038 827620 21° 26' 08,52'' 48° 10' 20,69'' 

251 316965 827556 21° 26' 05,32'' 48° 10' 18,39'' 

252 316917 827574 21° 26' 06,13'' 48° 10' 16,82'' 

253 316944 827645 21° 26' 09,58'' 48° 10' 17,63'' 

254 317062 827674 21° 26' 11,16'' 48° 10' 21,40'' 

255 316960 827754 21° 26' 14,87'' 48° 10' 18,04'' 

256 316991 827911 21° 26' 22,52'' 48° 10' 18,87'' 

257 316920 828014 21° 26' 27,43'' 48° 10' 16,47'' 
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258 316580 827849 21° 26' 18,90'' 48° 10' 05,64'' 

259 316184 827758 21° 26' 13,92'' 48° 9' 52,92'' 

260 316074 827617 21° 26' 06,93'' 48° 9' 49,50'' 

261 316078 827378 21° 25' 55,38'' 48° 9' 49,87'' 

262 315841 827273 21° 25' 49,98'' 48° 9' 42,30'' 

263 315750 827155 21° 25' 44,12'' 48° 9' 39,46'' 

264 315562 827096 21° 25' 41,01'' 48° 9' 33,43'' 

265 315541 826972 21° 25' 34,99'' 48° 9' 32,89'' 

266 315581 826876 21° 25' 30,39'' 48° 9' 34,27'' 

267 315511 826793 21° 25' 26,24'' 48° 9' 32,08'' 

268 315415 826786 21° 25' 25,79'' 48° 9' 28,98'' 

269 315244 826970 21° 25' 34,41'' 48° 9' 23,28'' 

270 315127 826965 21° 25' 34,01'' 48° 9' 19,50'' 

271 315048 826916 21° 25' 31,53'' 48° 9' 17,00'' 

272 314743 827060 21° 25' 38,04'' 48° 9' 06,98'' 

273 314059 827137 21° 25' 40,76'' 48° 8' 44,75'' 

274 313812 827231 21° 25' 44,94'' 48° 8' 36,69'' 

275 313711 827223 21° 25' 44,42'' 48° 8' 33,41'' 

276 313651 827090 21° 25' 37,87'' 48° 8' 31,60'' 

277 313549 827010 21° 25' 33,85'' 48° 8' 28,39'' 

278 313372 826945 21° 25' 30,48'' 48° 8' 22,71'' 

279 313102 826930 21° 25' 29,37'' 48° 8' 14,02'' 

280 312800 827351 21° 25' 49,28'' 48° 8' 03,81'' 

281 312360 827138 21° 25' 38,33'' 48° 7' 49,78'' 

282 312019 826875 21° 25' 25,11'' 48° 7' 39,03'' 

283 311808 826652 21° 25' 13,99'' 48° 7' 32,41'' 

284 311483 826206 21° 24' 51,98'' 48° 7' 22,33'' 

285 311343 826163 21° 24' 49,71'' 48° 7' 17,85'' 

286 311151 826204 21° 24' 51,39'' 48° 7' 11,58'' 
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 A B C D 

 

EOV x EOV y WGS-84 x WGS-84 y 

OREMUS PINCE 

1 329891 827716 21° 26' 32,19'' 48° 17' 16,47'' 

2 329888 827719 21° 26' 32,33'' 48° 17' 16,37'' 

3 329884 827720 21° 26' 32,41'' 48° 17' 16,25'' 

4 329876 827725 21° 26' 32,65'' 48° 17' 15,97'' 

5 329865 827731 21° 26' 32,92'' 48° 17' 15,61'' 

6 329861 827733 21° 26' 32,97'' 48° 17' 15,48'' 

7 329858 827735 21° 26' 33,08'' 48° 17' 15,38'' 

8 329853 827738 21° 26' 33,24'' 48° 17' 15,21'' 

9 329830 827748 21° 26' 33,66'' 48° 17' 14,46'' 

10 329820 827752 21° 26' 33,86'' 48° 17' 14,14'' 

11 329810 827756 21° 26' 34,04'' 48° 17' 13,80'' 

12 329804 827760 21° 26' 34,19'' 48° 17' 13,61'' 

13 329800 827761 21° 26' 34,25'' 48° 17' 13,48'' 

14 329797 827766 21° 26' 34,49'' 48° 17' 13,37'' 

15 329780 827772 21° 26' 34,77'' 48° 17' 12,82'' 

16 329766 827774 21° 26' 34,85'' 48° 17' 12,35'' 

17 329765 827774 21° 26' 34,83'' 48° 17' 12,35'' 

18 329762 827757 21° 26' 34,03'' 48° 17' 12,24'' 

19 329762 827751 21° 26' 33,71'' 48° 17' 12,25'' 

20 329765 827747 21° 26' 33,52'' 48° 17' 12,37'' 

21 329785 827733 21° 26' 32,90'' 48° 17' 13,01'' 

22 329788 827739 21° 26' 33,19'' 48° 17' 13,11'' 

23 329811 827727 21° 26' 32,62'' 48° 17' 13,87'' 

24 329797 827692 21° 26' 30,91'' 48° 17' 13,44'' 

25 329861 827676 21° 26' 30,22'' 48° 17' 15,52'' 

26 329868 827696 21° 26' 31,19'' 48° 17' 15,75'' 
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27 329879 827692 21° 26' 31,02'' 48° 17' 16,10'' 

28 329887 827689 21° 26' 30,88'' 48° 17' 16,37'' 

29 329891 827716 21° 26' 32,19'' 48° 17' 16,47'' 

 

 A B C D 

 

EOV x EOV y WGS-84 x WGS-84 y 

UNGVÁRI PINCÉK 

1 343664 842856 21° 39' 08,43'' 48° 24' 26,41'' 

2 343664 842850 21° 39' 08,12'' 48° 24' 26,42'' 

3 343664 842848 21° 39' 08,02'' 48° 24' 26,40'' 

4 343661 842833 21° 39' 07,31'' 48° 24' 26,33'' 

5 343656 842813 21° 39' 06,31'' 48° 24' 26,18'' 

6 343652 842801 21° 39' 05,74'' 48° 24' 26,08'' 

7 343646 842783 21° 39' 04,86'' 48° 24' 25,89'' 

8 343645 842781 21° 39' 04,73'' 48° 24' 25,86'' 

9 343636 842762 21° 39' 03,83'' 48° 24' 25,61'' 

10 343630 842749 21° 39' 03,14'' 48° 24' 25,41'' 

11 343629 842748 21° 39' 03,10'' 48° 24' 25,40'' 

12 343612 842711 21° 39' 01,30'' 48° 24' 24,88'' 

13 343611 842708 21° 39' 01,15'' 48° 24' 24,84'' 

14 343615 842707 21° 39' 01,10'' 48° 24' 24,98'' 

15 343619 842707 21° 39' 01,11'' 48° 24' 25,12'' 

16 343625 842709 21° 39' 01,24'' 48° 24' 25,30'' 

17 343630 842711 21° 39' 01,34'' 48° 24' 25,47'' 

18 343638 842711 21° 39' 01,33'' 48° 24' 25,72'' 

19 343638 842710 21° 39' 01,30'' 48° 24' 25,72'' 

20 343649 842709 21° 39' 01,24'' 48° 24' 26,07'' 

21 343649 842710 21° 39' 01,28'' 48° 24' 26,07'' 

22 343662 842708 21° 39' 01,20'' 48° 24' 26,51'' 
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23 343665 842708 21° 39' 01,24'' 48° 24' 26,61'' 

24 343686 842717 21° 39' 01,68'' 48° 24' 27,27'' 

25 343692 842718 21° 39' 01,76'' 48° 24' 27,46'' 

26 343699 842718 21° 39' 01,77'' 48° 24' 27,69'' 

27 343702 842717 21° 39' 01,74'' 48° 24' 27,79'' 

28 343705 842717 21° 39' 01,72'' 48° 24' 27,89'' 

29 343710 842714 21° 39' 01,61'' 48° 24' 28,04'' 

30 343713 842710 21° 39' 01,42'' 48° 24' 28,15'' 

31 343711 842701 21° 39' 00,96'' 48° 24' 28,10'' 

32 343715 842696 21° 39' 00,72'' 48° 24' 28,22'' 

33 343712 842674 21° 38' 59,65'' 48° 24' 28,14'' 

34 343698 842613 21° 38' 56,67'' 48° 24' 27,76'' 

35 343710 842611 21° 38' 56,58'' 48° 24' 28,15'' 

36 343715 842610 21° 38' 56,54'' 48° 24' 28,31'' 

37 343706 842572 21° 38' 54,68'' 48° 24' 28,08'' 

38 343709 842567 21° 38' 54,46'' 48° 24' 28,18'' 

39 343726 842555 21° 38' 53,89'' 48° 24' 28,74'' 

40 343732 842551 21° 38' 53,69'' 48° 24' 28,94'' 

41 343751 842538 21° 38' 53,10'' 48° 24' 29,55'' 

42 343771 842524 21° 38' 52,44'' 48° 24' 30,22'' 

43 343771 842523 21° 38' 52,42'' 48° 24' 30,24'' 

44 343772 842526 21° 38' 52,55'' 48° 24' 30,26'' 

45 343771 842526 21° 38' 52,58'' 48° 24' 30,23'' 

46 343780 842582 21° 38' 55,27'' 48° 24' 30,45'' 

47 343778 842583 21° 38' 55,35'' 48° 24' 30,38'' 

48 343778 842585 21° 38' 55,45'' 48° 24' 30,39'' 

49 343779 842587 21° 38' 55,55'' 48° 24' 30,41'' 

50 343781 842588 21° 38' 55,58'' 48° 24' 30,47'' 

51 343784 842602 21° 38' 56,28'' 48° 24' 30,54'' 
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52 343783 842603 21° 38' 56,30'' 48° 24' 30,52'' 

53 343786 842611 21° 38' 56,70'' 48° 24' 30,61'' 

54 343791 842616 21° 38' 56,97'' 48° 24' 30,76'' 

55 343795 842624 21° 38' 57,36'' 48° 24' 30,88'' 

56 343799 842630 21° 38' 57,68'' 48° 24' 31,01'' 

57 343815 842670 21° 38' 59,60'' 48° 24' 31,50'' 

58 343826 842685 21° 39' 00,36'' 48° 24' 31,83'' 

59 343828 842685 21° 39' 00,38'' 48° 24' 31,89'' 

60 343837 842686 21° 39' 00,45'' 48° 24' 32,18'' 

61 343842 842695 21° 39' 00,86'' 48° 24' 32,33'' 

62 343840 842708 21° 39' 01,49'' 48° 24' 32,26'' 

63 343846 842730 21° 39' 02,60'' 48° 24' 32,43'' 

64 343860 842755 21° 39' 03,84'' 48° 24' 32,83'' 

65 343855 842756 21° 39' 03,88'' 48° 24' 32,68'' 

66 343853 842757 21° 39' 03,89'' 48° 24' 32,62'' 

67 343850 842757 21° 39' 03,92'' 48° 24' 32,54'' 

68 343849 842758 21° 39' 03,93'' 48° 24' 32,48'' 

69 343844 842759 21° 39' 03,97'' 48° 24' 32,33'' 

70 343836 842761 21° 39' 04,09'' 48° 24' 32,07'' 

71 343836 842760 21° 39' 04,06'' 48° 24' 32,06'' 

72 343831 842762 21° 39' 04,10'' 48° 24' 31,90'' 

73 343826 842763 21° 39' 04,15'' 48° 24' 31,74'' 

74 343821 842765 21° 39' 04,24'' 48° 24' 31,58'' 

75 343816 842767 21° 39' 04,35'' 48° 24' 31,43'' 

76 343817 842770 21° 39' 04,47'' 48° 24' 31,46'' 

77 343814 842773 21° 39' 04,62'' 48° 24' 31,33'' 

78 343805 842781 21° 39' 05,00'' 48° 24' 31,05'' 

79 343800 842785 21° 39' 05,20'' 48° 24' 30,87'' 

80 343797 842786 21° 39' 05,26'' 48° 24' 30,79'' 
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81 343792 842788 21° 39' 05,31'' 48° 24' 30,60'' 

82 343787 842788 21° 39' 05,32'' 48° 24' 30,44'' 

83 343785 842788 21° 39' 05,30'' 48° 24' 30,38'' 

84 343777 842792 21° 39' 05,50'' 48° 24' 30,14'' 

85 343773 842797 21° 39' 05,73'' 48° 24' 29,98'' 

86 343770 842801 21° 39' 05,93'' 48° 24' 29,89'' 

87 343767 842808 21° 39' 06,25'' 48° 24' 29,80'' 

88 343765 842816 21° 39' 06,66'' 48° 24' 29,70'' 

89 343762 842825 21° 39' 07,06'' 48° 24' 29,60'' 

90 343759 842835 21° 39' 07,57'' 48° 24' 29,49'' 

91 343758 842839 21° 39' 07,76'' 48° 24' 29,47'' 

92 343759 842842 21° 39' 07,88'' 48° 24' 29,47'' 

93 343761 842846 21° 39' 08,09'' 48° 24' 29,53'' 

94 343762 842849 21° 39' 08,25'' 48° 24' 29,56'' 

95 343765 842857 21° 39' 08,61'' 48° 24' 29,66'' 

96 343743 842870 21° 39' 09,20'' 48° 24' 28,93'' 

97 343726 842880 21° 39' 09,66'' 48° 24' 28,38'' 

98 343722 842882 21° 39' 09,76'' 48° 24' 28,25'' 

99 343721 842882 21° 39' 09,79'' 48° 24' 28,21'' 

100 343711 842885 21° 39' 09,92'' 48° 24' 27,87'' 

101 343701 842888 21° 39' 10,04'' 48° 24' 27,56'' 

102 343692 842891 21° 39' 10,15'' 48° 24' 27,28'' 

103 343684 842893 21° 39' 10,25'' 48° 24' 27,01'' 

104 343684 842894 21° 39' 10,28'' 48° 24' 27,00'' 

105 343681 842895 21° 39' 10,32'' 48° 24' 26,90'' 

106 343673 842897 21° 39' 10,45'' 48° 24' 26,66'' 

107 343673 842895 21° 39' 10,30'' 48° 24' 26,65'' 

108 343673 842894 21° 39' 10,26'' 48° 24' 26,65'' 

109 343673 842887 21° 39' 09,95'' 48° 24' 26,64'' 
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110 343674 842855 21° 39' 08,38'' 48° 24' 26,71'' 

111 343664 842856 21° 39' 08,43'' 48° 24' 26,41'' 

 

 A B C D 

 

EOV x EOV y WGS-84 x WGS-84 y 

KŐPOROSI PINCÉK 

1 335918 833535 21° 31' 23,56'' 48° 20' 25,61'' 

2 335924 833569 21° 31' 25,24'' 48° 20' 25,76'' 

3 335932 833594 21° 31' 26,45'' 48° 20' 26,00'' 

4 335947 833611 21° 31' 27,33'' 48° 20' 26,47'' 

5 335964 833623 21° 31' 27,93'' 48° 20' 26,99'' 

6 335974 833623 21° 31' 27,95'' 48° 20' 27,32'' 

7 335993 833630 21° 31' 28,30'' 48° 20' 27,92'' 

8 336003 833640 21° 31' 28,78'' 48° 20' 28,26'' 

9 336012 833653 21° 31' 29,42'' 48° 20' 28,53'' 

10 336009 833654 21° 31' 29,47'' 48° 20' 28,41'' 

11 336008 833654 21° 31' 29,49'' 48° 20' 28,38'' 

12 335995 833658 21° 31' 29,68'' 48° 20' 27,96'' 

13 335983 833662 21° 31' 29,85'' 48° 20' 27,57'' 

14 335971 833666 21° 31' 30,03'' 48° 20' 27,18'' 

15 335971 833666 21° 31' 29,99'' 48° 20' 27,18'' 

16 335959 833669 21° 31' 30,13'' 48° 20' 26,80'' 

17 335948 833672 21° 31' 30,28'' 48° 20' 26,42'' 

18 335936 833675 21° 31' 30,41'' 48° 20' 26,03'' 

19 335922 833679 21° 31' 30,56'' 48° 20' 25,58'' 

20 335908 833682 21° 31' 30,69'' 48° 20' 25,13'' 

21 335894 833685 21° 31' 30,83'' 48° 20' 24,68'' 

22 335880 833688 21° 31' 30,96'' 48° 20' 24,22'' 

23 335867 833692 21° 31' 31,09'' 48° 20' 23,78'' 
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24 335853 833695 21° 31' 31,22'' 48° 20' 23,33'' 

25 335839 833698 21° 31' 31,35'' 48° 20' 22,88'' 

26 335826 833701 21° 31' 31,46'' 48° 20' 22,44'' 

27 335811 833704 21° 31' 31,60'' 48° 20' 21,96'' 

28 335797 833707 21° 31' 31,72'' 48° 20' 21,50'' 

29 335783 833710 21° 31' 31,84'' 48° 20' 21,07'' 

30 335770 833713 21° 31' 32,00'' 48° 20' 20,63'' 

31 335769 833712 21° 31' 31,92'' 48° 20' 20,62'' 

32 335758 833714 21° 31' 32,00'' 48° 20' 20,23'' 

33 335746 833716 21° 31' 32,08'' 48° 20' 19,86'' 

34 335734 833718 21° 31' 32,17'' 48° 20' 19,46'' 

35 335723 833720 21° 31' 32,25'' 48° 20' 19,10'' 

36 335711 833722 21° 31' 32,33'' 48° 20' 18,72'' 

37 335700 833724 21° 31' 32,41'' 48° 20' 18,35'' 

38 335689 833726 21° 31' 32,49'' 48° 20' 17,99'' 

39 335682 833705 21° 31' 31,44'' 48° 20' 17,79'' 

40 335682 833702 21° 31' 31,33'' 48° 20' 17,79'' 

41 335683 833700 21° 31' 31,21'' 48° 20' 17,84'' 

42 335686 833699 21° 31' 31,16'' 48° 20' 17,92'' 

43 335694 833699 21° 31' 31,19'' 48° 20' 18,20'' 

44 335694 833697 21° 31' 31,10'' 48° 20' 18,19'' 

45 335694 833695 21° 31' 31,01'' 48° 20' 18,19'' 

46 335693 833695 21° 31' 31,02'' 48° 20' 18,17'' 

47 335673 833688 21° 31' 30,61'' 48° 20' 17,52'' 

48 335664 833683 21° 31' 30,34'' 48° 20' 17,22'' 

49 335662 833681 21° 31' 30,29'' 48° 20' 17,17'' 

50 335649 833673 21° 31' 29,84'' 48° 20' 16,74'' 

51 335647 833674 21° 31' 29,91'' 48° 20' 16,68'' 

52 335630 833662 21° 31' 29,31'' 48° 20' 16,15'' 
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53 335617 833618 21° 31' 27,16'' 48° 20' 15,79'' 

54 335661 833609 21° 31' 26,75'' 48° 20' 17,21'' 

55 335665 833626 21° 31' 27,62'' 48° 20' 17,32'' 

56 335668 833627 21° 31' 27,67'' 48° 20' 17,42'' 

57 335670 833628 21° 31' 27,71'' 48° 20' 17,48'' 

58 335692 833637 21° 31' 28,16'' 48° 20' 18,19'' 

59 335694 833637 21° 31' 28,16'' 48° 20' 18,25'' 

60 335711 833636 21° 31' 28,15'' 48° 20' 18,82'' 

61 335770 833620 21° 31' 27,46'' 48° 20' 20,74'' 

62 335798 833608 21° 31' 26,95'' 48° 20' 21,63'' 

63 335799 833608 21° 31' 26,91'' 48° 20' 21,66'' 

64 335804 833603 21° 31' 26,68'' 48° 20' 21,85'' 

65 335885 833559 21° 31' 24,67'' 48° 20' 24,50'' 

66 335910 833540 21° 31' 23,78'' 48° 20' 25,34'' 

67 335914 833537 21° 31' 23,66'' 48° 20' 25,49'' 

68 335918 833535 21° 31' 23,56'' 48° 20' 25,61'' 

 

 A B C D 

 

EOV x EOV y WGS-84 x WGS-84 y 

RÁKÓCZI PINCE 

1 333352 836885 21° 34' 02,09'' 48° 18' 59,08'' 

2 333365 836890 21° 34' 02,41'' 48° 18' 59,52'' 

 

 A B C D 

 

EOV x EOV y WGS-84 x WGS-84 y 

GOMBOSHEGYI PINCE 

1 334927 834629 21° 32' 15,13'' 48° 19' 52,42'' 

2 334924 834629 21° 32' 15,14'' 48° 19' 52,30'' 

3 334879 834633 21° 32' 15,26'' 48° 19' 50,87'' 
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4 334859 834635 21° 32' 15,32'' 48° 19' 50,21'' 

5 334844 834636 21° 32' 15,37'' 48° 19' 49,72'' 

6 334807 834612 21° 32' 14,13'' 48° 19' 48,54'' 

7 334801 834608 21° 32' 13,94'' 48° 19' 48,36'' 

8 334709 834548 21° 32' 10,88'' 48° 19' 45,44'' 

9 334705 834546 21° 32' 10,74'' 48° 19' 45,31'' 

10 334702 834544 21° 32' 10,65'' 48° 19' 45,22'' 

11 334711 834501 21° 32' 08,57'' 48° 19' 45,55'' 

12 334714 834502 21° 32' 08,64'' 48° 19' 45,67'' 

13 334719 834503 21° 32' 08,70'' 48° 19' 45,80'' 

14 334722 834504 21° 32' 08,74'' 48° 19' 45,92'' 

15 334726 834504 21° 32' 08,74'' 48° 19' 46,04'' 

16 334729 834503 21° 32' 08,72'' 48° 19' 46,15'' 

17 334732 834502 21° 32' 08,66'' 48° 19' 46,25'' 

18 334736 834500 21° 32' 08,57'' 48° 19' 46,35'' 

19 334738 834497 21° 32' 08,44'' 48° 19' 46,44'' 

20 334739 834496 21° 32' 08,37'' 48° 19' 46,48'' 

21 334741 834493 21° 32' 08,24'' 48° 19' 46,54'' 

22 334743 834489 21° 32' 08,06'' 48° 19' 46,60'' 

23 334743 834484 21° 32' 07,83'' 48° 19' 46,62'' 

24 334743 834479 21° 32' 07,56'' 48° 19' 46,61'' 

25 334741 834474 21° 32' 07,32'' 48° 19' 46,54'' 

26 334739 834473 21° 32' 07,25'' 48° 19' 46,51'' 

27 334736 834468 21° 32' 07,03'' 48° 19' 46,39'' 

28 334768 834482 21° 32' 07,76'' 48° 19' 47,43'' 

29 334781 834490 21° 32' 08,18'' 48° 19' 47,84'' 

30 334787 834494 21° 32' 08,35'' 48° 19' 48,01'' 

31 334805 834506 21° 32' 08,96'' 48° 19' 48,61'' 

32 334835 834525 21° 32' 09,95'' 48° 19' 49,53'' 
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33 334854 834543 21° 32' 10,86'' 48° 19' 50,15'' 

34 334874 834568 21° 32' 12,07'' 48° 19' 50,76'' 

35 334883 834582 21° 32' 12,77'' 48° 19' 51,04'' 

36 334899 834597 21° 32' 13,55'' 48° 19' 51,54'' 

37 334916 834614 21° 32' 14,39'' 48° 19' 52,07'' 

38 334927 834629 21° 32' 15,13'' 48° 19' 52,42'' 
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A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület világörökségi kezelési terve 
 

1. Alapadatok 
 

1.1. A világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének kivonata 
 

1.1.1. A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értékét 
a) az évezredes (1561 óta dokumentált, 1737 óta zárt borvidékként működő), ma is eleven borászati kultúra (a szőlőtermelés 

és az aszú bor készítése), 
b) a borászati kultúrával kölcsönhatásban formálódott tájkarakter (a táj képe és szerkezete), 
c) a térség gazdag és sokszínű kulturális öröksége (a Tokaj-hegyaljai lakosság társadalmi-kulturális, etnikai és vallási 

sokszínűsége, a Tokaji aszú különleges hírneve) 
jelenti az 1. mellékletben megállapított területen. 

1.1.2. A kiemelkedő egyetemes érték része a környezeti tényezők különleges kombinációja. 
1.1.2.1.A szőlőművelés és a borkészítés egyedülálló formájának kialakulására ható klimatikus és környezeti adottságok – a 

vulkanikus lejtők és vizes élőhelyek különleges mikroklímát eredményező, a szőlőszemek aszúsodását okozó Botrytis cinerea 
nemespenész megtelepedését elősegítő – együttese, továbbá a környező tölgyerdők jelenléte. 

1.1.2.2. A hegyaljai szőlőbirtokok, falvak, kisvárosok és vulkanikus hegyek kőzeteiben kézi munkával vájt történelmi (vágott- 
vagy lyuk-, illetve az ásott pincékből álló) pincerendszerek. 
 

1.2. A kiemelkedő egyetemes értéket hordozó attribútumok 
 

1.2.1. Az „Ezeréves”, folytonos megújulásra képes szőlészeti-borászati kultúra: 
1.2.1.1. A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület természeti erőforrásai: 
a) a termőtalaj alapkőzeteként, a pincerendszer befogadójaként és építőanyagaként is szolgáló vulkanikus kőzet; 
b) az ásványi anyagokban gazdag termőtalaj, a kedvező viszonyok és a különleges mezoklíma által kialakított termőhelyek; 
c) az aszúsodást biztosító Botrytis cinerea és a pincék falán kialakuló Cladosporium cellare; 
d) a hordókészítés faanyagaként és a sajátos mezoklíma kialakításához hozzájáruló egyik természeti erőforrásként a zempléni 

kocsánytalan tölgy; 
1.2.1.2. a változatos méretű és tulajdonviszonyú szőlőbirtokok rendszere, a kisparcellás szőlőhegyektől az üzemi méretű 

szőlőbirtokokig, a természeti adottságokhoz illeszkedő dűlők rendszere; 
1.2.1.3. a szőlő és borkultúra évszázados (ön)szabályozó és eredetvédelmi intézményrendszerének folytonossága; 
1.2.1.4. a szőlőtermesztés és a borkészítés hagyományos tokaji borvidéki eszközkészletének muzeális gyűjteményei, muzeális 

borok gyűjteményei; 
1.2.1.5. a borminőségek változatossága; 
1.2.1.6. a tájkaraktert meghatározó történelmi borházak, a sajátos szőlőhegyi történeti tájelemek: kőfalak (kőgátak, bástyák), 

lépcsők (garádicsok), kőrakások (kősáncok), vízárkok, utak, liktorvermek, szőlőhegyi szakrális kisemlékek, az egykori parcella és 
birtokhatárokat jelző, törpemandulával benőtt kőgarádok; 

1.2.1.7. a több mint száz éves múlttal rendelkező szőlészeti-borászati kutatás és szakképzés helyi intézményei: a kísérleti 
ültetvények, az összegyűjtött ritka történeti szőlőfajták génbankjaként szolgáló fajtagyűjtemény. 

 
1.2.2. A 13. századtól folyamatosan épülő pincék, pincerendszerek egyedülálló sűrűsége, a több ezer objektumból álló pince-

együttes: 
1.2.2.1. többségében hozzáadott építőanyag nélkül, a vulkáni tufába vagy löszbe (Tokaj-hegy) vájt, vágott pincék; 
1.2.2.2. az egyedülálló sűrűségben és változatos megjelenési formában fennmaradt pincék négy alaptípusa: 
a) az egyágú (paraszt) pince, 
b) a főtengelyre felfűzött celláspince, 
c) az egymással párhuzamosan futó ágakból álló pince, 
d) a pinceágak és az eltérő pinceszintek összekötéséből kialakult labirintuspince, 

az ún. pincerendszer; 
1.2.2.3. a településeken belül található nagyméretű pincerendszerek, közvetlenül a települések határában kiépült pincesorok, 

pinceutcák; 
1.2.2.4. a kőzetben kiépült pincék borérlelésre, bortárolásra alkalmas páratartalma, hőmérséklete, a sajátos, egyedi mikroklímát 

szabályozó pincepenész (Cladosporium cellare); 

2. melléklet a 485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
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1.2.2.5. a máig tartó történelmi folytonosság: a 13-18. századi pincék, pincerendszerek, a 16-20. századi borházak, a 20-21. 
századi új, korszerű szőlőfeldolgozók, pincészetek. 
 

1.2.3. Az egykori mezővárosok láncolatára épülő településhálózat települési, építészeti, tárgyi öröksége: 
1.2.3.1. az Erdély és Felvidék, illetve Kárpátalja közötti kereskedelmi útvonalra szerveződő egykori mezőváros-hálózat és a rájuk 

épülő térszerkezeti értékek: kivételes sűrűség, intenzív, sokrétű tájhasználat, kompakt településtestek, közel azonos nagyságú 
mezőváros-karakterű mikro-központok láncolata; 

1.2.3.2. középkori szerkezetüket őrző hézagosan zártsorú, egyutcásból kinőtt településszövetek felvidéki (kassai) mintákat 
követő orsós főterekkel, templomegyüttesekkel, zegzugos, kisebb terekkel tarkított, a terepalakulatokat változatosan követő 
városias utca- és térhálózattal; 

1.2.3.3. az ország kiemelkedő értékű műemlékeinek sűrű csoportjai, amelyek történeti rétegzettségük, kulturális, műfaji és 
stiláris sokszínűségük miatt a kultúrtáj kiemelkedő elemei: 

a) a középkori eredetű egyházi emlékek; 
b) a középkori és reneszánsz eredetű világi emlékek: a várak, várkastélyok; 
c) a 18-19. és a kora 20. századi építkezések emlékei: a mezővárosokban megtelepedő kereskedők építkezései, több felekezet 

copf és késő-barokk templomai, barokk és klasszicista kúriák, városi lakóházak és egyéb épített örökségi elemek (így különösen 
kőfalak, támfalak, szárazon rakott kőkerítések); 

d) a példaszerű kortárs felújítások és kiegészítések: borászatok, kulturális és városközponti együttesek; 
1.2.3.4. a kortárs építészeti kultúra emblematikus öröksége; 
1.2.3.5. a ma is élő vagy ismeretanyagban, szókincsben, eszközkészletben, más emlékanyagban és kapcsolatrendszerekben 

részlegesen megőrzött hagyományos kézműves iparok; 
1.2.3.6. az etnikai-vallási és néprajzi-táji sokféleség, illetve a társadalom rétegződésének sokszínűségét őrző épített és szellemi 

kulturális örökség, tradíciók, hagyományteremtés, ezen belül kiemelkedő jelentőségű: 
a) a holokauszt következtében elpusztult zsidó közösség emlékanyaga; a máig élő német nemzetiségi kultúra; a balkáni (főleg 

szláv) ortodox hagyomány és hatás emlékei; 
b) a külföldi és belföldi „bebíró birtokosság” rendszerváltás óta újjáéledt hagyománya; 
c) a helyi sajátosságokhoz adaptálódott urbánus kulturális sokszínűség szerves részét képező színházak, köz-, egyházi és 

magángyűjtemények; 
1.2.3.7. a tokaji bortermelés felfuttatásában döntő szerepet játszó Rákóczi-dinasztiának a világörökségi terület számos 

településén megtalálható épített és szellemi öröksége. 
 

1.2.4. Karakteres tájképi együttesek, amelyek a sok évszázados tájhasználat, a földtani és felszínalaktani adottságok, valamint az 
élővilág szinergiájának leképeződései: 

1.2.4.1. az egykor uralkodó „magassági övezetes” tájhasználati rendszer meglévő részletei: az erdővel borított hegygerincek, 
cserjés, gyep, a domb- és hegyoldalakra telepített szőlő, a hegylábi gyümölcsösök, a síkságok és a Bodrog árterének természeti 
adottságokhoz igazodó szántó- és gyepgazdálkodása, vizes élőhelyei; 

1.2.4.2. a változatos domborzat számos pontról feltáruló együttese, fényszennyezéstől mentes nagy kiterjedésű tájrészletek 
hiteles tájképi feltárulása; 

1.2.4.3. a differenciált tájföldrajzi meghatározottság következtében kialakult karakteres településtípusok: az etnikai és vallási 
tekintetben egyaránt sokszínű hegyaljai mezővárosok, a főleg magyarok lakta Bodrog menti falvak, dél-zempléni, Szerencs 
környéki falvak, a Zemplén belső hegyi falvai, a peremhelyzetű kisvárosok; 

1.2.4.4. a település-táj kapcsolat: a települések kompaktsága, a kevéssé sérült településszegélyek; 
1.2.4.5. kiemelkedő jelentőségű tájképi látványelemek és egyedi tájértékek egyedülálló sokfélesége, a sajátos szőlőhegyi 

történeti tájelemek; 
1.2.4.6. egyes kiemelkedő földtani-felszínalaktani és egyéb természeti értékek, élőhely-csoportok évszakonként változó 

egyedülálló tájképi feltárulása; 
1.2.4.7. a területen nyilvántartott, a tájrégészeti örökség részét képező források, kunhalmok és földvárak; 
1.2.4.8. a területen hivatalosan nyilvántartott tájértékek tömegessége és változatossága. 
 

1.2.5. Az élő és élettelen természeti értékek, azaz a biológiai, a földtani-felszínalaktani és a vízrajzi értékek rendkívüli diverzitása: 
1.2.5.1. hegyoldalak, vízpartok és fás legelők élőhelyeinek, társulásainak sokasága, változatossága; 
1.2.5.2. egykori várhegyek, felhagyott bányák területén kialakult különleges vegetáció és földtani értékek; 



84318 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 218. szám 

1.2.5.3. a területen előforduló, európai jelentőségű értékes madárfajok vonulási, illetve fészkelő helyei, a csak hazánk területén 
előforduló élőhelytípusok és fajok; 

1.2.5.4. a tájtörténeti jelentőséggel bíró miocénkori ősszőlő (Vitis Tokajensis) levelének lenyomata, génmegőrzés 
szempontjából kiemelkedő jelentőségű védett ligeti (ártéri) szőlő (Vitis Sylvestris) élőhelye; 

1.2.5.5. a térség különleges ásványokban, ősmaradványokban való gazdagsága. 
 
1.2.6. A kultúrák évezredes egymásra rétegződését tükröző gazdag régészeti emlékanyag: 

1.2.6.1. a 13-16. századi magyar várépítészet épületeinek lelőhelyei, kiemelten védett és fokozottan védett emlék; 
1.2.6.2. a későbronzkori és koravaskori telepek, későbronzkori, vaskori, Árpád-kori erődítések; 
1.2.6.3. a Bodrog-magasparton több kilométeren át húzódó, a rézkor egy szakaszának is nevet adó nemzetközi jelentőségű 

Bodrogkeresztúri kultúra; 
1.2.6.4. a meglévő és potenciális régészeti bemutatóhelyek; 
1.2.6.5. a területen található régészeti közgyűjtemények és az egész területre kiterjedő gyűjtőkörrel rendelkező gyűjteményből 

származó régészeti gyűjteménye; 
1.2.6.6. a természetvédelmi oltalom alatt álló kunhalmok és földvárak; 
1.2.6.7. a kutatási területről származó leletanyag; 
1.2.6.8. a Bodrogköz és Bodrog-magaspart ember és a táj szoros kapcsolatát őrző helynévanyaga; 
1.2.6.9. Európa őskori kereskedelmében csereeszközt jelentő obszidián lelőhelye és őskori bányászatának helyszínei, nyomai. 
 

1.2.7. A több száz éve zajló kutatási, gyűjtési, művészi alkotó, mítosz- és hagyományteremtő tevékenység eredményeinek páratlan 
gazdagsága: 

1.2.7.1. Tokaj-hegyalja történelmi borvidékhez köthető kutatások, adatbázisok, bibliográfiák, monográfiák és kutatási 
hagyományok egyedülálló mennyisége és folyamatos bővülése; 

1.2.7.2. a borvidékre vonatkozó legfontosabb hiteles történeti dokumentumok gyűjteménye;  
1.2.7.3. a borvidék területén működő muzeális gyűjtemények sokasága; 
1.2.7.4. a térség meghatározó szerepe a modern magyar irodalmi nyelv megalapozásában és gondozásában; 
1.2.7.5. szőlészethez-borászathoz kapcsolódó hiedelemvilág, tradíciók, néprajzi szellemi értékek, szürethez kapcsolódó 

szokások, hagyományőrzés és -teremtés folytonossága; 
1.2.7.6. a Tokaj-hegy, a Tokaj-hegyaljai dűlők és a hozzájuk kapcsolható történelmi személyiségek különleges szimbolikus 

tartalmaira épülő kollektív emlékezet; 
1.2.7.7. a borvidék és borainak szerepeltetése, dicsérete a hazai irodalomban; 
1.2.7.8. Tokaj-hegyalja és borainak szerepeltetése, dicsérete az európai és tengerentúli költők, írók, utazók műveiben, amellyel 

a borvidéket az egyetemes kultúra részévé tették; 
1.2.7.9. az egykor itt élt és a térség felvirágoztatásában meghatározó szerepet játszó, elpusztított sokezres zsidó közösség 

értékteremtő munkájának élő emlékezete. 
 

2. A kezelés céljai 
 

2.1. A kezelés átfogó célja a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület kiemelkedő egyetemes 
értékének és attribútumainak sértetlen és hiteles megőrzése, a kiemelkedő egyetemes értéket és az azt hordozó attribútumokat 
sértő vagy veszélyeztető állapotok megelőzése, megszüntetése. 

2.2. A kezelés specifikus céljai: 
2.2.1. a világörökségi területen az irányítási, működési, szabályozási, kezelési és fejlesztési kultúrának a borvidék nagy 

korszakaihoz méltó, értékőrző és értékalkotó, fenntartható folyamatok tartós működtetését garantáló, partnerségi keretek között 
történő továbbépítése; 

2.2.2. a veszélyeztetett értékhordozók pusztulásának megállítása, megőrzési állapotuk javítása; 
2.2.3. a történeti táj értékteremtő, megújuló képességének erősítése, új értékhordozók létrehozásának ösztönzése a táj 

népességeltartó képességének fokozására is tekintettel. 
 

3. A kezelés stratégiái 
 
3.1. A világörökség és a történeti táj fókuszba állítása, a világörökségi területen meglévő és a tervezett intézményrendszer (a 

Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács, a világörökségi gondokság, a tájgondnokság, a térségi főépítész, települési főépítészek, 
tájegységi tervtanács) hálózatba szervezése, szervezeti-működési mechanizmusainak összehangolása és stabil működési 
feltételeinek biztosítása, Tokaj-hegyaljai Tudástár – a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület közös 
digitális térinformatikai rendszere – kidolgozása, felépítése és működési feltételeinek biztosítása. 
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3.2. A történeti táj kiemelkedő egyetemes értékének megőrzéséhez szükséges szabályozás, beleértve a fejlesztési és rendezési 
típusú tervezést, és a települési tervek felülvizsgálatát, új tervek készítését. 

3.3. Az európai uniós fejlesztéspolitikai eszközökre is építve a világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értékének hosszú 
távú megőrzéséhez, fenntarthatóságának és a bemutatás feltételeinek javításához szükséges legsürgetőbb intézkedések és 
beavatkozások végrehajtása. 

3.4. A hosszútávon fenntartható örökséggazdálkodáshoz szükséges pénzügyi feltételek kialakítása és konszolidálása. Az 
értékek felújításának, a kiemelkedő egyetemes értéket sértő objektumok átalakításának támogatása, ösztönzése. 
 

 
 

4. Védelmi célú és kezelést támogató szabályozások 
 

4.1. Világörökségi kezelési módok 
 

4.1.1. A szőlő és borkultúra védelme és fejlesztése 
 

4.1.1.1. A fejlesztési feladatok azonosítására a világörökségi területen a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács vezetésével BOR-
VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Programot (a továbbiakban: BOR-VIDÉK program) kell kidolgozni és végrehajtani a kezelési tervvel 
összhangban és annak megvalósítása érdekében, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács kezeléssel összefüggő feladat- és felelősségi 
körének egyidejű kialakítása és a hegyközségek szerepének erősítése mellett. 

4.1.1.2. A BOR-VIDÉK program célja és feladata a világörökségi terület fejlesztésének megalapozása 
a) nemzetközi jó gyakorlatok kutatásával és közzétételével, nemzetközi trendek figyelésével, összemérési, viszonyítási 

kutatásokkal; 
b) a tervezett előírások hatásának vizsgálatával; 
c) a Tokaj-hegyaljai Tudástárnak a birtokméret-változás folyamatfigyelésére és a különféle termőhelyeken elérhető minőség 

vizsgálatára (termőhely-értékelésre és osztályozásra, illetve termőhelyi kataszterre) vonatkozó adatainak felhasználásával; 
d) agro-innovációs kutatásokkal; 
e) a termőhely-értékelés, osztályozás és a termőhelyi kataszter szükség szerinti felülvizsgálatával; 
f) kereslet-kínálat elemzéssel, piackutatással; 
g) a világörökségi gondnokság szakmai koordinációjában megvalósuló folyamatos szakmai segítségnyújtással és felügyelettel. 
4.1.1.3. A BOR-VIDÉK programnak a világörökségi terület kezelése szempontjából tekintettel kell lenni az alábbiakra: 
a) A szőlőművelés kiemelkedő egyetemes értéket hordozó attribútumainak tartós fennmaradást garantáló védelme 

érdekében meg kell vizsgálni a zárt borvidékké nyilvánítás lehetőségét. 
b) A termőterületek fejlesztését a minőséget, a történelmi előzményeket és a klímaváltozást is figyelembe vevő, elsősorban a 

hagyományos Tokaj-hegyaljai szőlő- és gyümölcsfajták telepítésével kell megvalósítani. 
c) A minőségi bortermelésre alkalmatlan síkvidéki ültetvényeket fel kell számolni, helyettük részben erdőtelepítés szükséges. 

Erdőtelepítés csak őshonos fajokkal történhet. A mezoklíma kiegyenlítettsége, az aszúsodást elősegítő páratartalom biztosítása, a 
tájkép és az élővilág sokszínűségének védelme, fenntartása érdekében a Tokaj-hegyalja szőlőkataszteri területbe nem tartozó 
domb- és hegyvidéki területein lévő, legalább 80%-ban őshonos fafajokból álló erdőkben biztosítani kell a folyamatos 
erdőborítást; felújítás szálalóvágással, szálalással végezhető. 

d) A világörökségi terület fejlesztése körében a szőlőtelepítésre történő javaslattételt a Natura 2000 területekkel való 
összhangot biztosító előzetes hatásvizsgálatokkal és ezek helyszíni felméréseken alapuló megalapozásával kell alátámasztani. A 
borászok számára bővíteni kell a Natura 2000 hálózattal kapcsolatos tájékoztatást, továbbá Natura 2000-es kompenzációs 
támogatási formákat kell kidolgozni. 

e) A program kidolgozása során – annak részeként – a jégkárok és az ellenük való védekezési intézkedések dokumentálására 
és vizsgálatára is kiterjedő védekezési stratégiát kell készíteni. 

f) Az 1.1.2. és az 1.2.4.1. pont szerinti vizes élőhelyek fejlesztése előzetes mezoklíma kutatások, és a klímaváltozás 
monitorozáshoz szükséges alapadatbázis kiépítése és használata mellett végezhető. A vizes élőhelyeknek a kiemelkedő 
egyetemes érték létrejöttében és megőrzésében betöltött szerepére tekintettel azonosítani kell a rehabilitálható egykori vizes 
élőhelyeket és meg kell kezdeni a rehabilitációjuk előkészítését és végrehajtását. 

g) A világörökségi terület közlekedési és turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése körében a dűlőút-hálózat és a 
dűlőinfrastruktúra, melioráció összehangolt időarányos fejlesztése szükséges a kerékpáros turizmus igényeire, a klímaváltozás 
hatásaira és az új telepítésekre is tekintettel. 

h) A világörökségi területen a kezelés céljainak elérése érdekében a bortermékekhez kapcsolódó komplex marketingstratégia 
kialakítása szükséges. A tokaji márkanév nemzetközi védelme érdekében és a világörökségi területhez való kötődésére 
tekintettel, a világörökségi területtel határos területen működő borászokkal közös, rendszeres kommunikációs fórumot kell 
szervezni. 

i) A világörökségi területen a képzési, foglalkoztatási és szociális helyzet fejlesztése keretében törekedni kell hagyományos 
tudások és innovatív technológiák képzésére az iskolarendszerű, valamint a felnőttképzésben, továbbá a világörökségi területen 
a munkaerő-piaci kereslet szempontjából hasznos, célirányos közfoglalkoztatási lehetőségek megteremtésére, a roma fiatalok 
szőlészeti-borászati szakképzését és a képzetlen felnőttek képzését is beleértve. 

4.1.1.4. A BOR-VIDÉK program végrehajtása során a világörökségi területen működő szőlő- és borgazdaságok műszaki üzemi 
terveinek módosításakor a kezelési tervvel és a településrendezési tervekkel összhangban kell eljárni. 
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4.1.1.5. A világörökségi területen zajló bányászati tevékenység hosszú távú jövőképének meghatározására a Tokaj Borvidék 
Fejlesztési Tanács vezetésével a jövőkép elérését szolgáló bányászati és nyersanyag-gazdálkodási stratégia kidolgozása és 
végrehajtásának elindítása szükséges az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 14/B. § (2) bekezdés b) 
pontjában foglaltakkal, a kezelési tervvel és a készítendő BOR-VIDÉK programmal összhangban. 

4.1.1.6. A bányászati és nyersanyag-gazdálkodási stratégiának a világörökségi terület kezelése szempontjából az alábbi 
alapelvekre kell tekintettel lenni: 

a) A BOR-VIDÉK programot megyén túlmutató, térségi léptékű keretek között kell kidolgozni. 
b) A BOR-VIDÉK programnak a világörökségi terület tekintetében a nyersanyag-gazdálkodáson túlmenően ki kell terjednie: 
ba) az egyes bányáknál szükséges, működés közbeni hatáscsökkentő intézkedésekre, 
bb) a helyi ellátást biztosító bányászat és a nagyipari bányászat visszafogása miatt kieső kitermelés kompenzálása 

szempontjából országszerte vizsgálható területekre, és 
bc) fel kell tárnia a bányászati tevékenység áthelyezése támogatásának és a kieső jövedelem részleges kompenzálásának, 

valamint a felhagyott bányák, bányatelkek folyamatos, komplex táj-rehabilitációjának, illetve a művelés alatt lévő és szünetelő 
bányák rekultivációjának, a működő és a felhagyott bányák és gazdasági területek tájba illesztésének, a felhagyott 
bányaműveléssel érintett terültek folyamatos gondozásának lehetőségeit. 

c) A programnak javaslatot kell tenni a tájsebek, felhagyott, bezárt bányaterületek rehabilitációjára, a tájba illesztés és a bányászati 
tevékenység által napvilágra került földtudományi természeti értékek megőrzése, fenntartása és bemutatása követelményeinek 
és lehetőségeinek meghatározására. Elengedhetetlen a tájsebek együttes kezelése és a szűken vett bányászati követelményeken 
túllépő, komplex táj- és környezet-rehabilitációs elvárások rögzítése, az összehangolt térségi tájrehabilitációs tájrendezés tervezési 
irányainak, funkcióinak, ökológiai és egyéb szempontú újrahasznosítási szerepének meghatározása, a beépítésre szánt területek 
kijelölésének ökológiai tájrehabilitáció esetén történő megtiltása. 

d) A programban fel kell tárni a bányászathoz kapcsolódó ipari örökség építészeti, városépítészeti, kulturális értékeit, és azonosítani 
kell azok megőrzésének kívánatos módozatait a világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értéke és az azokat hordozó attribútumok 
sértetlen és azokat nem veszélyeztető fennmaradására tekintettel. 

e) A működő bányák környezetének rendezése a kiemelkedő egyetemes érték védelme és látványának érvényesülése 
érdekében. 

4.1.1.7. A településrendezési tervezés során a kezelési tervre, az annak alapján készítendő BOR-VIDÉK programra és a bányászati és 
nyersanyag-gazdálkodási stratégiára tekintettel kell lenni. 
 

4.1.2. A tájkarakter védelme és fejlesztése 
 
4.1.2.1. Tokaji Borvidék Kiemelt Térség számára a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács működéséhez integráltan 
a) közös integrált területfejlesztési stratégia elkészítése tájstratégiai munkarésszel (struktúraterv szintű és részletezettségű 

javaslat kidolgozása az együtt tervezendő településekre); 
b) területfejlesztési koncepció és program elkészítése; 
c) területrendezési terv elkészítése; 
d) településrendezési egyeztetési fórum létrehozása; 
e) településcsoportonként, közös külterület-szabályozás elkészítése; 
f) térségi főépítész kinevezése; 
g) a táji értékek – különös tekintettel az egyedi tájértékekre – szakszerű gondozására tájgondnokság létrehozása 

szükséges. 
4.1.2.2. A 4.1.2.1. pont a)–e) alpontja szerinti dokumentumokat – a külterületi építészeti és egyedi tájértékeket (az egyedi 

tájértékek esetében a megállapításukért és nyilvántartásba vételükért felelős nemzeti park igazgatóság adatszolgáltatása 
alapján) is megfelelően feldolgozó értékkataszterrel együtt – a Tokaj-hegyaljai Tudástárban a településrendezési tervek rendszerével 
összhangban kell nyilvántartani és hozzáférhetővé tenni. 
 

4.1.3. A pincék, pincerendszerek védelme és fejlesztése 
 

4.1.3.1. A fejlesztési feladatok azonosítására a világörökségi területen a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács vezetésével 
világörökségi értékkatasztert kell kidolgozni a Tokaj-hegyaljai Tudástár részeként. 

4.1.3.2. A világörökségi értékkataszter részeként gondoskodni kell: 
a) a világörökségi területen található pincék felméréséről és térinformatikai rendszerben történő feldolgozásáról; 
b) a pincék használatának és állapotának monitorozására alkalmas rendszer kialakításáról, bevezetéséről és működtetéséről; 
c) a terepszint alatti létesítmények elhelyezési lehetőségének és szükségességének a településrendezési tervezésben történő 

vizsgálatáról és az ahhoz szükséges mintaszabályozás kialakításáról; 
d) a pincéket veszélyeztető kijelölt, beépítésre szánt területek felülvizsgálata, fejlesztésük szükséges és arányos korlátozása 

érdekében a helyi szabályozási terveknek a világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értéke és az azt hordozó attribútumok 
sértetlen és hiteles fennmaradását garantáló módosításáról; 

e) a kiemelkedő jelentőségű – műemléki védelem alatt még nem álló – pincék műemléki védelméről, a műemléki védelem 
alatt álló pincék fenntartása támogatási rendszerének kidolgozásáról; 

f) az üresen álló pincék, pincerendszerek, pincecsoportok felújítási, hasznosítási stratégiájának kidolgozásáról, a bemutatás 
lehetőségeit is beleértve; 

g) a kiemelt jelentőségű pincék, pincerendszerek bemutatásáról. 
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4.1.4. A kulturális örökség egyéb elemeinek védelme és fejlesztése 
 

4.1.4.1. A világörökségi területen a kulturális örökség helyi elemeire kiterjedő teljes körű értékkatasztert, a kulturális 
örökséggel összefüggő feladatok azonosítására és végrehajtásuk ütemezésére pedig fenntartási, helyreállítási és hasznosítási 
stratégiát (a továbbiakban: érték-gazdálkodási stratégiát) kell kidolgozni és végrehajtani a kezelési tervvel összhangban. Az 
értékkatasztert és az értékgazdálkodási stratégiát a Tokaji-hegyaljai Tudástárban hozzáférhetővé kell tenni. 

4.1.4.2. Az értékgazdálkodási stratégia részeként: 
a) a világörökségi területen működő világörökségi tervtanács és területi monitoring bizottság felállítása a településrendezési 

és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével összhangban; 
b) a világörökségi területen működő Műemlékőr szolgálat létrehozása; 
c) a használaton kívüli műemlékek megújítási stratégiájának elkészítése; 
d) a történeti településközpontok összehangolt megújítási stratégiájának és megújításuk támogatási rendszerének 

kidolgozása; 
e) a kulturális örökség kínálati portfóliójának kialakítása; 
f) a kutatások, feltárások, kiállítási projektek összehangolása; 
g) a működési területével érintett nemzeti park igazgatóságának szervezetében működő természetvédelmi őrszolgálat 

örökségvédelmi protokolljának kidolgozása és elfogadása, régészeti örökségőr státuszának és működési feltételeinek 
megteremtése, továbbá 

h) a Rákóczi-kultuszhoz kapcsolódó védett kulturális örökségi értékek körének bővítése. 
4.1.4.3. Az értékkataszter részeként a helyi épített és tárgyi örökség tekintetében szükséges: 
a) a világörökségi terület térinformatikai adatbázisában a helyi építészeti örökség elemeinek rögzítése; 
b) a közgyűjteményi adattárak felülvizsgálata, a levéltári térképek szisztematikus áttekintése, térinformatikai adatbázisba 

szervezett nyilvántartásuk kialakítása és bővítése, valamint 
c) a tájházak gyűjteményének nyilvántartása és digitalizálása. 
4.1.4.4. Az értékgazdálkodási stratégia részeként a helyi épített és tárgyi örökség tekintetében szükséges: 
a) kulturális örökségvédelmi akcióterv készítése; 
b) bemutatóhely- és tanösvény-fejlesztési stratégia kidolgozása; 
c) tematikus kiállítás- és kiadványkészítési stratégia készítése; 
d) az oktatási, képzési, kulturális intézmények közötti csereprogram-fejlesztési stratégia kidolgozása; 
e) a múzeumok és a világörökségi terület egyéb kulturális kínálati elemeinek hálózatba szervezésére, a tájházhálózat 

fejlesztésére, a Tokaji Múzeum felújítására, vonzerőnövelésére, interaktív jellegének erősítésére, a múzeumpedagógiai kínálat 
bővítésére vonatkozó munkarészek kidolgozása, és 

f) a „Tájház program” kidolgozása hat tájházra, egy új tájház – a felföldi bortermelő mezővárosokra jellemző alápincézett, 
polgári jellegű mezővárosi lakóépület – in situ megőrzési és bemutatási stratégiájának kidolgozása. 

4.1.4.5. Az értékgazdálkodási stratégia részeként a szellemi örökség tekintetében szükséges: 
a) a régi mondák, mesék, legendák, híres emberek történeteinek felelevenítése és feldolgozása; 
b) a roma és zsidó közösségek borvidéki múltjának feltárása; 
c) a kézművesipari technikák, eljárások dokumentálása; 
d) szakképzések, továbbképzési mesterkurzusok indítása; 
e) a kihalófélben lévő szakmák fennmaradását szolgáló képzések kialakítása; 
f) a világörökségi terület programkínálatának bővítése elsődlegesen a helyi lakosság számára kínált ismeretterjesztő 

programokkal, és 
g) a helyi termékek piacának bővítése rövid ellátásilánc-rendszerek keretében. 
4.1.4.6. Az érték-gazdálkodási stratégia részeként az intézményhálózat monitoringja tekintetében szükséges: 
a) a monitorozásban résztvevő szervezetek hálózatba szervezése és 
b) kutatási partnerség kialakítása. 

 
4.1.5. Látogatók fogadása, turizmus fejlesztése 

 
4.1.5.1. A világörökségi területen az idegenforgalom fejlesztésének támogatására a települések együttműködésére épülő 

turisztikai fejlesztési stratégiát és programot kell kidolgozni.  
4.1.5.2. A turisztikai fejlesztési stratégia és program kidolgozása során: 
a) fel kell térképezni a térségi kereslet-kínálati viszonyokat a környező városok tekintetében; 
b) építészeti, tájépítészeti szempontból a vasútállomásoknak a térség kulturális, örökségi és turisztikai jelentőségéhez méltó 

funkciót kell biztosítani; 
c) ki kell dolgozni a térségi turizmus közlekedési-logisztikai rendszerekkel való kiszolgálásának feltételeit és közlekedési 

tájékoztatási rendszerét; 
d) meg kell tervezni a helyi összekötő utak minőségének javítását a kerékpárút-hálózat igényeire tekintettel; 
e) meg kell tervezni az egész térségre kiterjedő integrált gyalogtúra- és kerékpárút-hálózatot; 
f) meg kell tervezni a Bodrogra kiterjedő vízi turizmus infrastruktúrájának fejlesztését; 
g) meg kell tervezni a világörökségi látogatóközpont és a kirendeltségek hálózatát, amelyek elhelyezéséhez elsődlegesen 

műemlék épületeket kell figyelembe venni; 
h) meg kell tervezni a világörökségi terület szállásférőhely-kapacitásának differenciált fejlesztését a meglévő értékes 

épületállomány hasznosításával; 
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i) ki kell alakítani az objektív szükségletelemzés folyamatos gyakorlatát, amely alapján a világörökségi helyszín bemutatására 
szolgáló létesítmények és eszközök bővítésére, korszerűsítésére, az új létesítmények létrehozására vonatkozó igények 
megalapozottsága megítélhető; 

j) ösztönözni kell az innovatív termékek és szolgáltatások, tematikus utak, programok fejlesztését és a falusi vendégasztal-
hálózat felépítését, falusi szálláshelyek fejlesztését; 

k) ösztönözni kell a csodarabbi sírok (Bodrogkeresztúr, Olaszliszka, Sátoraljaújhely), rituális fürdő, felújított zsinagógák, 
temetők bemutatása mellett a világi emlékek (kereskedőházak, egykori iskolaépület) megjelölését, bemutatását, ezekkel 
összefüggő tematikus program szervezését; 

l) programot kell kidolgozni a vendégfogadási kultúra emelésének, a nyelvtudással rendelkezők számának növelésére; 
m) ki kell dolgozni a korszerű örökséggazdálkodás, a látogatómenedzsment és turizmusszervezés, valamint a területi és 

ágazati együttműködések generálása terén a gondnokság munkatársai számára naprakész ismereteket nyújtó továbbképzési 
programot; 

n) támogatni kell az együttműködés és az egymásra épülés rendszerét a turizmusban, integrált térségi turisztikai programok 
létrehozásával. 

4.1.5.3. A turisztikai fejlesztési stratégia és program végrehajtásának támogatására a meglévő kapacitások felhasználásával a 
világörökségi területre kiterjedő turisztikai desztináció-menedzsment szervezetet kell létrehozni. 

4.1.5.4. A Tokaj-hegyaljai Tudástárhoz kapcsolódva létre kell hozni a világörökségi terület új komplex honlapját és folyamatos 
gondoskodni kell annak fenntartásáról és aktualizálásáról. 

4.1.5.5. A BOR-VIDÉK program, a bányászati és nyersanyag-gazdálkodási stratégia, az Integrált Területfejlesztési Stratégia, a 
világörökségi értékkataszter és értékgazdálkodási stratégia, valamint a turisztikai fejlesztési stratégia és program kialakításának 
és megvalósításának támogatására a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács keretén belül szükséges: 

a) befektetői-gazdaságfejlesztői információs szolgáltatás kialakítása; 
b) pályázatírói és pénzügyi tanácsadói szolgáltatás indítása; 
c) világörökségi tanácsadói szolgáltatás indítása. 

 
4.2. Világörökségi korlátozások 

 
4.2.1. A világörökségi területen valamennyi tevékenység – különösen a területfejlesztési, területrendezési, szabályozási, az 

erdő- és mezőgazdasági, marketing-, építési és egyéb beruházási tevékenység, a bányászat, a közlekedési infrastruktúra- és a 
települési közműfejlesztés – csak olyan módon végezhető, hogy az a 2. pontban meghatározott célkitűzések megvalósulását ne 
veszélyeztesse. 

4.2.2. Szükséges a minőségrontó borok, forgalmazási formák és eszközök korlátozása. 
4.2.3. Szükséges az 1.2.2. pont szerinti pincéket veszélyeztető kijelölt beépítésre szánt területek felülvizsgálata, fejlesztésük 

korlátozása. 
 

4.3. Világörökségi tilalmak 
 

4.3.1. A világörökségi terület kezelését a világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értéke és az azt hordozó attribútumok 
fizikai állapotának és hitelességének sérelme nélkül kell végezni. 

4.3.2. Óriásplakátokat és egyéb reklámokat az 1.2. pontban felsorolt attribútumok – különösen a tájkarakter és a természeti 
értékek – látványának érvényesülését sértő, korlátozó módon nem lehet elhelyezni. 

4.3.3. A településcsoportonként elkészítendő településszerkezeti terven (1:25 000 – 10 000 lépték) szőlőtelepítésre nem 
alkalmasnak jelölt alacsony térszínen nem adható szőlőtelepítési támogatás. 
 

5. Társadalmi-szakmai részvétel a kezelési terv alkalmazása során 
 
A kezelési tervben foglaltak végrehajtását támogató, a területen érintett országos szervek, megyei szervezetek és intézmények, 
illetve a helyi érdekeltek közötti kommunikáció, érdekegyeztetés és konszenzusteremtés lehetőségét az UNESCO Magyar 
Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés g) pontja szerinti szakbizottság biztosítja. 
 

6. Finanszírozás 
 
A kezelési tervben foglaltak végrehajtásának finanszírozásához a világörökségről szóló törvényben a központi költségvetésből 
előírt támogatás, a kezelésben érintett szervezetek, tulajdonosok, vagyonkezelők saját forrásai, a világörökségi gondnokságról 
szóló miniszteri rendelet alapján a világörökségi gondnokságnak a hazai költségvetés terhére évente biztosított támogatás, 
továbbá a kapcsolódó pályázati lehetőségek járulhatnak hozzá.  
 

7. Monitoring rendszer 
 

7.1. A világörökségi terület egységes monitoring tervét a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex 
hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló kormányrendelet szerinti kezelési kézikönyv 
(a továbbiakban: kezelési kézikönyv) tartalmazza. 
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7.2. A világörökségi területen a kiemelkedő egyetemes értéket hordozó attribútumcsoportok komplex rendszerének 
állapotfigyelése a világörökségi gondnokság koordinációja mellett 

a) a szőlészeti-borászati kultúra tekintetében érintett kutatóintézet és múzeum; 
b) a pincerendszerek tekintetében érintett kutatóintézet és múzeum; 
c) településhálózathoz, településekhez köthető épített és néprajzi értékek tekintetében érintett múzeum; 
d) tájképi értékek tekintetében az érintett nemzeti park igazgatósága; 
e) természeti értékek tekintetében az érintett nemzeti park igazgatósága; 
f) régészeti értékek tekintetében érintett múzeum 

együttműködésében történik. E szervezetek a folyamatfigyelésnek a rájuk vonatkozó jogszabályok által meghatározott keretek 
között maguk számára kidolgozott mechanizmusait működtetik. 

7.3. A 7.2. pont szerinti szervezetek az 1.2. pont szerinti attribútumok részletes kifejtésére alapozott éves állapotjelentéssel 
járulnak hozzá a világörökségi gondnokság éves jelentéstételi kötelezettségének teljesítéséhez. A 7.2. pont szerinti szervezetek 
éves állapotjelentésének tartalmi és formai követelményeit a világörökségi gondnokság a 7.2. pont szerinti szervezetekkel együtt 
és egyetértésével, szervezetenként határozza meg. 

7.4. A bányászati tevékenység monitorozása körében a monitoring intézkedések módszerének az egyes bányatelkekre 
vonatkozó részletes kidolgozása a világörökségi kezelési tervről, a kezelési kézikönyv részét képező egységes monitoring tervben 
szükséges az alábbi elvekre tekintettel: 

a) az egyedi monitoring tervek a bányák műszaki üzemi tervével együtt alkalmazandók, az ellenőrzési módszerek 
kidolgozásába be kell vonni az illetékes hatóságokat, illetve a bányászati tevékenység hatásai által érintett szervezeteket; 

b) a rendszeres méréseket az összehasonlíthatóság érdekében ugyanazokon a pontokon kell elvégezni; 
c) a helyszíni ellenőrzéseket fotódokumentációval kell kiegészíteni, amely alapján a tevékenységhez kapcsolódó tájképi 

változások megfelelően követhetők; 
d) az egyes bányatelkekre vonatkozó monitoring tervek véleményezésébe és jóváhagyásába a bányatelek megállapításának, 

módosításának, az ásványi nyersanyag feltárására, kitermelésére, a meddőhányó hasznosítására, a kitermelés szüneteltetésére, a 
bánya bezárására vonatkozó műszaki üzemi terv és a tájrendezési terv jóváhagyása, valamint bányászati létesítmények 
építésének és üzembe helyezésének engedélyezési eljárásaiban szakhatóságként eljáró hatóságokat be kell vonni; 

e) az egyeztetett tervek alapján készült éves összefoglaló monitoring jelentéseket és az azok alapján tervezett, szükséges 
hatáscsökkentő intézkedéseket, illetve azok eredményeit a véleményező, jóváhagyó szakhatóságoknak folyamatosan meg kell 
küldeni, az érdekelt felek részére pedig hozzáférhetővé kell tenni. 
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A Kormány 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes európai uniós projektekkel kapcsolatos jogutódlásról, valamint egyes oktatási tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 3. §, 8–11. §, 19–22. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 5. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában, valamint a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény 2011. évi CXC. törvény 94. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 7.  § tekintetében a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 13. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15.  § tekintetében a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 16–18. § tekintetében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva,
a 23. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Egyes európai uniós projektekkel kapcsolatos jogutódlásról

1. § (1) Az  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a  továbbiakban: OFI) által a  2014–2020-as programozási időszakban 
megvalósítás alatt álló európai uniós társfinanszírozású, 1.  melléklet szerinti projektek tekintetében kizárólagos 
jogutód az  Eszterházy Károly Egyetem (a  továbbiakban: EKE). Az  1.  melléklet szerinti projektekhez kötődő 
közfeladatokat az EKE látja el.

 (2) Az  OFI által a  2007–2013-as programozási időszakban megvalósított európai uniós projektek fenntartása 
tekintetében az EKE a jogutód.

2. Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, 4–10. §, 12–13. §, a 14. § b)–f ) pontja, a 15–21. §, a 23. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 11. § és a 14. § g) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.
 (4) A 22. § és a 2. melléklet 2017. február 1-jén lép hatályba.

3. §  Nem lép hatályba
a) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló 217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 60. §-a,
b) a  központi hivatalok felülvizsgálatával és a  járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő 

egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
ba) 202. § (1) bekezdése,
bb) 202. § (2) bekezdés 4. pontja és 6–10. pontja.

4. §  A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
a) 1.  § (8)  bekezdés c)  pontjában az  „az állami intézményfenntartó központ (a  továbbiakban: központ)” 

szövegrész helyébe az „a tankerületi központ” szöveg,
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b) 3. § (2) bekezdésében az „A központ” szövegrész helyébe az „A tankerületi központ” szöveg,
c) 6.  § (8)  bekezdésében az  „a központtal” szövegrész helyébe az  „a tankerületi központtal” szöveg, 

a „központnak” szövegrész helyébe a „tankerületi központnak” szöveg,
d) 17.  § (4)  bekezdés b)  pontjában az  „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe  

az „a tankerületi központ” szöveg
lép.

5. §  Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet
a) 9.  § (4)  bekezdésében az  „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az  „a tankerületi 

központ” szöveg,
b) 10.  § (2)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központtal” szövegrész helyébe az „a tankerületi 

központtal” szöveg,
c) 10.  § (3)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrészek helyébe az „a tankerületi 

központ” szöveg,
d) 10.  § (5)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központnak,” szövegrész helyébe az „a tankerületi 

központnak,” szöveg,
e) 10.  § (6)  bekezdésében az  „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az  „a tankerületi 

központ” szöveg
lép.

6. §  A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdésében 
az „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „A tankerületi központ” szöveg lép.

7. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő 
szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet
a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában, 4. § (2) bekezdés a) pontjában az „intézményfenntartó központ” szövegrész 

helyébe a „tankerületi központ” szöveg,
b) 8.  § (3)  bekezdésében az „állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe a „tankerületi központ”, 

a „tankerület megyei és járási szintű vezetője” szövegrész helyébe a „tankerületi központ vezetője” szöveg
lép.

8. § (1) A  nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
R1.) 21/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  tankerületi központ a  (2)  bekezdés szerinti esélyegyenlőségi programmal összhangban meghatározza 
a  tankerületi szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervet az  állami köznevelési feladatellátás vonatkozásában, 
amelyet április 15-éig megküld a Klebelsberg Központnak (a továbbiakban: oktatási központ).”

 (2) Az R1. 21/B. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  oktatási központ a  tankerületi esélyegyenlőségi programot megyei szinten – az  állami köznevelési 
feladatellátás vonatkozásában – összehangolva megyei szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervet készít és azt 
május 1-jéig megküldi a Hivatalnak és az illetékes megyei kormányhivatalnak.”

 (3) Az R1. 21/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  tankerületi központ a  települési önkormányzat esélyegyenlőségi programjának módosításáról kap 
tájékoztatást, a  (4)  bekezdés szerinti esélyegyenlőségi intézkedési tervét nyolc napon belül felülvizsgálja. Ha 
a  tankerületi központ a  felülvizsgálat alapján az  intézkedési tervét módosította, a  módosított intézkedési tervét 
a települési önkormányzat tájékoztatását követő harminc napon belül megküldi az oktatási központnak. Az oktatási 
központ szükség szerint módosítja a  megyei esélyegyenlőségi intézkedési tervet és azt harminc napon belül 
megküldi a Hivatal és az illetékes megyei kormányhivatal számára.”

9. §  Az R1. a 38. §-t követően a következő IV/A. fejezettel egészül ki:
„IV/A. FEJEZET
A KÖZNEVELÉSI FELADATOKAT ELLÁTÓ HATÓSÁGOK
38/A. § (1) A Kormány
a) a  fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki az  Nkt. 38.  § (7)  bekezdésében meghatározott, az  érettségi 
vizsga vizsgabizottsága, valamint a  független vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat elbírálására, valamint  
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az Nkt. 32. § (2) bekezdésében, a 33. § (1) és (5) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 
75. § (1) bekezdésében, 93. §-ában,
b) a  fővárosi és megyei kormányhivatal köznevelési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási 
hivatalát, Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a  Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát, 
Budapest területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalának V. Kerületi Hivatalát jelöli 
ki az  Nkt. 21.  § (2), (4a), (9)  bekezdésében, 23.  § (3) és (6)  bekezdésében, 30.  § (5)  bekezdés c)  pontjában, 34.  § 
(1) és (2)  bekezdésében, 44.  § (2a)  bekezdésében, 50.  § (8) és (9)  bekezdésében, 58.  § (5)  bekezdésében, 77.  § 
(4) bekezdésében, 83. § (2) bekezdés e) pontjában, 84. § (6) bekezdésében, 88. § (6) bekezdésében,
c) a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel a  fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel 
eljáró járási hivatalát jelöli ki az Nkt. 30. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, 44. § (2a) bekezdésében, (6b) bekezdés 
b)  pontjában, 45.  § (2), (8)–(10)  bekezdésében, 47.  § (6)  bekezdésében, 50.  § (7)  bekezdésében, 72.  § 
(4) bekezdésében, 91. § (2) bekezdésében
foglalt, a köznevelési feladatokat ellátó hatóság feladatainak ellátására.
(2) A  Kormány az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott köznevelési feladatok ellátására Budapest területére 
kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki.”

10. §  Az R1.
1. 1.  § (2)  bekezdés 20.  pontjában az  „az állami intézményfenntartó” szövegrész helyébe az  „a tankerületi 

központ” szöveg,
2. 7.  § (2)  bekezdésében, 8/A.  § (3)  bekezdésében, 30.  § (1) és (3)  bekezdésében az  „Az állami 

intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „A tankerületi központ” szöveg,
3. 9. § (3) bekezdésében a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatalnak” 

szöveg,
4. 8/A. § (1) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 31. § (5) bekezdésében az „az állami 

intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi központ” szöveg,
5. 21/B. § (2) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ település szerint illetékes tankerületének” 

szövegrész helyébe az „a település szerint illetékes tankerületi központnak” szöveg,
6. 21/B. § (3) bekezdésében a „tankerületnek” szövegrész helyébe a „tankerületi központnak” szöveg,
7. 30.  § (4)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központtal” szövegrész helyébe az „a tankerületi 

központtal” szöveg,
8. 32.  § (3)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központot” szövegrész helyébe az „a tankerületi 

központot” szöveg,
9. 33.  § (1)  bekezdésében, 34.  § (1)  bekezdésében, 36.  § (1)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó 

központ,” szövegrész helyébe az „a tankerületi központ,” szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti az R1.
a) 7. § (1) bekezdés a) pontjában a „(fővárosi kerületi)” szövegrész,
b) IV. FEJEZET címében a „(FŐVÁROSI KERÜLET)” szövegrész.

12. §  Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3.  § b)  pontjában az „az állami intézményfenntartó 
központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi központ” szöveg lép.

13. §  A szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3.  § (3)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szakképzési megállapodás az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl további tartalmi elemeket is tartalmazhat 
a fenntartónak az állami feladatellátásban való részvételével összefüggésben, amennyiben
a fenntartó]
„aa) a tankerületi központ képviseletében a tankerületi központ igazgatója,”

14. §  A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (3a) és (4a)  bekezdésében, 8.  § (1a) és (1b)  bekezdésében, 9.  § (2)  bekezdés 

felvezető szövegében, 9/A.  § (3)  bekezdésében, 10/A.  § (7)  bekezdésében, 10/G.  § (1)  bekezdésében, 
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12/D.  § (2)  bekezdésében, 15/C.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 5.  melléklete címében és 1.  pontjában 
a „szakképzettséggel” szövegrész helyébe a „szakképzettséggel vagy szakképesítéssel” szöveg,

b) 17.  § (8)  bekezdésében az  „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az  „A tankerületi 
központ” szöveg, a „területileg illetékes tankerület vezetőjével” szövegrész helyébe a „tankerületi központ 
vezetőjével” szöveg,

c) 21. § a) pont ae) alpontjában az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi 
központ” szöveg,

d) 22.  § (5)  bekezdésében az  „az állami intézményfenntartó központ vezetője” szövegrész helyébe  
az „a tankerületi központ vezetője” szöveg,

e) 23.  § (6)  bekezdésében az  „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az  „A tankerületi 
központ” szöveg, az  „állami intézményfenntartó központ vezetőjének” szövegrész helyébe az  „oktatási 
központ vezetőjének” szöveg,

f ) 23.  § (7)  bekezdésében az  „Az állami intézményfenntartó központ vezetője” szövegrész helyébe  
az „Az oktatási központ vezetője és a tankerületi központ vezetője” szöveg,

g) 32/A.  § (1)  bekezdésében a  „szakképzettséggel” szövegrész helyébe a  „szakképzettséggel vagy 
szakképesítéssel” szöveg,

h) 5.  melléklete 3.1.  pontjában a  „szakképzettséghez” szövegrész helyébe a  „szakképzettséghez vagy 
szakképesítéshez” szöveg, a  „szakképzettségének” szövegrész helyébe a  „szakképzettségének vagy 
szakképesítésének” szöveg

lép.

15. §  A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, 
a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények 
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés a)  pont 
af ) alpontjában az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi központ” szöveg lép.

16. §  A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 
valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 
6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tankönyvellátási szerződés – a  8.  §-ban foglalt kivétellel – a  Könyvtárellátó és az  Ntt.-ben meghatározott 
iskola – a tankerületi központ fenntartásában álló iskola esetén a tankerületi központ – között jön létre. A tankerületi 
központok tekintetében a tankönyvellátási szerződés hatályosulásához az oktatási központ jóváhagyása szükséges.”

17. §  Az R2. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról, valamint az egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény 
1.  §-a alapján, az  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől a  Könyvtárellátó által átvett feladatokkal összefüggésben 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés f ) pontja szerint megvalósult tőketartalék növekedés nem 
képezi a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 
rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 28. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítésének alapját.”

18. §  Az R2. 7.  § (2)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrészek helyébe az „a tankerületi 
központ” szöveg lép.

19. § (1) Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként résztvevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R3.) 12.  § (2) bekezdése a  következő szöveggel lép 
hatályba:
„(2) Elnöknek az nevezhető ki, aki
a) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,
b) legalább ötéves vezetői gyakorlattal, és
c) pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú 
szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával vagy 
intézményirányítási területen szerzett legalább kétéves vezetői gyakorlattal
rendelkezik.”
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 (2) Az R3. 12. § (4) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Szakmai elnökhelyettesnek az nevezhető ki, aki)
„b) pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú 
szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával”
(rendelkezik.)

20. §  Az R3. a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § A Jászberényi Tankerületi Központ a Szolnoki Tankerületi Központból történő kiválás útján 2017. február 1-jén 
jön létre. A Püspökladányi Tankerületi Központ 2017. február 1-jétől Berettyóújfalui Tankerületi Központ elnevezéssel 
működik.”

21. §  Az R3. a következő 19/B. §-sal egészül ki:
„19/B.  § A  Mezőkovácsházai járás mint feladatellátási terület 2017. február 1-jével a  Gyulai Tankerületi Központtól 
a Békéscsabai Tankerületi Központhoz kerül.”

22. §  A R3. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

23. §  A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési 
Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe 

az „a tankerületi központ” szöveg,
b) 4.  § (7)  bekezdésben az  „az állami intézményfenntartó központot” szövegrész helyébe az  „a tankerületi 

központot” szöveg,
c) 2. melléklet

ca) 1.  pontjában foglalt 1–6. táblázat E:1 mezőjében, 9. táblázat E:1 mezőjében, 13–16. táblázat  
E:1 mezőjében, 18. és 19. táblázat E:1 mezőjében,

cb) 4. melléklet 1–9. táblázat E:1 mezőjében, 13. táblázat D:1 mezőjében, 14–16. táblázat E:1 mezőjében, 
18. és 19. táblázat E:1 mezőjében

 a „KLIK” szövegrész helyébe az „illetékes TK” szöveg,
d) 2. melléklet 1. pont 8. táblázat E:1 mezőjében az „3KLIK” szövegrész helyébe az „illetékes TK” szöveg,
e) 2.  melléklet 2.  pontjában a  „Klebelsberg Intézményfenntartó Központ” szövegrész helyébe az  „illetékes 

tankerületi központ” szöveg, a „KLIK” szövegrész helyébe az „illetékes TK” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 486/2016. (XII. 28.) Korm rendelethez

A B C

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve A projektet érintő közfeladatok megnevezése

2. EFOP-3.1.2-16

A pedagógusok 
módszertani felkészítése 
a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás megelőzése 
érdekében

A köznevelési rendszerhez kapcsolódó pedagógiai, 
nevelési-oktatási programok (tartalmi, módszertani, 
továbbképzési), és egyéb fejlesztési, innovációs 
feladatok. 
Fenntarthatósághoz, tehetséggondozáshoz és 
társadalmi integrációhoz kapcsolódó programok 
fejlesztése és működtetése. (kiemelten: Ökoiskola, 
Zöld óvoda, Iskolai Közösségi Szolgálat) 
Az Európai Strukturális Alapokhoz kötődő kiemelt 
fejlesztési programok megvalósítása. 
A tudományos és szakmai eredmények hazai és 
nemzetközi disszeminációja.

3. EFOP-3.2.2-15

A köznevelés tartalmi 
szabályozóinak és 
pedagógiai módszertani 
eszköztárának fejlesztése

Kormányzati döntéseket, fejlesztési terveket 
támogató kutatási, elemzési, értékelési, adatelemzési 
és szolgáltatási feladatok. 
A Nemzeti alaptantervre és kerettantervekre épülő 
térítésmentes, újgenerációs (papír és digitális) 
tananyagok és tankönyvek fejlesztése, valamint 
a Nemzeti Közoktatási Portál kialakítása és 
működtetése. 
A köznevelési rendszerhez kapcsolódó pedagógiai, 
nevelési-oktatási programok (tartalmi, módszertani, 
továbbképzési), és egyéb fejlesztési, innovációs 
feladatok. 
Tankönyvfejlesztési, -kiadási, és -elemzési feladatok a 
nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló  
2013. évi CCXXXII. törvényben és a nemzeti 
köznevelés tankönyvellátásáról szóló  
2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban 
közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) 
Korm. rendeletben foglaltak alapján. 
Az Európai Strukturális Alapokhoz kötődő kiemelt 
fejlesztési programok megvalósítása. 
A tudományos és szakmai eredmények hazai és 
nemzetközi disszeminációja.
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2. melléklet a 486/2016. (XII. 28.) Korm rendelethez 
„1. melléklet a 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelethez

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő tankerületi központok 
feladatellátási területe

A B C

 1  MEGYE  TANKERÜLETI KÖZPONT  TANKERÜLETI KÖZPONT FELADATELLÁTÁSI 

TERÜLETE

2  BÁCS-KISKUN  Kecskeméti  Kecskeméti járás

 Tiszakécskei járás

 Kiskunmajsai járás

 Kiskunfélegyházai járás

3  Kiskőrösi  Kunszentmiklósi járás

 Kiskunhalasi járás

 Kiskőrösi járás

 Jánoshalmai járás

4
 
 

 Bajai  Bajai járás

 Bácsalmási járás

 Kalocsai járás

5
 
 

 BARANYA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mohácsi  Siklósi járás

 Bólyi járás

 Mohácsi járás

6
 
 
 

 Szigetvári
 
 
 

 Sellyei járás

 Sásdi járás

 Szentlőrinci járás

 Szigetvári járás

7
 
 

 Pécsi
 
 

 Komlói járás

 Pécsváradi járás

 Pécsi járás

8
 
 
 
 

 BÉKÉS
 
 
 
 
 
 
 

 Gyulai
 
 
 
 

 Békési járás

 Gyomaendrődi járás

 Gyulai járás

 Sarkadi járás

 Szeghalmi járás

9
 
 

 Békéscsabai
 
 

 Békéscsabai járás

 Szarvasi járás

Mezőkovácsházai járás

 Orosházai járás
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10  BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Miskolci  Miskolci járás

11
 
 
 

 Szerencsi
 
 
 

 Szikszói járás

 Encsi járás

 Tokaji járás

 Szerencsi járás

12
 
 
 

 Sárospataki
 
 
 

 Sárospataki járás

 Sátoraljaújhelyi járás

 Gönci járás

 Cigándi járás

13
 
 
 

 Kazincbarcikai
 
 
 

 Ózdi járás

 Putnoki járás

 Edelényi járás

 Kazincbarcikai járás

14
 
 

 Mezőkövesdi
 
 

 Tiszaújvárosi járás

 Mezőcsáti járás

 Mezőkövesdi járás

15
 

 BUDAPEST
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Észak-Budapesti
 

 Budapest III. kerület

 Budapest IV. kerület

16
 
 

 Közép-Budai
 
 

 Budapest I. kerület

 Budapest II. kerület

 Budapest XII. kerület

17
 
 
 
 

 Belső-Pesti
 
 
 
 

 Budapest V. kerület

 Budapest VI. kerület

 Budapest VII. kerület

 Budapest VIII. kerület

 Budapest IX. kerület

18
 

 Észak-Pesti
 

 Budapest XV. kerület

 Budapest XVI. kerület

19
 

 Közép-Pesti
 

 Budapest XIII. kerület

 Budapest XIV. kerület

20
 

 Kelet-Pesti
 

 Budapest X. kerület

 Budapest XVII. kerület

21
 
 

 Külső-Pesti
 
 

 Budapest XVIII. kerület

 Budapest XIX. kerület

 Budapest XX. kerület

22
 

 Dél-Pesti
 

 Budapest XXI. kerület

 Budapest XXIII. kerület

23
 

 Dél-Budai
 

 Budapest XI. kerület

 Budapest XXII. kerület

24
 
 

 CSONGRÁD
 
 
 
 
 
 

 Szegedi
 
 

 Szegedi járás

 Mórahalomi járás

 Kisteleki járás

25
 
 
 

 Hódmezővásárhelyi
 
 
 

 Makói járás

 Hódmezővásárhelyi járás

 Csongrádi járás

 Szentesi járás
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26
 
 
 
 

 FEJÉR
 
 
 
 
 
 
 

 Székesfehérvári
 
 
 
 

 Székesfehérvári járás

 Bicskei járás

 Enyingi járás

 Móri járás

 Gárdonyi járás

27
 
 

 Dunaújvárosi
 
 

 Martonvásári járás

 Dunaújvárosi járás

 Sárbogárdi járás

28
 
 
 

 GYŐR-MOSON-SOPRON
 
 
 
 
 
 

 Győri
 
 
 

 Győri járás

 Pannonhalmai járás

 Téti járás

 Mosonmagyaróvári járás

29
 
 

 Soproni
 
 

 Soproni járás

 Csornai járás

 Kapuvári járás

30
 

 HAJDÚ-BIHAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Debreceni
 

 Debreceni járás

 Nyíradonyi járás

31
 
 
 

 Berettyóújfalui
 
 
 

 Hajdúszoboszlói járás

 Berettyóújfalui járás

 Derecskei járás

 Püspökladányi járás

32
 
 
 

 Hajdúböszörményi
 
 
 

 Hajdúhadházi járás

 Hajdúböszörményi járás

 Balmazújvárosi járás

 Hajdúnánási járás

33
 
 
 

 HEVES
 
 
 
 
 
 

 Egri
 
 
 

 Egri járás

 Bélapátfalvai járás

 Füzesabonyi járás

 Hevesi járás

34
 
 

 Hatvani
 
 

 Pétervásárai járás

 Gyöngyösi járás

 Hatvani járás

35
 
 
 

 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK  Szolnoki
 
 
 

 Szolnoki járás

 Kunszentmártoni járás

36
 
 
 
 

 Karcagi
 
 
 
 

 Karcagi járás

 Kunhegyesi járás

 Tiszafüredi járás

 Mezőtúri járás

 Törökszentmiklósi járás

37 Jászberényi Jászberényi járás

Jászapáti járás
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38
 
 
 
 
 

 KOMÁROM-ESZTERGOM
 
 
 
 
 

 Tatabányai
 
 
 
 
 

 Tatabányai járás

 Oroszlányi járás

 Tatai járás

 Komáromi járás

 Kisbéri járás

 Esztergomi járás

39
 
 

 NÓGRÁD
 
 
 
 
 

 Salgótarjáni
 
 

 Salgótarjáni járás

 Bátonyterenyei járás

 Pásztói járás

40
 
 

 Balassagyarmati
 
 

 Balassagyarmati járás

 Rétsági járás

 Szécsényi járás

41
 
 

 PEST
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Érdi
 
 

 Érdi járás

 Budakeszi járás

 Pilisvörösvári járás

42
 
 

 Váci
 
 

 Szentendrei járás

 Váci járás

 Szobi járás

43
 
 

 Dunakeszi
 
 

 Gödöllői járás

 Aszódi járás

 Dunakeszi járás

44
 

 Szigetszentmiklósi
 

 Szigetszentmiklósi járás

 Ráckevei járás

45
 
 
 

 Monori
 
 
 

 Gyáli járás

 Monori járás

 Vecsési járás

 Dabasi járás

46
 
 

 Ceglédi
 
 

 Nagykátai járás

 Ceglédi járás

 Nagykőrösi járás

47
 
 
 

 SOMOGY
 
 
 
 
 
 
 

 Kaposvári
 
 
 

 Kaposvári járás

 Csurgói járás

 Nagyatádi járás

 Barcsi járás

48
 
 
 

 Siófoki
 
 
 

 Fonyódi járás

 Marcali járás

 Siófoki járás

 Tabi járás
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49
 
 
 

 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nyíregyházi
 
 
 

 Nyíregyházi járás

 Ibrányi járás

 Nagykállói járás

 Tiszavasvári járás

50
 
 
 
 

 Kisvárdai
 
 
 
 

 Vásárosnaményi járás

 Baktalórántházai járás

 Kisvárdai járás

 Kemecsei járás

 Záhonyi járás

51
 
 
 

 Mátészalkai
 
 
 

 Mátészalkai járás

 Fehérgyarmati járás

 Csengeri járás

 Nyírbátori járás

52
 
 

 TOLNA
 
 
 
 
 

 Szekszárdi
 
 

 Szekszárdi járás

 Tolnai járás

 Paksi járás

53
 
 

 Tamási
 
 

 Tamási járás

 Dombóvári járás

 Bonyhádi járás

54
 
 
 

 VAS
 
 
 
 
 
 

 Szombathelyi
 
 
 

 Szombathelyi járás

 Körmendi járás

 Szentgotthárdi járás

 Vasvári járás

55
 
 

 Sárvári
 
 

 Celldömölki járás

 Kőszegi járás

 Sárvári járás

56
 
 
 

 VESZPRÉM
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Veszprémi
 
 
 

 Veszprémi járás

 Balatonalmádi járás

 Várpalotai járás

 Zirci járás

57
 
 

 Balatonfüredi
 
 

 Balatonfüredi járás

 Sümegi járás

 Tapolcai járás

58
 
 

 Pápai
 
 

 Devecseri járás

 Ajkai járás

 Pápai járás

59
 
 

 ZALA
 
 
 
 
 

 Zalaegerszegi
 
 

 Zalaegerszegi járás

 Lenti járás

 Zalaszentgróti járás

60
 
 

 Nagykanizsai
 
 

 Nagykanizsai járás

 Keszthelyi járás

 Letenyei járás
”
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A Kormány 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 8. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az  építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő 
szervezetről és egyes törvényeknek az  építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a  késedelmes fizetésekkel 
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 9. § a) és b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény a 198. § (1) bekezdés 4. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény a 198. § (1) bekezdés 16. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény a 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény a 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában,
a 8. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény a 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, 
valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint 
az elektronikus árlejtés alkalmazásáról 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 257/2007. Korm. rendelet) 
11. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Közbeszerzési Hatóság értesítése hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdéséről
11.  § Ahol a  közbeszerzési törvény a  hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdésével összefüggően 
a Közbeszerzési Hatóság értesítésének kötelezettségét írja elő, ez a kötelezettség elektronikus úton a Közbeszerzési 
Hatóság által meghatározott és közzétett módon is teljesíthető.”

 (2) A 257/2007. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E fejezet rendelkezései a közbeszerzési törvény 116. §-a szerinti elektronikus licit lefolytatása során megfelelően 
alkalmazandóak, kivéve a 19. § (3) bekezdés d) pontjában, a 19. § (6) és (8) bekezdésében, a 21. § (1) bekezdésében, 
a 21. § (3) bekezdés c) pontjában és a 23. § (1) bekezdésében foglaltakat.”

2. A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) 
Korm. rendelet módosítása

2. §  A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 
a következő 7a. alcímmel egészül ki:
„7a. Együttműködés a Közbeszerzési Hatósággal
9/A.  § (1) A  Szerv a  közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának 
Közbeszerzési Hatóság (a  továbbiakban: Hatóság) által végzett ellenőrzéséről szóló Korm. rendeletben foglaltak 
szerint a  Hatóság felkérésére szakértőként működik közre a  Hatóság által végzett, közbeszerzési eljárások 
eredményeként kötött szerződések módosításának és teljesítésének hatósági ellenőrzése során.
(2) Az (1) bekezdés szerint szakértői közreműködés esetében a 6. § (1)–(3), (5), (8) és (9) bekezdése, valamint 9. §-a 
nem alkalmazandó.”

3. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 272/2014. Korm. rendelet) 1.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A 272/2014. Korm. rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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4. A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló  
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A  közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 307/2015. Korm. rendelet) 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Kbt. 6–7.  §-a szerinti ajánlatkérők közszolgáltató tevékenységük biztosításához szükséges közszolgáltatói 
szerződések megkötése érdekében központi beszerző szervet hozhatnak létre a  Kbt. 31.  §-ában foglalt szabályok 
alkalmazásával. Ebben az  esetben a  központi beszerző szerv által megvalósított beszerzés az  ajánlatkérők 
közszolgáltató tevékenységének biztosítsa érdekében végzett tevékenységnek minősül. A központi beszerző szerv 
esetében a Kbt. 10. § (2) és (4) bekezdése nem alkalmazandó.”

 (2) A 307/2015. Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  közvetlen részvételi felhívást legkorábban az  időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény 
közzététele napjától számított harmincöt nap, legkésőbb az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény 
közzététele napjától számított tizenkét hónapon belül lehet megküldeni. A  Kbt. 3.  melléklete szerinti szociális és 
egyéb szolgáltatások esetén az  időszakos előzetes tájékoztató által érintett időszak tizenkét hónapnál hosszabb is 
lehet.”

 (3) A 307/2015. Korm. rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.  § (1) E  rendelet rendelkezéseit a  hatálybalépése után megkezdett, közszolgáltatói szerződés megkötésére 
irányuló közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.
(2) E  rendeletnek az  egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 487/2016. (XII. 28.) 
Korm.  rendelettel megállapított rendelkezéseit a  487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése után indult 
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

5. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának 
Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési 
Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 6. alcíme helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„6. Szakértő felkérése, kirendelése
9. § (1) Az építési beruházás tárgyú szerződések ellenőrzése tekintetében az e rendelet szerinti hatósági ellenőrzés 
során
a) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) 
a Hatóság felkérésére vagy
b) az  ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a  továbbiakban: ÉMI) a  Hatósággal kötött 
együttműködési megállapodás alapján
szakértőként működik közre (a  továbbiakban együtt: szakértő szervezet). A  szakértő szervezet közreműködésére 
különösen akkor kerülhet sor, ha a  Hatóság az  e  rendelet szerinti hatósági ellenőrzés során felmerült műszaki 
szakkérdés megítéléséhez megfelelő szakértelemmel nem rendelkezik.
(2) A  szakértő szervezet esetében a  7.  § (1)–(4)  bekezdése szerinti összeférhetetlenségi szabályokat megfelelően 
alkalmazni kell, azzal, hogy a  szakértő szervezet megbízásából nem vehet részt az  e  rendelet szerinti hatósági 
ellenőrzési tevékenységben az a személy, aki az ellenőrzés tárgyát képező szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési 
eljárás előkészítésében, lefolytatásában, vagy a  szerződés teljesítésében részt vett. Az  összeférhetetlenség 
megállapításáról a szakértő szervezet vezetője dönt. A szakértő szervezettel szemben felmerült összeférhetetlenségi 
esetekben, valamint ha a 7. § (1) és (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség a szakértő szervezet vezető beosztású 
tagjával kapcsolatban merül fel, az összeférhetetlenség megállapításáról a Hatóság elnöke határoz.
(3) Nem járhat el szakértőként a  TSZSZ, ha az  e  rendelet szerinti hatósági ellenőrzés tárgyát képező szerződés 
teljesítése tekintetében külön jogszabályban meghatározott szakértői véleményt adott.
(4) Nem járhat el szakértőként az ÉMI, ha az e rendelet szerinti hatósági ellenőrzés tárgyát képező szerződés alapjául 
szolgáló közbeszerzési eljárás előkészítésében, lefolytatásában, vagy a szerződés teljesítésében vagy teljesítésének 
külön jogszabályban meghatározott ellenőrzésében részt vett, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy 
vett részt.
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(5) A  Hatóság – különösen a  szakértő szervezet (2)–(4)  bekezdés szerinti összeférhetetlensége esetén – 
az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult 
szakértőt is kirendelhet.
(6) Az  ÉMI által e  rendelet keretében végzett szakértői tevékenység közfeladat, amelyre vonatkozóan az  ÉMI 
a Hatósággal együttműködési megállapodást köt.”

6. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A  tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 310/2015. Korm. rendelet) 
24. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A bírálóbizottság a pályaművek bírálata során tisztázó kérdéseket tehet fel a pályázóknak az általuk benyújtott 
pályaművekkel kapcsolatban. A  tisztázó kérdéseket és az  arra adott válaszokat a  folyamatos jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell.”

 (2) A 310/2015. Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ötletpályázatot a  tervpályázatok általános rendje szerint kell kiírni és lebonyolítani, nyílt vagy 
meghívásos tervpályázati eljárás formájában. Az  ajánlatkérőnek (kiírónak) az  ötletpályázat célját a  kiírásban és 
a dokumentációban rögzítenie kell.”

 (3) A 310/2015. Korm. rendelet 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ajánlatkérő (kiíró) a (2) bekezdésben meghatározottak mellett más módon is gondoskodhat az ötletpályázat 
meghirdetéséről.”

 (4) A 310/2015. Korm. rendelet 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ötletpályázat esetén az  ajánlatkérő (kiíró) az  eljárást megindító felhívásban előírja, hogy az  ötletpályázatot 
követően a nyertessel szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére nem kerül sor.”

 (5) A 310/2015. Korm. rendelet 34. §-a a következő új (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ötletpályázatot követően az ajánlatkérő (kiíró) nem folytathat le hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást.
(7) Az  ötletpályázatot követően az  ajánlatkérőt (kiírót) a  díjazott vagy megvásárolt tervpályázatok szerzőivel 
szemben további megbízási kötelezettség, a pályázót további vállalási kötelezettség nem terheli.”

 (6) A 310/2015. Korm. rendelet 38. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek az  egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 487/2016. (XII. 28.) 
Korm.  rendelettel megállapított rendelkezéseit a  487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése után indult 
tervpályázati eljárások esetében kell alkalmazni.”

 (7) Hatályát veszti a 310/2015. Korm. rendelet 9. § (4)–(5) bekezdése.

7. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint 
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

7. § (1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Korm. rendelet) 1. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az  ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében 
a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a  továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban – ha az  ajánlatkérő a  Kbt. 100.  § (5)  bekezdése alapján eltérően nem rendelkezik – 
ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének benyújtásakor a  II. Fejezetnek megfelelően, az  egységes európai 
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a  Kbt. 62.  § (1) és 
(2)  bekezdésének, valamint – ha az  ajánlatkérő azt előírta – a  Kbt. 63.  § (1)  bekezdésének hatálya alá, és emellett 
megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.”

 (2) A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ajánlatkérő a  Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban – kivéve, ha a  Kbt. 100.  § 
(5)  bekezdése szerint az  adott eljárásban az  egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó – 
köteles a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátani az adott eljáráshoz 
tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját, amely tartalmazza
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a) az  egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa (a  továbbiakban: formanyomtatvány) 
I. részében megkövetelt, az eljárás azonosítását szolgáló adatokat, illetve hirdetmény közzététele esetén az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény azonosító számát,
b) az eljárás során alkalmazandó kizáró okokat,
c) az  eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket, kivéve, ha az  ajánlatkérő az  (5)  bekezdés alapján 
elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.”

 (3) A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásakor a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f ), g), k), 
l), p) és q) pontjában, valamint ha az ajánlatkérő ezt előírja, a 63. § (1) bekezdés d) pontjában említett kizáró okokat 
a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.”

 (4) A 321/2015. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az  alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 
a  formanyomtatvány benyújtásával a  következő módon igazolja előzetesen a  Kbt. 62.  §-ában említett kizáró okok 
hiányát:)
„f ) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés e)–g), k), l), p) és q)  pontjára vonatkozóan a  formanyomtatvány III. részének  
„D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik,”

 (5) A 321/2015. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése a), c)–e), g)–q) pontjai, a Kbt. 62. § (2) bekezdése, 
valamint a  Kbt. 63.  § (1)  bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, 
amelyek a  Kbt. 64.  §-a alapján igazolják megbízhatóságát, és ezt a  Közbeszerzési Hatóság (a  továbbiakban: 
Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése 
szerinti – jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések 
rövid leírását feltüntetni a  formanyomtatványon. A  formanyomtatványhoz a  Hatóság Kbt. 188.  § (4)  bekezdése 
szerinti – vagy bírósági felülvizsgálat esetén a  bíróság Kbt. 188.  § (5)  bekezdése szerinti – jogerős határozatát is 
csatolni kell.”

 (6) A 321/2015. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok 
hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok 
elérhetőségét is fel kell tüntetniük a  formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének 
kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.”

 (7) A 321/2015. Korm. rendelet 8. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat 
köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)
„f ) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés h)  pontja tekintetében az  ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a  kizáró ok 
hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot, a  Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a  bíróság döntésére vonatkozóan 
a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi;”

 (8) A 321/2015. Korm. rendelet 8. §-a a következő o) ponttal egészül ki:
(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat 
köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)
„o) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés q)  pontja tekintetében az  ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a  jogsértés 
megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi.”

 (9) A 321/2015. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az  ajánlatkérő a  Kbt. Második 
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a  Kbt. 62.  §-a tekintetében a  következő igazolásokat és írásbeli 
nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)
„d) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés h)  pontja tekintetében az  ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a  kizáró ok 
hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot, a  Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a  bíróság döntésére vonatkozóan 
a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi;”
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 (10) A 321/2015. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az  ajánlatkérő a  Kbt. Második 
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a  Kbt. 62.  §-a tekintetében a  következő igazolásokat és írásbeli 
nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)
„l) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés q)  pontja tekintetében az  ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a  jogsértés 
megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi.”

 (11) A 321/2015. Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az  alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más 
szervezet vonatkozásában csak az  egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a  Kbt. 
62.  §-ában, illetve ha az  ajánlatkérő előírta, a  63.  §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. 
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati 
kötelezettségének.”

 (12) A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ajánlattevőnek, illetve a  részvételre jelentkezőnek a  szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági 
alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelése esetén igazolható)
„c) az  előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan kérhető, teljes – általános 
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a  közbeszerzés tárgyából származó  
– általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt – nyilatkozattal, attól függően, hogy az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;”

 (13) A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha az ajánlatkérő a részajánlattételt lehetővé teszi, e §-t minden egyes különálló részre vonatkozóan alkalmazni 
kell. Ha az ajánlat (részvételi jelentkezés) a Kbt. 61. § (6) bekezdése alapján több rész tekintetében is benyújtható, 
az ajánlatkérő a gazdasági szereplőktől elvárt minimális éves árbevételt a részek egyes csoportjaira vonatkozóan is 
meghatározhatja azon ajánlattevőkre (részvételre jelentkezőkre) vonatkozóan, akik több, ugyanabban az  időben 
teljesítendő részre is tesznek ajánlatot (nyújtanak be részvételi jelentkezést).”

 (14) A 321/2015. Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az ajánlatkérő az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek – a 21. § (2) bekezdés f ) pontja vagy a 21. § 
(3)  bekezdés g)  pontja tekintetében – bizonyos környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelősége 
tanúsításához független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtását írja elő, akkor az uniós környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), a  szervezeteknek a  közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a  761/2001/EK rendelet, a  2001/681/EK és a  2006/193/EK 
bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 45.  cikke szerint elismert egyéb környezetvédelmi vezetési rendszerekre, illetve az  akkreditált 
szervek releváns európai vagy nemzetközi szabványain alapuló egyéb környezetvédelmi vezetési szabványokra kell 
hivatkoznia. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó 
egyenértékű tanúsítványt, továbbá az  egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékait, 
ha a  szóban forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az  említett 
tanúsítványokat az  előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a  gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen 
intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által előírtakkal.”

 (15) A 321/2015. Korm. rendelet 50. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E  rendeletnek az  egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 487/2016. (XII. 28.)
Korm.  rendelettel megállapított rendelkezéseit a  487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése után indult 
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

8. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

8. § (1) Az  építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 322/2015. 
Korm. rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„2.  § (1) Építési beruházás esetén a  tervező kiválasztására irányuló eljárás minden esetben megelőzi az  építőipari 
kivitelező kiválasztására irányuló eljárást. A  14.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott esetekben a  tervező 
az  építőipari kivitelezővel egy eljárásban is kiválasztható, azzal, hogy ebben az  esetben a  tervező kiválasztására 
vonatkozó, a II. Fejezetben meghatározott előírásokat az eljárás során alkalmazni kell.
(2) Az építtetőt képviselő építési műszaki ellenőr megbízására irányuló eljárás megelőzheti az építőipari kivitelező 
kiválasztására irányuló eljárást azzal, hogy az építtetőnek legkésőbb az építőipari kivitelező kiválasztására irányuló 
eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés időpontjában rendelkeznie kell építési műszaki ellenőrrel.”

 (2) A 322/2015. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A szakmai minőség értékelésére alkalmas részszempontnak minősül minden olyan értékelési részszempont, amely 
alkalmas arra, hogy az  építészeti-műszaki tervezés vagy mérnöki feladat ellátásának szakmai színvonalát javítsa 
[tervezési szolgáltatás esetén a  6.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározottakhoz képest]. Az  ajánlatkérő értékelési 
résszempontként veheti figyelembe különösen:)
„a) a  szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértékét (például 
a  teljesítésbe bevont szakemberek átlagos létszáma, vezető mérnökök létszáma, feladatkiosztás rendje, 
munkaszervezés, belső ellenőr, külső ellenőr alkalmazása);
b) a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettségét és tapasztalatát;”

 (3) A 322/2015. Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Építési beruházás során a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben – ha az építési beruházás értéke eléri 
vagy meghaladja az  uniós értékhatárt – az  Étv. 33.  § (4)  bekezdése szerinti tervezői művezetés igénybevétele 
kötelező.”

 (4) A 322/2015. Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  közbeszerzés becsült értéke az  uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladja, az  (1)  bekezdés b)  pontja 
szerinti esetben az  ajánlattételi határidőt – mind egy szakaszból álló, mind több szakaszból álló eljárásokban – 
az  ajánlati vagy ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának vagy megküldésének napjától számított 
legalább negyvenöt napban kell meghatározni, kivéve, ha a szerződés megkötésére a Kbt. 105. § (1)–(2) bekezdése 
szerint kerül sor. A Kbt. gyorsított eljárásokra vonatkozó szabályai nem alkalmazhatók.”

 (5) A 322/2015. Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  legjobb ár-érték arány, valamint a  minőség alapú kiválasztás szempontjának érvényre juttatása érdekében 
az  ajánlati ár az  értékelés során legfeljebb 70%-os arányban vehető figyelembe, kivéve nukleáris létesítményekre 
vonatkozó építési beruházások esetén, mely eljárások során ez az arány magasabb is lehet.”

 (6) A 322/2015. Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű építési beruházás esetén a nyertes ajánlattevő a kivitelezés 
során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet készíttet.”

 (7) A 322/2015. Korm. rendelet a következő új 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A.  § (1) Az  ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – 
a  kifizetésre köteles szervezet, ha az  ajánlattevőként szerződő fél a  teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a  Ptk. 
6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni 
az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az  összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a  teljesítés elismerésének időpontjáig köteles 
nyilatkozatot tenni, hogy az  általa a  teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak 
az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) az  ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a  teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a  számlában 
részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
d) a  c)  pont szerint a  számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az  ajánlatkérőként szerződő fél  
− európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a  kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül 
átutalja az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény (a  továbbiakban: Art.) 36/A.  § (3)  bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, 
illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f ) az  ajánlattevőként szerződő felek átadják az  e)  pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy 
az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak 
érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen 
nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);
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g) az  ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét 
az  ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a  kifizetésre köteles 
szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni 
fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
h) ha az  ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az  e) vagy az  f )  pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, 
az  ellenszolgáltatás fennmaradó részét az  ajánlatkérő (vagy a  kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az  akkor illeti 
meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f ) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, 
vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont 
szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő 
harminc nap.
(2) A  felek kizárólag az  (1)  bekezdés g)  pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak 
meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel 
szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles 
szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.
(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projekttársaságot hoztak 
létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt a projekttársaságot kell érteni.”

 (8) A 322/2015. Korm. rendelet 36. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek az  egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 487/2016. (XII. 28.) 
Korm.  rendelettel megállapított rendelkezéseit a  487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése után indult 
közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni. E  rendelet 32/A.  §-a a  487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 
hatálybalépése előtt indult közbeszerzési eljárások esetében, valamint megkötött szerződések teljesítése során is 
alkalmazandó.”

 (9) Hatályát veszti a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés e) pontja.

9. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

10. §  A 4.  § (1)–(2)  bekezdése, a  6.  § (1)  bekezdése, a  7.  § (1)–(2) és (13)–(14)  bekezdése, valamint a  8.  § (2)  bekezdése 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénnyel együtt
a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és 

a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 122.2. pontja helyébe a következő pont lép:
„122.2. A  szállítói előlegelszámolást az  alvállalkozóknak járó ellenszolgáltatással és a  fővállalkozónak járó 
ellenszolgáltatással szemben arányosan kell elszámolni
a) az  építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
[a  továbbiakban: 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 14.  §-a szerinti, a  2015. november 1-jét megelőzően 
megindított építési beruházás, illetve építési koncesszió tekintetében felmerülő;
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b) az  építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet] 32/A. §-a szerinti, 2017. január 1-jét követően megindított építési beruházás, illetve építési 
koncesszió tekintetében felmerülő; valamint
c) az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Étv.) 39/A.  § 
(6) bekezdése szerinti
kifizetések esetében.”

 2. A 272/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 144.1. pontját megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:
„Építési beruházás, illetve építési koncesszió vonatkozásában 2015. november 1-jét megelőzően, 
valamint 2017. január 1-jét követően megindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján 
megkötött szerződésekre, valamint az Étv. hatálya alá tartozó építési beruházások esetén 
alkalmazandó különös finanszírozási szabályok szállítói finanszírozás esetén”

 3. A 272/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 144.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„144.1. Építési beruházás, illetve építési koncesszió vonatkozásában
a) 2015. november 1-jét megelőzően megindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött 
szerződések esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-át,
b) 2017. január 1-jét követően megindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződések 
esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-át,
c) az Étv. hatálya alá tartozó építési beruházások esetén az Étv. 39/A. § (6) bekezdését
megfelelően alkalmazni kell.”

 4. A 272/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 144.2. pontja helyébe a következő pont lép:
„144.2. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a, valamint az Étv. 
39/A.  § (6)  bekezdése értelmében a  fővállalkozó mindaddig nem jogosult saját teljesítésének ellenértékére, amíg 
a teljesítésben részt vevő alvállalkozókat, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban 
álló szakembereket (a  továbbiakban: alvállalkozók) az  ellenszolgáltatásból megillető rész tekintetében 
(a kedvezményezett vagy az irányító hatóság általi utalást követően) ki nem egyenlítette.”

 5. A 272/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 149.2. pont a) pontja helyébe a következő pont lép:
(A kifizetési kérelem formanyomtatványon a kedvezményezettet nyilatkoztatni kell arról, hogy)
„a) a  306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.  §-a, a  322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.  §-a, vagy az  Étv. 39/A.  § 
(6)  bekezdése szerinti kifizetés esetében meggyőződött arról, hogy az  alvállalkozóknak járó ellenszolgáltatás 
kifizetésre vagy jogszerűen visszatartásra került,”

 6. A 272/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 150.3. pontja helyébe a következő pont lép:
„150.3. Utófinanszírozás esetén a 147.1–147.3. pontok
a) a 2015. november 1-jét megelőzően megindított közbeszerzési eljárásoknál a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
14. § (1) bekezdés h) pontja alapján,
b) a 2017. január 1-jét követően megindított közbeszerzési eljárásoknál a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § 
(1) bekezdés h) pontja alapján, és
c) az Étv. 39/A. § (6) bekezdése alapján,
ha az  alvállalkozó és a  fővállalkozó által elismert összeg között eltérés van, a  kedvezményezett őrzi 
az ellenszolgáltatás fennmaradó részét, amíg a fővállalkozó hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy az alvállalkozó 
nem jogosult a ki nem fizetett összegre.”

 7. A 272/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 150/A. pontját megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:
„A 2015. november 1-jét követően, valamint 2017. január 1-jét megelőzően megindított, építési 
beruházás és szolgáltatás megrendelés tárgyú közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött 
szerződésekre alkalmazandó különös finanszírozási szabályok utó- és szállítói finanszírozás esetén”

 8. A 272/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 150/B. pontját megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:
„A 2015. november 1-jét követően, valamint 2017. január 1-jét megelőzően megindított, építési 
beruházás és szolgáltatás megrendelés tárgyú közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött 
szerződésekre alkalmazandó különös finanszírozási szabályok”
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2. melléklet a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B oszlopa
1.1. 17. sorában,
1.2. 30. sorában,
1.3. 42. sorában,
1.4. 53. sorában, valamint
1.5. 65. sorában
az „Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a, 
illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39/A. § (6) bekezdése szerinti” 
szövegrész helyébe az „Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 14. §-a, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.  §-a, illetve 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39/A. § (6) bekezdése szerinti” szöveg 
lép.

 2. A 272/2014. Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B oszlopa
2.1. 20. sorában,
2.2. 33. sorában,
2.3. 45. sorában,
2.4. 56. sorában,
2.5. 68. sorában,
2.6. 90. sorában, valamint
2.7. 129. sorában
az „A Kbt. 135.  § (3)–(4)  bekezdése szerinti kifizetés esetében” szövegrész helyébe az „A 2015. november 1-jét 
követően, valamint 2017. január 1-jét megelőzően megindított építési beruházás és szolgáltatás megrendelése 
esetén a Kbt. 135. § (3)–(4) bekezdése szerinti kifizetés esetében” szöveg lép.

 3. A 272/2014. Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B oszlopa
3.1. 22. sorában,
3.2. 35. sorában,
3.3. 47. sorában,
3.4. 58. sorában,
3.5. 70. sorában,
3.6. 92. sorában, valamint
3.7. 131. sorában
az „A Kbt. 135.  § (3)  bekezdés c)  pontja” szövegrész helyébe az „A 2015. november 1-jét követően, valamint  
2017. január 1-jét megelőzően megindított építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén a  Kbt. 135.  § 
(3) bekezdés c) pontja” szöveg lép.
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A Kormány 488/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának 
engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül 
helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX.  törvény 140/E. § (1) bekezdésében, 
a  haditechnikai termékek gyártásának és a  haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005.  évi 
CIX.  törvény 10.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának 
engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 28. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„k) a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2016. május 27-i (EU) 2016/970 bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

2. §  A Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

4. §  Ez a  rendelet a  2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  védelmi vonatkozású termékek jegyzéke 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. május 27-i (EU) 2016/970 bizottsági irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 488/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelethez

3 
 
 

1. melléklet a .../2016. (. .) Korm. rendelethez 
 

„1. melléklet a160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelethez 
 

A védelmi vonatkozású termékek jegyzéke 
 
1. megjegyzés: Az „idézőjelben” szereplő kifejezések rögzített fogalmak; lásd az e listához csatolt „Az e 
listában használt kifejezések fogalommeghatározásai” című részt.  
2. megjegyzés: A vegyi anyagok helyenként névvel, illetőleg CAS-számmal vannak felsorolva. A lista az 
azonos szerkezeti képletű vegyi anyagokra vonatkozik (beleértve a hidrátokat is), függetlenül elnevezésüktől 
és CAS-számuktól. A CAS-számok feltüntetésének célja, hogy segítsenek az adott vegyi anyag vagy keverék 
azonosításában, tekintet nélkül a nómenklatúrára. A CAS-szám nem használható egyedi azonosítóként, 
mivel a felsorolt vegyi anyagok egyes formáinak különböző CAS-számuk van, és a felsorolt vegyi anyagot 
tartalmazó keverékeknek is különböző CAS-számuk lehet. 

 
I. fejezet 

 
(ML1) 

 
Sima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata fegyverek 

12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel és tartozékok a következők szerint, és a 
kifejezetten azokhoz tervezett részegységek: 

 
Megjegyzés: Az ML1. fejezet nem vonatkozik:  
a) a kifejezetten vaktöltényhez tervezett tűzfegyverekre és azokra, amelyek alkalmatlanok lövedék 
kilövésére;  
b) azokra a tűzfegyverekre, amelyeket kifejezetten a legfeljebb 500 m hatótávolságú, kikötött végű, 
robbanótöltetet vagy kommunikációs csatornát nem tartalmazó, irányított lövedékek indítására terveztek;  
c) azokra a lőfegyverekre, amelyek nem központi gyújtású lőszert használnak és nem teljesen automatikus 
tüzelési rendszerűek;  
d) a „hatástalanított tűzfegyverekre”. 
a) puskák és vegyescsövű fegyverek, kézifegyverek, géppuskák, géppisztolyok és sorozatvetők;  
 
Megjegyzés: Az ML1. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre:  
a) az 1938 előtt gyártott puskák és kombinált fegyverek;  
b) az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák és vegyescsövű fegyverek másolatai;  
c) az 1890 előtt gyártott kézifegyverek, sorozatvetők és géppuskák és azok másolatai;  
d) olyan puskák vagy kézifegyverek, amelyeket kifejezetten inert lövedékek sűrített levegő vagy szén- dioxid 
segítségével történő kilövésére terveztek; 
b) sima csövű fegyverek, a következők szerint:  
1. kifejezetten katonai használatra tervezett sima csövű fegyverek;  
2. más sima csövű fegyverek, a következők szerint:  
a) teljesen automata típushoz tartozó fegyverek;  
b) félautomata és pumpás működtetésű típushoz tartozó fegyverek;  
 
Megjegyzés: Az ML1. fejezet b) 2. pontja nem vonatkozik az olyan fegyverekre, amelyeket kifejezetten inert 
lövedékek sűrített levegő vagy szén-dioxid segítségével történő kilövésére terveztek. 
  
Megjegyzés: Az ML1. fejezet b) pontja nem vonatkozik a következőkre:  
a) az 1938 előtt gyártott sima csövű fegyverek;  
b) az eredetileg 1890 előtt gyártott sima csövű fegyverek másolatai;  
c) a vadászati és sport célra használt sima csövű fegyverek. Ezek a fegyverek nem lehetnek kifejezetten 
katonai célra tervezve vagy automata tüzelési rendszerűek; 
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4 
 
b) 2. Megjegyzés (folytatás)  
d) a kifejezetten az alábbi célok bármelyikére tervezett sima csövű fegyverek:  
1. háziállatok levágása;  
2 állatok elkábítása;  
3. szeizmikus vizsgálatok;  
4. ipari lövedékek kilövése; vagy  
5. rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k) hatástalanítása.  
A hatástalanító eszközök tekintetében lásd az ML4. fejezetet és a kettős felhasználású termékek és 
technológiák uniós jegyzékének 1A006. pontját.  
c) hüvely nélküli lőszerrel működő fegyverek;  
d) az ML1. fejezet a), b) és c) pontjában meghatározott fegyverek leszerelhető tölténytárai, 
hangtompítói, az ilyen fegyverekhez tartozó különleges fegyverállványok, optikai fegyver-
célzókészülékek és lángrejtők. 
  
Megjegyzés: Az ML1. fejezet d) pontja nem vonatkozik az elektronikus képfeldolgozás nélküli legfeljebb 
kilencszeres nagyítású, optikai fegyver-célzókészülékekre, amennyiben azokat nem kimondottan katonai 
felhasználás céljából tervezték vagy alakítottak át, vagy amennyiben azok nem tartalmaznak kifejezetten 
katonai felhasználásra tervezett hajszálvonal-hálózatos lemezeket. 

 
II. fejezet 

 
(ML2) 

 
20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek 12,7 

mm- nél (0,5 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, tűzvetők és tartozékok, és az azokhoz tervezett 
különleges részegységek, a következők szerint: 

 
a) Ágyúk, tarackok, gépágyúk, aknavetők, páncéltörő (tankelhárító) fegyverek, sorozatvetők, katonai 
lángszórók, puskák, hátrasiklás nélküli lőfegyverek, sima csövű fegyverek és az ezekhez tartozó 
lángrejtő eszközök. 
 
1. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja magában foglalja a porlasztókat, adagolókat, tároló tartályokat, és 
más különlegesen tervezett részegységeket is, amelyek az ML2. fejezet a) pontjában meghatározott 
berendezések folyékony hajtóanyag tölteteihez használatosak. 
  
2. megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre:  
a) az 1938 előtt gyártott puskák, sima csövű fegyverek és kombinált fegyverek;  
b) az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák, sima csövű fegyverek és kombinált fegyverek másolatai;  
c) az 1890 előtt gyártott ágyúk, tarackok, gépágyúk és aknavetők;  
d) a vadászati és sport célra használt sima csövű fegyverek. Ezek a fegyverek nem lehetnek kifejezetten 
katonai célra tervezve vagy automata tüzelési rendszerűek;  
e) a kifejezetten az alábbi célok bármelyikére tervezett sima csövű fegyverek:  
1. háziállatok levágása;  
2. állatok elkábítása;  
3. szeizmikus vizsgálatok;  
4. ipari lövedékek kilövése; vagy  
5. rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k) hatástalanítása;  
NB. A hatástalanító eszközök tekintetében lásd a ML4. fejezetet és a kettős felhasználású termékek és 
technológiák uniós jegyzékének 1A006. pontját.  
f) a legfeljebb 500 m hatótávolságú, kikötött végű, robbanó töltetet vagy kommunikációs csatornát nem 
tartalmazó, irányított lövedékek kézi indítói.  
b) Füst, gáz és pirotechnikai vetők vagy generátorok, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra 
terveztek vagy alakítottak át.  
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Megjegyzés: Az ML2. fejezet b) pontja nem vonatkozik a jelzőpisztolyra. 
c) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező fegyverirányzékok és fegyverirányzék-rögzítő 
szerelékek:  
1. kifejezetten katonai használatra tervezték; és  
2. kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában meghatározott fegyverekhez tervezték;  
d) A kifejezetten az ML2. fejezet a) pontjában felsorolt fegyverekhez tervezett fegyverállványok és 
leszerelhető tölténytárak.  

 
III. fejezet 

 
(ML3) 

  
Lőszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz tervezett különleges részegységek a 

következők szerint: 
 
a) az ML1., ML2. vagy ML12. pontban meghatározott fegyverek és fegyverzetek lőszerei;  
b) az ML3. fejezet a) pontjában meghatározott, kifejezetten lőszerekhez tervezett gyújtószerkezetek. 
 
1. megjegyzés: A kifejezetten e célra tervezett, az ML3. fejezetben meghatározott alkatrészek felölelik az 
alábbiakat:  
a) fém- vagy műanyag termékek, mint például gyújtószerkezetek, lövedékcsészék, hüvelycsatlakozók, forgó 
hevederek és lőszerek fém alkatrészei;  
b) biztosító és élesítő eszközök, gyújtószerkezetek, szenzorok és robbantást kiváltó eszközök;  
c) egyszeri működésű, nagy teljesítményű tápegységek;  
d) éghető töltényhüvelyek;  
e) lőszerek, többek között kazettás aknák, bombák és végfázis-vezérlésű lövedékek. 
  
2. megjegyzés: Az ML3. fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre:  
a) lövedék nélkül leperemezésre kerülő lőszerek (vaktöltény);  
b) átlyuggatott lőporkamrás vaklőszerek;  
c) olyan egyéb vaklőszerek és oktatólőszerek, amelyek nem tartalmaznak az éles lőszerekhez tervezett 
lőszerelemeket; vagy  
d) olyan lőszerelemek, amelyeket kifejezetten az ezen 2. megjegyzés a), b) vagy c) pontjában meghatározott 
vaklőszerekhez vagy oktatólőszerekhez terveztek. 
  
3. megjegyzés: Az ML3. fejezet nem vonatkozik azon lőszerekre, amelyeket kifejezetten az alábbi célra 
terveztek:  
a) jelzés;  
b) madárriasztás; vagy  
c) olajkút gázfáklya begyújtása.  

 
 
 

IV. fejezet 
 

(ML4) 
 

Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és töltetek, 
valamint a hozzájuk tartozó eszközök és részegységek a következő felsorolás szerint, továbbá a 

kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek: 
 
NB.1: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet.  
NB.2: A légi járművek rakétavédelmi rendszerei (AMPS) vonatkozásában lásd az ML4. fejezet c) pontját.  
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a) Kifejezetten katonai célra kifejlesztett bombák, torpedók, gránátok, füst- és ködgránátok, nem 
irányított rakéták (reaktív töltetek), aknák, irányított rakéták, mélységi robbanó töltetek, romboló 
eszközök, romboló készletek, „pirotechnikai eszközök”, töltetek és szimulátorok (berendezések, 
amelyek a felsorolt eszközök jellemzőit szimulálják). 
  
Megjegyzés: Az ML4. fejezet a) pontja magában foglal:  
a) füst- és ködgránátokat, gyújtóbombákat és robbanó eszközöket;  
b) rakétahajtómű fúvókákat és visszatérő szerkezetek orrkúpjait. 
b) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező berendezések:  
1. kifejezetten katonai használatra tervezték; és  
2. kifejezetten az alábbiak bármelyikével összefüggő ’tevékenység’ céljára tervezték:  
a) az ML4. fejezet a) pontjában meghatározott eszközök valamelyike; vagy  
b) rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k) hatástalanítása. 
  
Műszaki megjegyzés:  
Az ML4. fejezet 2.b) pontjának alkalmazásában a ’tevékenység’ a következőkre vonatkozik: kezelés, indítás, 
telepítés, irányítás, leszerelés, robbantás, működtetés, egyszeri üzemeltetésre való energiaellátás, csapdává 
alakítás, zavarás, keresés, felfedés, leállítás vagy megsemmisítés. 
  
1. megjegyzés: Az ML4. fejezet b) pontja magában foglal:  
a) mobil gázcseppfolyósító berendezést, amely naponta min. 1 000 kg gáznak a folyékony alakban történő 
előállítására alkalmas; 
b) úszóképes villamos vezetéket, amely mágneses aknák felszedésére alkalmas.  
 
2. megjegyzés: Az ML4. fejezet b) pontja nem vonatkozik azokra a kézi készülékekre, amelyeket kizárólag 
fém tárgyak kimutatására terveztek és nem képesek megkülönböztetni az aknákat más fém tárgyaktól. 
c) Légi járművek rakétavédelmi rendszerei (AMPS).  
 
Megjegyzés Az ML4. fejezet c) pontja nem vonatkozik az alábbiak mindegyikével rendelkező AMPS-ekre:  
a) Az alábbi rakétajelző érzékelők bármelyike:  
1. 100 és 400 nm közötti érzékelési csúcsteljesítménnyel rendelkező passzív érzékelők; vagy  
2. aktív pulzált doppler rakétajelző érzékelők;  
b) Ellentevékenységet generáló kiszóró rendszerek;  
c) Látható és infravörös jelet egyaránt kibocsátó világítótöltetek a föld-levegő rakéták eltérítésére; és  
d) „Polgári légi járműre” felszerelt AMPS, amely az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkezik:  
1. Az AMPS csak olyan konkrét „polgári légi járművön” működtethető, amelybe az adott konkrét AMPS-t 
beszerelték, és amely rendelkezik az alábbiak valamelyikével:  
a) polgári típusú minősítéssel, amelyet egy vagy több uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban 
részt vevő állam polgári légügyi hatósága bocsátott ki; vagy  
b) azzal egyenrangú, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által elismert okmánynyal;  
2. Az AMPS a „szoftverhez” való jogosultatlan hozzáférés megakadályozására szolgáló védelmet alkalmaz; 
és  
3. Az AMPS rendelkezik olyan aktív mechanizmussal, amely megakadályozza a rendszer működését, ha azt 
eltávolították abból a „polgári légi járműből”, amelyikbe eredetileg beszerelték.  
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V. fejezet 
 

(ML5) 
 

Kifejezetten katonai célra tervezett tűzvezető, és kapcsolódó készültségi és riasztó eszközök, 
továbbá a kapcsolódó rendszerek, teszt és illesztő és ellentevékenység berendezései és a 

kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és szerelvények a következők szerint: 
 
a) fegyverirányzékok, bombavető számítógépek, lövegbeállító irányzó berendezések és 
fegyverzetirányító rendszerek;  
b) célfelderítő, -megjelölő, távolságmérő, megfigyelő vagy rávezető rendszerek; felderítés, adatfúzió, 
felismerés vagy azonosítás berendezései és szenzor integrációs berendezések; 
c) az ML5. fejezet a) és b) pontjában meghatározott eszközök elleni ellentevékenység eszközei;  
 
Megjegyzés Az ML5. fejezet c) pontjának alkalmazásában az ellentevékenység eszközei közé tartoznak a 
felderítő berendezések is.  
d) az ML5. fejezet a), b) vagy c) pontjában meghatározott eszközök kipróbálásához vagy illesztéséhez 
használatos berendezések, amelyeket kifejezetten e célra terveztek.  

 
VI. fejezet 

 
(ML6) 

 
Szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint: 

 
NB. Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet.  
a) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy arra átalakított szárazföldi járművek és 
részegységeik. 
  
Műszaki megjegyzés:  
Az ML6. fejezet a) pontja alkalmazásában a szárazföldi járművek kifejezés magában foglalja a pótkocsikat 
is.  
b) Egyéb szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint:  
1. Az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező járművek:  
a) járművek, amelyeket a III. szint (lásd: NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a megfelelő nemzeti 
szabvány) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosító anyagokkal vagy 
részegységekkel gyártottak vagy láttak el;  
b) olyan hajtómű, amely egyszerre hajtja meg mindkét elülső és hátulsó kereket, az olyan járműveket is 
beleértve, amelyek teherszállítás céljára további kerekekkel rendelkeznek, függetlenül attól, hogy 
azokat meghajtják-e vagy sem;  
c) a jármű teljes (bruttó) súlya meghaladja a 4 500 kg-ot; és  
d) terepjáró használatra tervezték vagy alakították át.  
2. Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező részegységek:  
a) kifejezetten az ML6. fejezet b)1. pontjában meghatározott járművekhez tervezték; és  
b) a III. szint (lásd: NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a megfelelő nemzeti szabvány) szerinti vagy 
annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosít. 
  
NB. Lásd még az ML13. fejezet a) pontját.  
1. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontja magában foglalja az alábbiakat:  
a) harckocsik és más katonai fegyverzettel ellátott járművek, valamint fegyverek rögzítésre szolgáló 
előkészítéssel, vagy aknatelepítő, vagy az ML4. fejezetben meghatározott lőszerek indítására szolgáló 
eszközökkel ellátott katonai járművek;  
b) páncélozott járművek;  
c) kétéltű és mély gázló képességgel rendelkező járművek;  
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d) mentő járművek, lőszer vagy fegyverrendszerek, valamint a rakomány kezelésére szolgáló berendezések 
vontatására vagy szállítására használt járművek.  
 
2. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontjában meghatározott szárazföldi jármű kifejezetten katonai 
használatra történő átalakítása együtt jár olyan szerkezeti, elektromos vagy mechanikai változtatással, 
amely magában foglal egy vagy több kifejezetten katonai felhasználásra tervezett részegységet. Ilyen 
részegységek az alábbiak:  
a) pneumatikus kerékköpeny, amelyet kifejezetten golyóálló tulajdonsággal terveztek;  
b) az alapvető fontosságú részek páncélozott védelme (pl. üzemanyagtartály vagy járműkabin);  
c) különleges megerősítések fegyverzet felszereléséhez vagy rögzítéséhez;  
d) világítás elsötétítés esetére.  
 
3. megjegyzés: Az ML6. fejezet nem vonatkozik az olyan polgári járművekre, amelyeket pénz- vagy 
értékszállításra terveztek vagy alakítottak át. 
 
4. megjegyzés: Az ML6. fejezet nem vonatkozik az olyan járművekre, amelyek megfelelnek az alábbi 
kritériumok mindegyikének:  
a) 1946 előtt gyártották;  
b) nem rendelkeznek az EU közös katonai listáján meghatározott és 1945 után gyártott eszközökkel, kivéve 
a jármű eredeti alkatrészeinek vagy tartozékainak másolatait; és  
c) nincsenek felszerelve az ML1., ML2. vagy ML3. fejezetben meghatározott fegyverrel, kivéve ha az 
működésképtelen és alkalmatlan lövedék kilövésére.  

 
VII. fejezet 

 
(ML7)  

 
Vegyi vagy biológiai mérgező harcanyagok, „tömegoszlató harcanyagok”, radioaktív anyagok, 

kapcsolódó berendezések, összetevők és anyagok a következők szerint: 
 
a) „Háborús felhasználáshoz igazított” biológiai vagy radioaktív harcanyagok, amelyek képesek 
emberekben vagy állatokban sérülést okozni, berendezésekben, növényi kultúrákban vagy a 
környezetben kárt tenni;  
b) Vegyi harcanyagok (CW), beleértve:  
1. idegrendszerre ható vegyi harcanyagok:  
a) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) alkil (metil, etil, n-propil 
vagy izopropil) - fluorfoszfonátok, úgymint:  
Szarin (GB): O-izopropil-metil-fluorfoszfonát (CAS 107-44-8); és  
Szomán (GD): O-pinakolil-metil-fluorfoszfonát (CAS 96-64-0);  
b) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) N,N-dialkil (metil, etil, n- 
propil vagy izopropil) amino-ciánfoszfátok, úgymint:  
Tabun (GA): O-etil N,N-dimetilamino-cianfoszfát (CAS 77-81-6);  
c) O-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt), S-2-dialkil (metil, 
etil, n-propil vagy izopropil)-aminoetil alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) foszfonotiolátok és 
megfelelő alkilált és protonált sók, úgymint:  
VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metiltiolfoszfonát (CAS 50782-69-9);  
2. hólyaghúzó vegyi harcanyagok:  
a) kénmustárok, úgymint:  
1. 2-klóretil-klórmetilszulfid (CAS 2625-76-5);  
2. bisz(2-klóretil)szulfid (CAS 505-60-2);  
3. bisz(2-klóretiltio)metán (CAS 63869-13-6);  
4. 1,2-bisz(2-klóretiltio)etán (CAS 3563-36-8);  
5. 1,3-bisz(2-klóretiltio)-n-propán (CAS 63905-10-2);  
6. 1,4-bisz(2-klóretiltio)-n-bután (CAS 142868-93-7);  
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7. 1,5-bisz(2-klóretiltio)-n-pentán (CAS 142868-94-8);  
8. bisz(2-klóretil-tiometil)éter (CAS 63918-90-1);  
9. bisz(2-klóretil-tioetil)éter (CAS 63918-89-8); b)  
b) hólyaghúzó harci gázok (luizitok), úgymint:  
1. 2-klórvinil-arzindiklorid (CAS 541-25-3);  
2. trisz(2-klórvinil)arzin (CAS 40334-70-1);  
3. bisz(2-klórvinil)arzinklorid (CAS 40334-69-8);HU L 163/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.6.21. 
c) nitrogénmustárok, úgymint:  
1. HN1: bisz(2-klóretil)etilamin (CAS 538-07-8);  
2. HN2: bisz(2-klóretil)metilamin (CAS 51-75-2);  
3. HN3: trisz(2-klóretil)amin (CAS 555-77-1);  
3. cselekvőképességet akadályozó vegyi harcanyagok, úgymint:  
a) 3-kvinuklidinil-benzilát (BZ) (CAS 6581-06-2);  
4. lombtalanító (defoliáns) vegyi harcanyagok, úgymint:  
a) butil 2-klóro-4-fluorofenoxiacetát (LNF);  
b) 2,4,5-triklórfenoxi ecetsav (CAS 93-76-5) keverve 2,4-diklórfenoxi ecetsavval (CAS 94-75-7) (Agent 
Orange (CAS 39277-47-9));  
c) CW bináris prekurzorok és kulcs prekurzorok a következők szerint:  
1. alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil foszfonil-difluorid, mint  
DF: metil-foszfonil-difluorid (CAS 676-99-3);  
2. O-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) O-2-dialkil (metil, 
etil, n-propil vagy izopropil)-aminoetil-alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)-foszfonitok és megfelelő 
alkilált és protonált sók, úgymint:  
QL: O-etil O-2-diizopropilamino-etil-metilfoszfonit (CAS 57856-11-8);  
3. klórszarin: O-izopropil-metilklórfoszfonát (CAS 1445-76-7);  
4. klórszomán: O-pinakolil-etilklórfoszfonát (CAS 7040-57-5).  
d) „Tömegoszlató anyagok”, aktív összetevőkből álló vegyi anyagok és azok kombinációi, beleértve:  
1. α-bromofenilacetonitril, (α-bromobenzil-cianid) (CA) (CAS 5798-79-8);  
2. [(2-klórfenil) metilén] propándinitril, (o-klórbenzilidénmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);  
3. 2-klór-1-feniletanon, fenacil-klorid (ω-klóracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);  
4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);  
5. 10-klór-5,10-dihidrofenarzin, (fenarzin klorid), (Adamzit), (DM) (CAS 578-94-9);  
6. N-Nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9)  
 
1. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik azokra a „tömegoszlató harcanyagokra”, amelyek 
kiszerelése egyedi és személyes önvédelemre szolgál.  
 
2. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonatkozik az élelmiszertermelési és gyógyászati célokra 
azonosított és csomagolt aktív összetevőkből álló vegyi anyagokra és azok kombinációira.  
e) A következőkben felsoroltak bármelyikének és a kimondottan azokhoz tervezett részegységek 
szétterítésére tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított 
berendezések:  
1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjaiban meghatározott anyagok; vagy  
2. az ML7. fejezet c) pontja alatt felsorolt prekurzorokból készült vegyi harcanyagok.  
f) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított védelmi és mentesítő berendezések, 
részegységek és vegyi keverékek a következők szerint:  
1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában felsorolt anyagok elleni védelem céljára tervezett vagy 
átalakított berendezések és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 
2. az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett létesítmények vegyi 
mentesítésére tervezett vagy átalakított berendezések és azok részegységei;  
3. kifejezetten az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett létesítmények 
mentesítésére kifejlesztett vagy előállított vegyi keverékek.  
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Megjegyzés Az ML7. fejezet f) 1. alpontja magában foglalja a következőket:  
a) a kifejezetten nukleáris, biológiai és vegyi szűrésre tervezett, vagy átalakított légkondicionáló 
berendezések;  
b) védőruházat.  
 
NB. A polgári gázálarcok, védő- és fertőtlenítő felszerelésekről további részletek a kettős felhasználású 
termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. pontjában is találhatók.  
g) Az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában meghatározott harcanyagok felderítésére vagy 
azonosítására tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított 
berendezések továbbá kifejezetten az azokhoz tervezett részegységek.  
 
Megjegyzés Az ML7. fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyi sugárzásmérő doziméterekre.  
NB. Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. pontját.  
h) A kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok érzékelésére vagy 
azonosítására tervezett vagy feldolgozott „biopolimerek” és az ezek előállításához használt specifikus 
sejtkultúrák.  
i) Vegyi harcanyagok semlegesítésére vagy lebontására szolgáló „biokatalizátorok” és azok biológiai 
rendszerei a következők szerint:  
1. a kifejezetten az ML7. fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok semlegesítésére és 
lebontására tervezett, és a biológiai rendszerek irányított laboratóriumi szelekciója vagy genetikai 
manipulációja eredményeként létrejövő „biokatalizátorok”;  
2. biológiai rendszerek, amelyek tartalmazzák az ML7. fejezet i) pontjának 1. alpontjában 
meghatározott „biokatalizátorok” előállításához szükséges specifikus genetikai információt az alábbiak 
szerint:  
a) „expressziós vektorok”;  
b) vírusok;  
c) sejtkultúrák.  
 
1. megjegyzés: Az ML7. fejezet b) és d) pontjai nem vonatkoznak a következőkre:  
a) cianogén-klorid (CAS 506-77-4); Lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 
1C450.a.5. pontját.  
b) hidrogén-cianid (CAS 74-90-8);  
c) klór (CAS 7782-50-5);  
d) karbonil klorid (foszgén) (CAS 75-44-5); Lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós 
jegyzékének 1C450.a.4. pontját.  
e) difoszgén (triklórmetil-klórformiát) (CAS 503-38-8);  
f) 2004 óta nem használatos;  
g) xylyl-bromid, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);  
h) benzil-bromid (CAS 100-39-0);  
i) benzil-jodid (CAS 620-05-3);  
j) brómaceton (CAS 598-31-2);  
k) cianogén-bromid (CAS 506-68-3);  
l) bróm metil-etil-keton (CAS 816-40-0);  
m) klóraceton (CAS 78-95-5);  
n) etil-jódacetát (CAS 623-48-3) 
o) jódaceton (CAS 3019-04-3);  
p) klórpikrin (CAS 76-06-2). Lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 
1C450.a.7. pontját.  
 
2. megjegyzés: Az ML7. fejezet h) pontjában és i) pontjának 2. alpontjában meghatározott sejtkultúrák és 
biológiai rendszerek kizárólagosak és ezek az alpontok nem vonatkoznak a polgári célt szolgáló sejtekre 
vagy biológiai rendszerekre, amelyeket például a mezőgazdaságban, gyógyszeriparban, egészségügyben, 
állatgyógyászatban, környezetvédelemben, hulladék feldolgozásban vagy élelmiszeriparban alkalmaznak.  
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VIII. fejezet 
 

(ML8) 
 

„Energiahordozó anyagok” és kapcsolódó összetevők, a következők szerint: 
NB.1. Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C011. pontját.  
 
NB.2. Töltetekért és eszközökért lásd az ML4. pontot, valamint a kettős felhasználású termékek és 
technológiák uniós jegyzékének 1A008. –pontját  
 
Technikai megjegyzés  
1. Az ML8. fejezet alkalmazásában a keverék két vagy több anyag összetételét jelenti, amelyek közül 
legalább az egyik az ML8. pontban szerepel.  
2. Ez a lista az ML8. pontban szereplő minden anyagra vonatkozik, még akkor is, ha nem a feltüntetett 
alkalmazásra szolgál. (pl. a TAGN főképpen robbanóanyagként használatos, de üzemanyagként vagy 
oxidálószerként is ismert).  
3. Az ML8. fejezet alkalmazásában a részecskeméret a tömeg vagy térfogat szerinti átlagos 
részecskeátmérőt jelenti. A részecskemérettel kapcsolatos mintavételezés és a részecskeméret 
meghatározása nemzetközi szabványok vagy azokkal egyenértékű tagállami szabványok alapján fog 
történni.  
a) „Robbanóanyagok” és azok keverékei:  
1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan vagy 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazán-1-oxide) (CAS 97096- 78-
1);  
2. BNCP [cisz-bisz (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 117412-28-9);  
3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan vagy 5,7-diamino-4,6-initrobenzofurazán-1-oxid) (CAS 117907-
74-1);  
4. CL-20 (HNIW vagy hexanitrohexaazaizowurtzitán) (CAS 135285-90-4); CL-20 klatrátjai (lásd még VIII. 
fejezet g) „Perkurzorok” 3. és 4. alpontjait);  
5. CP [2-(5-cianotetrazoláto) penta amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 70247-32-4);  
6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilén, FOX7) (CAS 145250-81-3);  
7. DATB (diaminotrinitrobenzol) (CAS 1630-08-6);  
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin);  
9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);  
10. DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4',6,6'-hexanitrobiphenyl vagy dipicramide)(CAS 17215-44-0);  
11. DNGU (DINGU vagy dinitroglikoluril) (CAS 55510-04-8);  
12. furazanok a következők szerint:  
a) DAAOF (DAAF, DAAFox vagy diaminoazoxifurazan);  
b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);  
13. HMX és változatai az alábbiak szerint:  
a) HMX (ciklotetrametilén-tetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazokin, 1,3,5,7- 
tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cikloktán, oktogén) (CAS 2691-41-0);  
b) HMX difluoroaminált analógjai;  
c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3, tetranitroszemiglikouril vagy keto-
biciklikus HMX) (CAS 130256-72-3);  
14. HNAD (hexanitroadamantán) (CAS 143850-71-9); 
15. HNS (hexanitrosztilbén) (CAS 20062-22-0);  
16. Imidazolok, a következők szerint:  
a) BNNII [oktahidro-2,5-bisz(nitroimino)imidazo (4,5-d)imidazol];  
b) DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213-49-0);  
c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);  
d) NTDNIA [N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol];  
e) PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazol);  
17. NTNMH [1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilén hidrazin];  
18. NTO (ONTA vagy 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9);  
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19. Polinitrokubánok több mint négy nitro csoporttal;  
20. PYX [2,6-Bisz(pikrilamino)-3,5-dinitropiridin] (CAS 38082-89-2);  
21. RDX és változatai:  
a) RDX (ciklotrimetilén-trinitramin, ciklonit, T4, hexahidro-1,3,5- trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5- trinitro-1,3,5-
triaza-ciklohexén, hexogén) (CAS 121-82-4);  
b) Keto-RDX (K-6 vagy 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciklohexanon) (CAS 115029-35-1);  
22. TAGN (triamino-guanidin-nitráte) (CAS 4000-16-2);  
23. TATB (triamino-trinitrobenzol) (CAS 3058-38-6) (lásd még a VIII. fejezet g) „Prekurzorok” 7. 
alpontját);  
24. TEDDZ [3,3,7,7-tetrabisz(difluoroamine) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin];  
25. Tetrazolok a következők szerint:  
a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);  
b) TNT [1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol];  
26. Tetril (trinitrofenil-metilnitramin) (CAS 479-45-8);  
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (lásd még a VIII. fejezet g) 
„Prekurzorok” 6. alpontját);  
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) (lásd még a VIII. fejezet g) „Prekurzorok” 2. alpontját);  
29. TNGU (SORGUYL vagy tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7);  
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazin) (CAS 229176-04-9);  
31. Triazinok a következők szerint:  
a) DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);  
b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4);  
32. Triazolok a következők szerint:  
a) 5-azido-2-nitrotriazol;  
b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);  
c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);  
d) BDNTA (bisz-dinitrotriazol-amin);  
e) DBT (3,3′-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);HU L 163/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 
2016.6.21. 
f) DNBT (dinitrobisztriazol) (CAS 70890-46-9);  
g) 2010 óta nem használatos;  
h) NTDNT [1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol];  
i) PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazol);  
j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);  
33. az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt robbanóanyagok, amelyek a következő jellemzők 
bármelyikével rendelkeznek:  
a) maximális sűrűségnél a 8 700 m/s értéket meghaladó detonációs sebesség, vagy  
b) a 34 Gpa (340 kbar) értéket meghaladó detonációs nyomás;  
34. 2013 óta nem használatos;  
35. DNAN (2,4-dinitroanizol) (CAS 119-27-7);  
36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaizowurtzitán);  
37. GUDN (guanylurea-dinitramid) FOX-12 (CAS 217464-38-5);  
38. Tetrazinek a következők szerint:  
a) BTAT (bisz(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diaminotetrazin);  
b) LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazin-1,4-dioxid);  
39. 343 K (70 °C) és 373 K (100 °C) közötti olvadáspontú, energiahordozó ionos anyagok 6 800 m/s 
értéket meghaladó detonációs sebességgel vagy 18 GPa (180 kbar) értéket meghaladó detonációs 
nyomással;  
b) „Hajtóanyagok”:  
1. Bármely olyan szilárd „hajtóanyag”, amelynek elméleti specifikus impulzusa (szabványos feltételek 
között):  
a) több mint 240 másodperc a nem fémezett, nem halogénezett „hajtóanyagok” esetében;  
b) több mint 250 másodperc a nem fémezett, halogénezett „hajtóanyagok” esetében; vagy  
c) több mint 260 másodperc a fémezett „hajtóanyagok” esetében;  
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2. 2013 óta nem használatos;  
3. „Hajtóanyagok”, amelyek erőállandója nagyobb, mint 1 200 kJ/kg;  
4. „hajtóanyagok”, amelyek 38 mm/s stabil egyenes vonalú égési sebességet képesek fenntartani 
szabványos feltételek között (késleltetett egyes szál formájában mérve) 68,9 bar (6,89 MPa) nyomáson 
és 294 K (21 °C) hőmérsékleten;  
5. Elasztomerrel módosított, öntött, kétbázisú „hajtóanyag” (EMCDB), amelynek nyújthatósága 
maximális nyomáson, 233 K (– 40 °C) 40hőmérsékleten az 5 %-ot meghaladja;  
6. Bármely egyéb „hajtóanyag”, amely az ML8. fejezet a) pontja alatt meghatározott összetevőt 
tartalmaz;  
7. Az EU közös katonai listájában máshol nem említett, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett 
„hajtóanyagok”;  
c) „Pirotechnikai eszközök”, üzemanyagok és kapcsolódó összetevőik a következők szerint és azok 
keverékei:  
1. kifejezetten katonai célra kifejlesztett légijármű-üzemanyagok;  
 
Megjegyzés Az ML8. fejezet c) pontjának 1. alpontjában felsorolt légijármű-üzemanyagok végtermékek, 
nem összetevők.  
2. Alane (alumínium hidrid) (CAS 7784-21-6);  
3. karboránok; dekaborán (CAS 17702-41-9); pentaboránok (CAS 19624-22-7 és 18433-84-6) és azok 
származékai; 
4. hidrazin és származékai, (lásd még az ML8. fejezet d) pontjának (oxidáló hidrazin származékok) 8. és 
9. alpontját):  
a) hidrazin (CAS 302-01-2) 70 % és magasabb koncentrációban;  
b) monometil hidrazin (CAS 60-34-4);  
c) szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 540-73-8);  
d) nem-szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 57-14-7);  
 
Megjegyzés Az ML8. fejezet c) pontjának 4. a) alpontja a kifejezetten korrózió csökkentésére szolgáló 
hidrazin „keverékekre” nem vonatkozik.  
5. Fémes üzemanyagok, üzemanyag-keverékek vagy „pirotechnikai” keverékek, részecske formában, 
amelyek lehetnek gömbszerűek, atomizáltak, szferoidok, pikkelyesek vagy őröltek, melyek legalább 99 
%-ot tartalmaznak az alábbi anyagok bármelyikéből:  
a) a következő fémek és azok keverékei:  
1. berillium (CAS 7440-41-7) 60 μm-nél kisebb részecskemérettel;  
2. vaspor (CAS 7439-89-6) 3 μm vagy kisebb részecskemérettel vasoxidból hidrogénnel végzett 
redukciós gyártással előállítva;  
b) az alábbi összetevőket tartalmazó keverékek:  
1. cirkónium (CAS 7440-67-7), magnézium (CAS 7439-95-4) vagy ezek ötvözetei 60 μm-nél kisebb 
részecskemérettel; vagy  
2. bór (CAS 7440-42-8) vagy bór-karbid (CAS 12069-32-8) üzemanyagok 85 %-os vagy magasabb 
tisztasággal és 60 μm-nél kisebb részecskemérettel;  
 
1. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. alpontját a robbanóanyagokra és üzemanyagokra 
alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a fémeket vagy ötvözeteket alumíniumba, magnéziumba, 
cirkóniumba vagy berilliumba kapszulázták-e.  
 
2. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. b) alpontja csak a részecske formában lévő fémes 
üzemanyagokra vonatkozik abban az esetben, ha azokat más anyagokkal összekeverik olyan katonai célú 
keverékek előállítása érdekében, mint például a folyékony, sűrű szuszpenziójú hajtóanyagok, a szilárd 
hajtóanyagok és a pirotechnikai keverékek.  
 
3. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. b) 2. alpontja a bór-10-zel dúsított bórra és bórkarbidra (20 %-
nál magasabb bór-10 tartalommal) nem vonatkozik.  
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6. kifejezetten lángszórókban vagy gyújtóbombákban történő felhasználáshoz összeállított, 
szénhidrogén üzemanyagoknál alkalmazott „sűrítőket”, mint például fém sztearátokat (pl. oktál (CAS 
637-12-7)) vagy palmitátokat tartalmazó katonai anyagok;  
7. perklorátok, klorátok és kromátok, fémporral, vagy más nagy hatóerejű üzemanyag adalékokkal;  
8. gömbösített vagy gömbszerű alumíniumpor (CAS 7429-90-5) 60 μm vagy kisebb részecskemérettel, 
és legalább 99 %-os alumínium tartalmú anyagból;  
9. titán szubhidrid (TiH n ), amelynek sztöchiometriai egyenértéke n = 0,65–1,68;  
10. az ML8. fejezet c) 1. pontjában nem meghatározott, nagy energiasűrűségű cseppfolyós 
üzemanyagok, az alábbiak szerint:  
a) szilárd és cseppfolyós üzemanyagot egyaránt tartalmazó olyan üzemanyag-keverékek (mint például 
a bórtartalmú üzemanyag-keverékek), amelyek tömegalapú energiasűrűsége legalább 40 MJ/kg;  
b) más nagy energiasűrűségű üzemanyagok és üzemanyag-adalékok (pl. kubán, ionos oldatok, JP-7, JP-
10), amelyek térfogatalapú energiasűrűsége 293 K (20 °C) hőmérsékleten egy atmoszféra (101,325 kPa) 
nyomás mellett mérve legalább 37,5 GJ/m3;  
 
Megjegyzés Az ML8. fejezet c) 10. b) pontja nem alkalmazandó a JP-4-re, a JP-8-ra, a finomított fosszilis 
üzemanyagokra, a bioüzemanyagokra és a polgári légi közlekedésben való használatra hitelesített 
hajtóművekben használt üzemanyagokra. 
 
11. „pirotechnikai” vagy pirofóros anyagok az alábbiak szerint:  
a) olyan „pirotechnikai” vagy pirofóros anyagok, amelyeket kifejezetten arra a célra alakítottak ki, hogy 
az IR-spektrum bármely részén növeljék vagy szabályozzák a kisugárzott energia termelődését;  
b) magnézium, politetrafluoretilén (PTFE) és egy vinilidén difluorid-hexafluorpropilén kopolimer (mint 
például az MTV) keverékei;  
12. az ML8. fejezetben máshol nem meghatározott olyan üzemanyag-keverékek, „pirotechnikai” 
keverékek vagy „energiahordozó anyagok”, amelyek az alábbi tulajdonságok mindegyikével 
rendelkeznek:  
a) a következő anyagok bármelyikének részecskéit 0,5 %-nál nagyobb mennyiségben tartalmazzák:  
1. alumínium;  
2. berillium;  
3. bór;  
4. cirkónium;  
5. magnézium; vagy  
6. titán;  
b) az ML8. fejezet 8. c) 12. a) pontjában meghatározott olyan részecskéket tartalmaznak, amelyek 
mérete egyik irányban sem éri el a 200 nm-t; és  
c) az ML8. fejezet 8. c) 12. a) pontjában meghatározott olyan részecskéket tartalmaznak, amelyek 
fémtartalma legalább 60 %;  
d) A következő oxidánsok és azok keverékei:  
1. ADN (ammónium dinitramid vagy SR 12) (CAS 140456-78-6);  
2. AP (ammónium perklorát) (CAS 7790-98-9);  
3. fluorgáznak a következőkben felsoroltak valamelyikével alkotott elegyei:  
a) egyéb halogének;  
b) oxigén; vagy  
c) nitrogén;  
 
1. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 3. alpontja nem vonatkozik a klór-trifluoridra (CAS 7790- 91-2).  
 
2. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 3. alpontja nem vonatkozik a gázállapotú nitrogén-trifluoridra 
(CAS 7783-54-2).  
4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);  
5. HAN (hidroxil-ammónium-nitrát) (CAS 13465-08-2);  
6. HAP (hidroxil-ammónium-perklorát) (CAS 15588-62-2);  
7. HNF (hidrazinium nitroformát) (CAS 20773-28-8);  
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8. hidrazin nitrát (CAS 37836-27-4);  
9. hidrazin perklorát (CAS 27978-54-7);  
10. folyékony oxidáló szerek, gátolt vörösfüstös salétromsavból (IRFNA) (CAS 8007-58-7) összeállítva, 
vagy azt tartalmazva.  
 
Megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 10. alpontja a nem gátolt vörösfüstös salétromsavra nem 
vonatkozik.  
e) Kötőanyagok, lágyítók, monomerek és polimerek a következők szerint:  
1. AMMO (azidometilmetiloxetán és annak polimerjei) (CAS 90683-29-7) (lásd még az ML8. fejezet g) 
pontjának („Prekurzorok”) 1. alpontját);  
2. BAMO (3,3-bisz(azidometil)oxetán és annak polimerjei) (CAS 17607-20-4) (lásd még az ML8. fejezet g) 
pontjának („Prekurzorok”) 1. alpontját); 
3. BDNPA [bis (2,2-dinitropropil)acetal] (CAS 5108-69-0);  
4. BDNPF [bis (2,2-dinitropropil)formal] (CAS 5917-61-3);  
5. BTTN (butanetrioltrinitrate) (CAS 6659-60-5) (lásd még az ML8. fejezet g) pontjának („Prekurzorok”) 8. 
alpontját);  
6. kifejezetten katonai felhasználásra kifejlesztett és a következők közül bármelyiket tartalmazó 
energetikai monomerek, lágyítók vagy polimerek:  
a) nitrocsoportok;  
b) azidocsoportok;  
c) nitrát-csoportok;  
d) nitraza-csoportok; vagy  
e) difluoroamino csoportok;  
7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetane) és annak polimerjei;  
8. FEFO [bisz-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal] (CAS 17003-79-1);  
9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);  
10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptane 1,7-diol formal);  
11. GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) és annak származékai;  
12. HTPB (hidroxil végződésű polibutadién) egy hidroxil viszonyszámmal, amely egyenlő vagy 
nagyobb, mint 2,2 és egyenlő vagy kisebb, mint 2,4, 0,77 meq/g-nál kisebb hidroxil értékkel, amelynek 
viszkozitása kevesebb, mint 47 poise 30 °C hőmérsékleten (CAS 69102-90-5);  
13. kevesebb mint 10 000 molekula súlyú, alkohol-funkciós csoportot tartalmazó poli(epiklórhidrin) a 
következők szerint:  
a) poli(epiklórhidrindiol);  
b) poli(epiklórhidrintriol)  
14. NENA-k (nitratoetilnitramin elegyek) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 és 
85954-06-9);  
15. PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrát vagy poli(nitratometil oxirane)] (CAS 27814-48-8);  
16. Poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloxetán), poli-NMMO vagy poli(3-nitratometil-3-metiloxetán) 
(CAS 84051-81-0);  
17. Polinitro-orto-karbonátok;  
18. TVOPA [1,2,3-trisz(1,2-bis((difluoroamino))etoxi) propán vagy trisz vinoxi propán melléktermék] 
(CAS 53159-39-0);  
19. 4,5-diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (izo-DAMTR);  
20. PNO (poli(3-nitrato-oxetán));  
f) „Adalékanyagok” a következők szerint:  
1. lúgos réz-szalicilát (CAS 62320-94-9);  
2. BHEGA [bis-(2-hidroxietil) glikolamid] (CAS 17409-41-5);  
3. BNO (butadién-nitril-oxid);HU L 163/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.6.21. 
4. ferrocén származékok a következők szerint:  
a) butacén (CAS 125856-62-4);  
b) katocén (2,2-bis-etilferrocenil propán) (CAS 37206-42-1);  
c) ferrocén-karboxilsavak és a ferrocén-karboxilsav észterei;  
d) n-butil-ferrocén (CAS 31904-29-7);  
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e) más polimer ferrocén származékok melléktermékei, amelyek az ML8. fejezet f) 4. pontjában máshol 
nem szerepelnek; ;  
f) etil-ferrocén (CAS 1273-89-8);  
g) propil-ferrocén;  
h) pentil-ferrocén (CAS 1274-00-6);  
i) diciklopentil-ferrocén;  
j) diciklohexil-ferrocén;  
k) dietil-ferrocén (CAS 1273-97-8);  
l) dipropil-ferrocén;  
m) dibutil-ferrocén (CAS 1274-08-4);  
n) dihexil-ferrocén (CAS 93894-59-8);  
o) acetil-ferrocén (CAS 1271-55-2)/1,1’-diacetil-ferrocén (CAS 1273-94-5);  
5. ólom-béta-reszorcilát (CAS 20936-32-7);  
6. ólom-citrát (CAS 14450-60-3);  
7. béta-reszorcilátok vagy szalicilátok ólom-réz kelátjai (CAS 68411-07-4);  
8. ólom-malát (CAS 19136-34-6);  
9. ólom-szalicilát (CAS 15748-73-9);  
10. ólom-sztanát (CAS 12036-31-6);  
11. MAPO [trisz-1-(2-metil) aziridinilfoszfin-oxid] (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bisz(2-metil-aziridinil) 2-(2-
hidroxipropanoxi)propilamino-foszfin-oxid) és más MAPO-származékok;  
12. metil BAPO [bisz(2-metil aziridinil) metilamino foszfin-oxid] (CAS 85068-72-0);  
13. N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);  
14. 3-nitraza-1,5-pentán diizocianát (CAS 7406-61-9);  
15. fémorganikus csatlakozó anyagok a következők szerint:  
a) neopentil[diallil]oxi, tri[dioktil]foszfát-titanát (CAS 103850-22-2) szintén ismert mint titánium IV, 2,2 
[bisz 2-propenolát-metil, butanolát, trisz (dioktil) foszfát] (CAS 110438-25-0); vagy LICA 12 (CAS 103850-
22-2);  
b) titán IV, [(2-propenolát-1) metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz[dioktil] pirofoszfát vagy 
KR3538;  
c) titán IV, [(2-propenolát-1)metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz (dioktil)foszfát;  
16. policián-difluor-aminoetilénoxid;HU 2016.6.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 163/17 
17. kötőanyagok az alábbiak szerint:  
a) 1,1R,1S-trimezinil-trisz(2-etilaziridin) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);  
b) polifunkcionális aziridin-amidok izoftalikus, trimezikus, izocianursavas vagy trimetiládos 
gerincstruktúrával, és 2-metil vagy 2-etil aziridin-csoporttal;  
 
Megjegyzés Az ML8. fejezet f) 17. b) pontja magában foglalja az alábbiakat:  
a) 1,1H-izoftálil-bisz(2-metilaziridin)(HX-752) (CAS 7652-64-4);  
b) 2,4,6-trisz(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazin (HX-874) (CAS 18924-91-9);  
c) 1,1'-trimetiladipil-bisz(2-etilaziridin) (HX-877) (CAS 71463-62-2).  
18. propilén-imin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8);  
19. nagyfinomságú vasoxid (Fe 2 O 3 ) (CAS 1317-60-8) 250 m 2 /g-ot meghaladó fajlagos felülettel és 
3,0 nm vagy annál kisebb átlagos részecskemérettel;  
20. TEPAN (tetraetilén-pentaaminakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cianoetilénezett poliaminok és azok sói;  
21. TEPANOL (tetraetilén-pentaaminakrilonitril-glicidol) (CAS 68412-46-4); glicidollal cianoetilénezett 
poliaminok és azok sói;  
22. TPB (trifenil bizmut) (CAS 603-33-8);  
23. TEPB (trisz(etoxifenil) bizmut) (CAS 90591-48-3);  
g) „Prekurzorok” a következők szerint:  
 
NB. Az ML8. fejezet g) pontjában a hivatkozások az ezen anyagokból készült, meghatározott 
„Energiahordozó anyagok”-ra vonatkoznak:  
1. BCMO (3,3-bisz(klórmetil)oxitáne) (CAS 78-71-7) (lásd még az ML8. fejezet e)1. és e)2. pontját);  
2. dinitroazetidin-t-butil só (CAS 125735-38-8) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 28. alpontját);  
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3. hexa-aza-izowurtzitán-származékok, többek között a HBIW (hexabenzil-hexa-aza-izowurtzitán) (CAS 
124782-15-6) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 4. alpontját) és aTAIW (tetraacetil-dibenzil- hexa-
aza-izowurtzitán) (CAS 182763-60-6) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 4. alpontját);  
4. 2013 óta nem használatos;  
5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciklo-oktán) (CAS 41378-98-7) (lásd még az ML8. fejezet a) 
pontjának 13. alpontját);  
6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 27. alpontját);  
7. 1,3,5-triklórbenzol (CAS 108-70-3) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 23. alpontját);  
8. 1,2,4-trihidroxibután (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) (lásd még az ML8. fejezet e) pontjának 5. 
alpontját);  
9. DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-ciklooktán) (lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 
13. alpontját.  
 
 
1. megjegyzés: Az ML8. fejezet nem vonatkozik az alábbi anyagokra, kivéve ha elegyet alkotnak, vagy 
keverve vannak az ML8. fejezet a) pontjában meghatározott „energiahordozó anyagokkal”, vagy az ML8. 
fejezet c) pontjában meghatározott fémporokkal:  
a) ammónium-pikrát (CAS 131-74-8);  
b) fekete lőpor;  
c) hexanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);  
d) difluór-amin (CAS 10405-27-3);  
e) nitrokeményítő (CAS 9056-38-6);  
f) káliumnitrát (CAS 7757-79-1);  
g) tetranitronaftalin;  
h) trinitroanisol; 
i) trinitronaftalin;  
j) trinitroxilén;  
k) N-pirrolidinon; 1-metil-2-pirrolidinon (CAS 872-50-4);  
l) dioktil-malát (CAS 142-16-5);  
m) etil-hexil-akrilát (CAS 103-11-7);  
n) tri-etil-alumínium (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalumínium (TMA) (CAS 75-24-1), és a lítium, nátrium, 
magnézium, cink vagy bór egyéb öngyulladó-fém alkiljai vagy ariljai;  
o) nitrocellulóz (CAS 9004-70-0);  
p) nitroglicerin (vagy glicerol-trinitrát, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);  
q) 2,4,6-trinitrotoluol (TNT) (CAS 118-96-7);  
r) etilén-diamin-dinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7);  
s) penta-eritritol-tetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5);  
t) ólomazid (CAS 13424-46-9), normál ólomstifnát (CAS 15245-44-0) és lúgos ólomstifnát (CAS 12403-82-6), 
valamint primer robbanóanyagok és élesítő elegyek, amelyek azidokat vagy azid komplex vegyületeket 
tartalmaznak;  
u) trietilén-glikol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8);  
v) 2,4,6-trinitro-reszorcinol (stifnát sav) (CAS 82-71-3);  
w) dietil-difenil karbamid (CAS 85-98-3); dimetil-difenil karbamid (CAS 611-92-7); metil-etil- difenil karbamid 
(centralitok);  
x) N,N-difenil karbamid (nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 603-54-3);  
y) metil-N,N-difenil karbamid (metil nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 13114-72-2);  
z) etil-N,N-difenil karbamid (etil nem szimmetrikus difenilkarbamid) (CAS 64544-71-4);  
aa) 2-nitro-difenil-amin (2-NDPA) (CAS 119-75-5);  
bb) 4-nitro-difenil-amin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);  
cc) 2,2-dinitro-propanol (CAS 918-52-5);  
dd) nitroguanidin (CAS 556-88-7) (lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 
C011. d) alpontját).  
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2. megjegyzés: Az ML8. fejezet nem vonatkozik az ammónium-perklorátra (az ML8. fejezet d) pontjának 2. 
alpontja), az NTO-ra (az ML8. fejezet a) pontjának 18. alpontja) és a katocénra (az ML8. fejezet f) pontja 4. 
alpontjának b) pontja), amennyiben azok az alábbi kritériumok mindegyikét teljesítik:  
a) kifejezetten polgári felhasználású gázfejlesztő készülékekhez van kialakítva vagy előállítva;  
b) elegyet alkot vagy keverve van nem aktív, hőre keményedő kötőanyaggal vagy lágyítószerrel, és tömege 
kisebb, mint 250 g;  
c) az ammónium-perklorát (az ML8. fejezet d) pontjának 2. alpontja) aránya legfeljebb 80% az aktív anyag 
tömegéhez képest;  
d) az NTO (az ML8. fejezet a) pontjának 18. alpontja) tömege 4 g vagy annál kisebb; és  
e) a katocén (az ML8. fejezet f) pontja 4. alpontjának b) pontja) tömege 1 g vagy annál kisebb.  

 
IX. fejezet 

 
(ML9) 

 
Hadihajók (felszíni vagy víz alatti), különleges tengerészeti berendezések, tartozékok, 

alkatrészek és egyéb vízfelszíni járművek a következők szerint: 
 
NB. Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet. 
a) vízi járművek és alkatrészek a következők szerint:  
1. Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított (felszíni vagy víz alatti) vízi járművek, 
függetlenül a jelenlegi műszaki állapottól vagy működési feltételektől, és attól, hogy rendelkeznek-e 
fegyverzethordozó rendszerekkel vagy páncélzattal, valamint az ilyen vízi járművek úszótestei vagy 
azok részei, és kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei;  
2. Az ML9. fejezet a) pontjának 1. alpontjában meghatározottaktól eltérő felszíni vízi járművek, amelyek 
a következők bármelyikével rendelkeznek, a járműre rögzítve vagy abba beépítve:  
a) az ML1. pontban meghatározott automata fegyverek, vagy az ML2., az ML4., az ML12. vagy az ML19. 
pontban meghatározott fegyverek, vagy 12,7 mm vagy annál nagyobb kaliberű fegyverek ’rögzítési’ 
vagy felfüggesztési pontjai;  
 
Műszaki megjegyzés:  
A ’rögzítés(i pontok)’ a fegyverek rögzítésére szolgáló eszközökre, vagy a tartók rögzítéséhez szükséges 
szerkezeti megerősítésekre vonatkoznak.  
b) az ML5. pontban meghatározott tűzvezető rendszerek;  
c) Rendelkeznek a következők mindegyikével:  
1. ’vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem’; és  
2. semlegesítési célokra tervezett ’előmosó vagy leöblítő rendszer’; vagy  
 
Technikai megjegyzés  
1. A ’vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem’ egy zárt rendszerű helyiség, amelyet 
túlnyomás, szigetelt szellőztetőrendszer, korlátozott számú, CBRN-szűrőkkel ellátott szellőzőnyílás és 
légzárókkal felszerelt, korlátozott személyzeti hozzáférési pont jellemez.  
2. Az ’előmosó vagy leöblítő rendszer’ tengervizet permetező rendszer, amely képes a hajó külső felületének 
és fedélzetének egyidejű lemosására.  
d) az ML4. fejezet b) pontjában, az ML5. fejezet c) pontjában vagy az ML11. fejezet a) pontjában 
meghatározott, aktív, fegyver elleni eszközök, amelyek a következők bármelyikével rendelkeznek:  
1. ’CRBN-védelem’;  
2. kifejezetten radar keresztmetszet csökkentésére tervezett hajótest és parancshídház  
3. hőkibocsátást csökkentő eszközök (pl. a kipufogó/füstgázok hűtőrendszere), kivéve a kifejezetten a 
hajtómű hatékonyságának általános növelésére vagy a környezeti hatások csökkentésére tervezett 
eszközöket; vagy  
4. a vízi jármű egésze mágnesességének csökkentésére tervezett demagnetizáló rendszer;  
b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett motorok és hajtóműrendszerek, és azok kifejezetten 
katonai felhasználásra tervezett alkatrészei, a következők szerint:  
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1. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők mindegyikével 
rendelkező dízelmotorok:  
a) legalább 1,12 MW (1 500 LE) teljesítmény; és  
b) legalább 700/perc fordulatszám;  
2. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők mindegyikével 
rendelkező elektromos motorok:  
a) több mint 0,75 MW (1 000 LE) teljesítmény;  
b) gyors tolatási képesség;  
c) folyadékhűtés; és  
d) teljesen zárt kivitel; 
3. a következő jellemzők mindegyikével rendelkező antimágneses dízelmotorok:  
a) 37,3 kW (50 LE) vagy nagyobb teljesítmény; és  
b) a teljes tömeg 75 %-át meghaladó nem mágneses összetevők;  
4. levegőfüggetlen (AIP), kifejezetten tengeralattjárókra kifejlesztett hajtóműrendszerek;  
 
Műszaki megjegyzés:  
’Levegőfüggetlen hajtóműrendszer’ (Air Independent Propulsion, AIP) révén a lemerült tengeralattjáró 
atmoszferikus oxigén nélkül hosszabb ideig képes hajtóműrendszerének működtetésére, mint amire 
akkumulátorral lenne képes. Az ML9. fejezet b) pontjának 4. alpontja alkalmazásában az AIP nem foglalja 
magában a nukleáris energiát.  
c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett víz alatti érzékelő eszközök, azok vezérlőberendezései és 
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett alkatrészei;  
d) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett tengeralattjáró elleni és torpedó elfogó hálók;  
e) 2003 óta nem használatos;  
f) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hajótest áthatolók és csatlakozók, amelyek képesek a 
hajótesten kívüli berendezésekkel a kölcsönös együttműködésre, és azok kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett alkatrészei;  
 
Megjegyzés Az ML9. fejezet f) pontja a hajók azon egy eres, több eres, koaxiális, vagy rádiófrekvenciás típusú 
csatlakozóit és hajótest áthatolóit foglalja magába, amelyek képesek megakadályozni a vízszivárgást és 
fenntartani 100 méternél nagyobb merülési mélységben a szükséges jellemzőket; továbbá a mélységtől 
függetlenül kifejezetten „lézernyaláb” átvitelére tervezett száloptikai csatlakozókat és optikai áthatolókat. 
Az ML9. fejezet f) pontja nem vonatkozik a normál hajtótengely és a hidrodinamikai irányító rudazat 
hajótest áthatolóira.  
g) alacsony zajszintű csapágyak a következő alkatrészek bármelyikével felszerelve, és azok a 
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett berendezések, amelyek ilyen csapágyakat foglalnak 
magukba:  
1. gáz-, vagy mágneses felfüggesztés;  
2. aktív jelelnyomás-vezérlés; vagy  
3. vibráció elnyomás-vezérlés.  

 
X. fejezet 

 
(ML10) 

 
 „Légi járművek”, „levegőnél könnyebb légi járművek”, „személyzet nélküli légi járművek”, 

légijármű-hajtóművek (motor) és „légijármű”-részegységek, illetve az azokhoz tartozó 
berendezések és alkatrészek, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek vagy 

alakítottak át, a következők szerint): 
 
NB. Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. fejezetet.  
a) „személyzet által vezetett „légi járművek” és „levegőnél könnyebb légi járművek” és a kifejezetten 
azokhoz tervezett részegységek;  
b) 2011 óta nem használatos;  
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c) személyzet nélküli légi járművek és kapcsolódó berendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek, a következők szerint:  
1. „személyzet nélküli légi járművek” („UAV”), távirányítással vezetett légi járművek (RPV), autonóm 
programozható légi járművek és személyzet nélküli, „levegőnél könnyebb légi járművek”;  
2. indító szerkezetek, mentő eszközök és földi kiszolgáló eszközök;  
3. vezérlésre vagy irányításra tervezett berendezések;  
d) légijármű-hajtóművek és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 
e) a kifejezetten a következők bármelyikéhez való használatra tervezett vagy módosított légi 
üzemanyag- utántöltési eszközök és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek:  
1. az ML10. fejezet a) pontjában meghatározott „légi jármű”; vagy  
2. az ML10. fejezet c) pontjában meghatározott, személyzet nélküli légi jármű;  
f) „földi kiszolgáló eszközök”, amelyeket kifejezetten az ML10. fejezet a) pontjában meghatározott „légi 
járműhöz” való használatra, vagy az ML10. fejezet d) pontjában meghatározott légijármű-
hajtóművekhez terveztek;  
 
Műszaki megjegyzés:  
A „földi kiszolgáló eszközök” magukban foglalják a nyomás alatti üzemanyag-utántöltő berendezéseket és 
a szűk területeken végrehajtandó műveletekhez tervezett berendezéseket.  
g) az ML10. fejezet a) pontjában meghatározott „légi járművön” való használatra tervezett, a 
személyzet rendelkezésére álló védőfelszerelések , a személyzet biztonságát szolgáló berendezések, 
valamint más olyan, a személyzet vészhelyzetben való kimenekítését szolgáló eszközök, amelyek nem 
szerepelnek az ML10. fejezet a) pontjában;  
 
Megjegyzés Az ML10. fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyzet általi használatra szolgáló olyan 
sisakokra, amelyek nem tartalmaznak az EU közös katonai listájában meghatározott berendezéseket, és 
amelyek nem alkalmasak ilyenek felszerelésére vagy elhelyezésére.  
 
NB. A sisakokhoz kapcsolódóan lásd még az ML13. fejezet c) pontját.  
h) ejtőernyők, siklóernyők és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek, a következők szerint:  
1. az EU közös katonai listájában máshol nem említett ejtőernyők;  
2. siklóernyők;  
3. kifejezetten nagy magasságból történő ejtőernyős ugrásokhoz tervezett felszerelés (pl. ruhák, 
különleges sisakok, légzőkészülékek, navigációs berendezések);  
i) ejtőernyővel ledobott terhekre tervezett késleltetett nyitású berendezések vagy automatikus 
irányítórendszerek.  
 
1. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja nem vonatkozik a kimondottan katonai célra tervezett „légi 
járművekre” és „levegőnél könnyebb légi járművekre” vagy az említett „légi járművek” változataira, 
amennyiben megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének:  
a) nem harci légi járművek;  
b) nem katonai kialakításúak és nincsenek felszerelve kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy 
átalakított berendezéssel vagy tartozékkal; és  
c) egy vagy több uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam polgári légügyi 
hatósága által polgári használatra lajstromozásra kerültek.  
 
2. megjegyzés: Az ML10. fejezet d) pontja nem vonatkozik az alábbiakra:  
a) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított repülőgép-hajtóművek, amelyeket egy vagy 
több uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam polgári légügyi hatósága 
„polgári légi járműveken” való használatra lajstromozott, vagy a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek;  
b) dugattyús légijármű-motorok vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, kivéve azokat, 
amelyeket „személyzet nélküli légi járművekhez” terveztek.  
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3. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) és d) pontja alkalmazásában a kifejezetten nem katonai „légi 
járművekhez” vagy légijármű-hajtóművekhez tervezett katonai jellegű részegységek és katonai jellegű 
kapcsolódó berendezések csak azokat a katonai jellegű részegységeket és katonai jellegű kapcsolódó 
berendezéseket jelentik, amelyek a katonai felhasználásra történő átalakításhoz szükségesek.  
 
4. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja értelmében a katonai felhasználás a következőket jelenti: ütközet, 
katonai felderítés, roham, katonai kiképzés, logisztikai támogatás, valamint személyi állomány vagy 
katonai berendezés szállítása és légi deszantolása. 
 
5. megjegyzés: Az ML10. fejezet a) pontja nem vonatkozik azokra a „légi járművekre”, amelyek megfelelnek 
az alábbi kritériumok mindegyikének:  
a) először 1946 előtt gyártották;  
b) nem rendelkeznek az EU közös katonai listáján meghatározott eszközökkel, kivéve ha ezek ahhoz 
szükségesek, hogy a „légi járművek” megfeleljenek egy vagy több uniós tagállam vagy a Wassenaari 
Megállapodásban részt vevő állam polgári légügyi hatósága biztonsági vagy légialkalmassági előírásainak; 
és  
c) nincsenek felszerelve az EU közös katonai listáján meghatározott fegyverrel, kivéve ha az 
működésképtelen és alkalmatlan arra, hogy újra üzembe helyezzék.  

 
XI. fejezet 

 
(ML11) 

 
Az EU közös katonai listáján másutt meg nem határozott elektronikai berendezések, „űrhajók” 

és részegységeik, a következők szerint: 
 
a) kifejezetten katonai célra tervezett elektronikai berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez 
tervezett részegységek;  
Megjegyzés Az ML11. fejezet a) pontja magában foglalja a következőket:  
a) elektronikai ellentevékenység és elektronikai ellentevékenység elleni berendezéseket (úgymint oda nem 
tartozó, vagy hibás jeleknek a radar, vagy rádió kommunikációs vevőkbe történő bejuttatására tervezett 
berendezéseket, vagy amelyek képesek másképpen megakadályozni az ellenséges elektronikus vevőket a 
hatásos vételben, működésben, beleértve azok ellentevékenységi berendezéseit is), beleértve a zavarás és 
zavarás elleni berendezéseket is;  
b) széles frekvenciasávban hangolható elektroncsövek;  
c) elektronikai rendszerek vagy berendezések, amelyeket elektromágneses spektrum ellenőrzésére és 
megfigyelésére, katonai hírszerzési vagy biztonsági célokra, vagy az ilyen hírszerzési és megfigyelési 
ellentevékenység elhárítására terveztek;  
d) víz alatti ellentevékenység eszközei, többek között akusztikai és mágneses zavaróeszközök és csapdák, a 
szonár vevőkbe zavaró, vagy hamis jeleket továbbító berendezések;  
e) adatfeldolgozó berendezés biztonsági eszköze, adattitkosító berendezés, rejtjelezési eljárásokkal ellátott 
biztonsági távközlési és jelátviteli berendezések;  
f) azonosító, engedélyező és kulcsbetöltő berendezés, valamint a kulcs kezelésére, készítésére és elosztására 
szolgáló berendezés;  
g) irányítási és navigációs berendezések;  
h) digitális troposcatter-rádió kommunikációs adatátviteli berendezések;  
i) kifejezetten az elektronikus jel-hírszerzés céljára kifejlesztett digitális demodulátorok;  
j) „automata parancsnoki és vezetési rendszerek”.  
NB. a katonai alkalmazású „szoftverrádióval” (SDR) kapcsolatos „szoftver”tekintetében lásd az ML21. 
pontot.  
b) a globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) zavaró berendezései és a kifejezetten ezekhez 
tervezett részegységek;  
c) kifejezetten katonai használatra tervezett vagy átalakított „űrhajók” és az „űrhajók” kifejezetten 
katonai használatra tervezett részegységei.  
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XII. fejezet 

 
(ML12) 

  
Nagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, és az azokhoz 

tervezett különleges részegységek a következők szerint: 
 
a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására tervezett 
kinetikai energiájú fegyverrendszerek;  
b) kifejezetten e célból tervezett vizsgáló és értékelő berendezések és vizsgálati modellek, beleértve a 
diagnosztikai műszereket és célokat, a kinetikai energiájú lövedékek és rendszerek dinamikus 
vizsgálatára.  
 
NB. Űrméret alatti lőszerek és kizárólag vegyi hajtóanyagot alkalmazó fegyverrendszerek és azok lőszerei 
tekintetében lásd az ML1–ML4. pontot. 
 
1. megjegyzés: Az ML12. fejezet az alábbiakat foglalja magában, amennyiben kifejezetten kinetikai 
energiájú fegyverrendszer céljára tervezték:  
a) indító-meghajtó rendszerek, amelyek alkalmasak egyszeri, vagy gyorstüzelésű üzemmódban 0,1 
grammot meghaladó tömeg 1,6 km/s-ot meghaladó sebességre történő felgyorsítására;  
b) primer áramforrások, villamos páncélzat, energiatároló berendezések (pl. nagy kapacitású energiatároló 
kondenzátorok), hő-gazdálkodási, kondicionáló, kapcsoló vagy üzemanyag-kezelő berendezések; valamint 
elektromos csatlakozók az energiaellátás és a löveg, valamint a lövegtorony és egyéb meghajtások 
számára;  
 
NB. A nagy kapacitású energiatároló kondenzátorok tekintetében lásd még a kettős felhasználású termékek 
és technológiák uniós jegyzékének 3A001.e.2. pontját.  
c) a cél felderítését, nyomon követését, a tűzvezetést és az eredmény felmérését szolgáló rendszerek;  
d) irányított lövedék önvezérlési, irányítási, vagy eltérítő hajtási (oldalirányú gyorsulást biztosító) rendszerei.  
2. megjegyzés: Az ML12. fejezet vonatkozik mindazon fegyverrendszerekre, amelyek az alábbi hajtásmódok 
bármelyikével működnek:  
a) elektromágneses;  
b) elektrotermikus;  
c) plazma;  
d) könnyűgáz (könnyűgáz löveghez); vagy  
e) vegyi hajtóanyag (ha azt a fentiek bármelyikével kombinálják).  

 
XIII. fejezet 

 
(ML13)  

 
Páncélozott vagy védőberendezések, szerkezetek és részegységek az alábbiak szerint: 

 
a) az alábbi jellemzők bármelyikével rendelkező fém vagy nem fém páncéllemezek:  
1. katonai szabvány vagy előírás szerint gyártva; vagy  
2. katonai felhasználásra alkalmas;  
 
NB. A testvédő páncéllemez vonatkozásában lásd az ML13. fejezet d) pontjának 2. alpontját.  
b) kifejezetten katonai rendszerek ballisztikai védelmére tervezett fémes vagy nemfémes szerkezetek, 
vagy azok kombinációi, és kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;  
c) katonai követelmények és szabványok, vagy hasonló nemzeti szabványok alapján gyártott sisakok és 
különleges kialakítású alkatrészeik, (azaz sisakborítás, bélés és komfort-töltés);  
d) testvédő páncélzat vagy védőruházat és annak részegységei az alábbiak szerint:  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 218. szám 84365

23 
 
1. lágy testvédő páncélzat vagy védőruházat katonai szabvány, előírás vagy annak megfelelő 
követelmény szerint gyártva, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;  
 
Megjegyzés: Az ML13. fejezet d) pontjának 1. alpontja értelmében a katonai követelmények vagy 
szabványok tartalmaznak legalább a repeszek elleni védelemre vonatkozó előírásokat.  
2. kemény testvédő páncéllemezek, melyek a III. szint (lásd NIJ 0101.06, 2008. július, vagy a megfelelő 
nemzeti szabványt) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosítanak.  
 
1. megjegyzés: Az ML13. fejezet b) pontja magában foglalja a kifejezetten reaktív páncélzathoz vagy katonai 
óvóhelyek létrehozására tervezett anyagokat.  
 
2. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) pontja nem vonatkozik a hagyományos acélsisakra, kivéve ha az 
módosításra került vagy úgy tervezték, hogy ellátható legyen, vagy ellátták bármilyen típusú kiegészítő 
tartozékkal.  
 
3. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) és d) pontja nem vonatkozik azon sisakokra, testvédő páncélzatokra és az 
azokhoz tartozó szerelvényekre, amelyeket azok viselője személyes védelmére tart magánál.  
 
4. megjegyzés: Az ML13. pontban meghatározottak körébe kizárólag a kifejezetten bombák 
hatástalanítását végzők számára tervezett, kifejezetten katonai használatú védősisakok tartoznak. 
NB. 1 Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A005. pontját.  
 
NB. 2 A testvédő páncélzatok és sisakok gyártásához használt „szálas és rostos anyagok” tekintetében lásd a 
kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C010. pontját.  

XIV. fejezet 
 

(ML14) 
 
„Kifejezetten katonai gyakorló” eszközök vagy hadgyakorlat forgatókönyvének szimulációjára 

szolgáló berendezések, szimulátor berendezések az ML1. pontban vagy az ML2. pontban 
meghatározott bármilyen tűz- vagy lőfegyver használatának begyakorlására, és a kifejezetten 

azokhoz tervezett részegységek és kiegészítő eszközök. 
 
Műszaki megjegyzés:  
’Kifejezetten katonai gyakorló eszközök’: a katonai célú támadásgyakorló eszközök, a repülésoktató 
eszközök, a lokátor cél gyakorlóeszközök, a lokátor célpont generátorok, a fegyver irányzó oktató 
berendezések, a tengeralattjáró elhárító harci eszközök gyakorló eszközei, a repülés szimulátorok (beleértve 
a pilóták/űrhajósok kiképzésére szolgáló emberméretű centrifugákat), a lokátor oktató berendezések, a 
műszeres repülés gyakorlását szolgáló oktató berendezés, a navigációs oktató berendezések, a 
rakétaindítást gyakoroltató berendezések, a célberendezések, a pilóta nélküli (cél) „légi járművek”, a 
fegyverzetgyakorló berendezések, a pilóta nélküli „légi jármű” gyakorló berendezés, a mobil gyakorló 
egységek és a szárazföldi katonai hadműveletek gyakorlására szolgáló berendezések.  
 
1. megjegyzés: Az ML14. fejezet magában foglalja a gyakorló eszközök képalkotó és interaktív környezeti 
rendszereit, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra tervezték vagy alakították át.  
 
2. megjegyzés: Az ML14. fejezet nem vonatkozik a kifejezetten vadász és sportfegyverek használatának 
gyakorlására szolgáló berendezésekre.  
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XV. fejezet 
 

(ML15) 
  

Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett képalkotó vagy ezeket zavaró berendezések, 
valamint a kifejezetten ezekhez tervezett részegységek és kiegészítő eszközök az alábbiak 

szerint: 
 
a) rögzítő és képfeldolgozó berendezések;  
b) kamerák, fényképészeti és filmfeldolgozó berendezések;  
c) képerősítő berendezések;  
d) infravörös vagy termikus képalkotó berendezések;  
e) képalkotó lokátorszenzor berendezések;  
f) az ML15. fejezet a)–e) pontokban meghatározott berendezésekhez tartozó zavaró és zavarás-elhárító 
berendezések.  
 
Megjegyzés: Az ML15. fejezet f) pontja magában foglalja azon berendezéseket, amelyeket a katonai 
képalkotó rendszerek működésének vagy hatékonyságának a csökkentésére, vagy az ilyen csökkentő 
hatásoknak a minimalizálására terveztek.  
 
1. megjegyzés: Az ML15. pontban a „kifejezetten ezekhez tervezett részegységek” kifejezés kifejezetten 
katonai felhasználásra való tervezés esetén az alábbiakat foglalja magában:  
a) infravörös képátalakító csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez);  
b) képerősítő csövek (távcsövekhez, célzókészülékekhez) (nem elsőgenerációs);  
c) mikrocsatorna panelek;  
d) alacsony fényszinten is működő tv képfelvevő csövek;  
e) felderítő rendszerek (beleértve az elektronikus összeköttetés és kiolvasás rendszereit);  
f) piroelektromos tv kamera csövek;  
g) képalkotó berendezések hűtőrendszerei;  
h) fotokróm vagy elektro-optikai rendszerű, villamos kioldású redőnyzárak legfeljebb 100 mikrosec 
redőnyzárási sebességgel, kivéve azon redőnyzárakat, amelyek nagysebességű kamerák fontos alkatrészei; 
i) száloptikai képátalakítók;  
j) kompaund félvezető fotókatódok.  
 
2. megjegyzés: Az ML15. fejezet nem vonatkozik az „első generációs képerősítő csövekre”, vagy a kifejezetten 
az „első generációs képerősítő csövek” alkalmazásával tervezett berendezésekre.  
 
NB. Az „első generációs képerősítő csöveket” alkalmazó fegyver célzókészülékek besorolása tekintetében 
lásd az ML1. és ML2. pontot, valamint az ML5. fejezet a) pontját.  
 
NB. Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 6A002.a.2. és 6A002.b. 
pontját.  

XVI. fejezet 
 

(ML16) 
  

Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyeket kifejezetten az ML1–ML4., ML6., ML9., 
ML10., ML12. vagy ML19. pontban meghatározott eszközökhöz terveztek. 

 
Megjegyzés: az ML16. fejezet az anyagösszetétel, geometriai méret vagy alkalmazás alapján azonosítható 

félkész gyártmányokra vonatkozik. 
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XVII. fejezet 
 

(ML17) 
  

Különféle berendezések, anyagok és „könyvtárak”, és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek a következők szerint: 

 
a) kifejezetten katonai használatra tervezett vagy átalakított alámerülő és víz alatti úszó készülék, a 
következők szerint:  
1. önálló, alámerülő, ismételt belégzésű készülék, zárt vagy félig zárt rendszerű;  
2. kifejezetten az ML17. fejezet a)1. pontjában meghatározott alámerülő készülékkel együtt történő 
használatra tervezett víz alatti úszó készülék;  
NB. Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 8A002.q. pontját.  
b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerkezeti felszerelés;  
c) jel elfojtáshoz, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerelvények, bevonatok és eljárások;  
d) kifejezetten a harci zónában történő használatra tervezett tábori műszaki eszközök;  
e) „robotok”, „robot”-vezérlések és „végeffektorok”, amelyek a következő jellemzők valamelyikével 
bírnak:  
1. kifejezetten katonai használatra tervezték;  
2. magában foglal hidraulikavezetékek védelmére szolgáló eszközöket a ballisztikai repeszek által 
kívülről okozott szakadás ellen (pl. öntömítő vezetékek beépítése révén), és 839 K (566 °C) 
hőmérsékletnél magasabb lobbanáspontú hidraulikafolyadék használatára tervezték; vagy  
3. kifejezetten elektromágneses impulzus (EMP) környezetben való működésre tervezték vagy 
minősítették;  
 
Műszaki megjegyzés:  
Az elektromágneses impulzus nem vonatkozik a közelben található berendezés (pl. gépek, készülékek vagy 
elektronikai berendezés) elektromágneses sugárzása vagy villámlás okozta szándékolatlan interferenciára.  
f) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott rendszerekkel, berendezésekkel vagy 
egységekkel együtt történő, katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított „könyvtárak”;  
g) nukleáris energia előállítására szolgáló berendezések vagy meghajtó berendezések, amelyek 
magukba foglalják a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett „atomreaktorokat”, valamint az 
azokhoz kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy ’átalakított’ részegységeket;  
h) jel elfojtása érdekében, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett, bevonattal ellátott vagy kezelt 
berendezés és anyag, amelyet az EU közös katonai listája máshol nem sorol fel;  
i) kifejezetten katonai „atomreaktorok” részére tervezett szimulátorok;  
j) kifejezetten katonai berendezések kiszolgálására tervezett vagy ’átalakított’ mobil javító műhelyek; 
k) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy ’átalakított’ harctéri generátorok;  
l) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy ’átalakított’ konténerek;  
m) komphajók, amelyeket az EU közös katonai listája máshol nem sorol fel, valamint kifejezetten 
katonai felhasználásra tervezett hidak és pontonok;  
n) kifejezetten az ML4., ML6., ML9. vagy ML10. pontokban meghatározott termékek „fejlesztéséhez” 
tervezett kísérleti modellek;  
o) kimondottan katonai felhasználásra tervezett lézer védelmi berendezés (például szem- és 
érzékelővédelem);  
p) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy ’átalakított’, az EU közös katonai listájában máshol 
említettektől eltérő „üzemanyagcellák”.  
 
Technikai megjegyzés  
1. 2014 óta nem használatos.  
2. Az ML17. fejezet alkalmazásában ’átalakított’: bármely strukturális, elektromos, mechanikai vagy egyéb 
változás, amely valamely nem katonai eszközt kifejezetten katonai felhasználásra tervezett eszköz 
képességeivel lát el.  
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XVIII. fejezet 
 

(ML18) 
 

Az alábbi „gyártó” berendezések és azok tartozékai: 
 
a) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek ’gyártásához’ tervezett vagy 
átalakított gyártóberendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek;  
b) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek tanúsításához, minősítéséhez és 
vizsgálatához tervezett környezetállósági vizsgáló létesítmények és az azokhoz tervezett berendezések.  
 
Műszaki megjegyzés:  
Az ML18. fejezet alkalmazásában ’gyártás’: a tervezés, vizsgálat, előállítás, tesztelés és ellenőrzés.  
 
Megjegyzés: Az ML18. fejezet a) és b) pontja a következő berendezéseket foglalja magában:  
a) folyamatos nitrálók;  
b) centrifugális vizsgálókészülék vagy berendezés, amely az alábbi paraméterek bármelyikével rendelkezik:  
1. egy vagy több hajtómotorjának együttes névleges teljesítménye legalább 298 kW (400 LE);  
2. hasznos terhelhetősége legalább 113 kg; vagy  
3. legalább 91 kg hasznos terhelésre ható 8 g vagy nagyobb centrifugális gyorsulást állít elő;  
c) dehidratáló prések;  
d) kifejezetten katonai robbanó- vagy hajtóanyagok sajtolására tervezett vagy átalakított csavaros 
extruderek;  
e) vágógépek az extrudált rakéta-hajtóanyag méretre vágásához;  
f) legalább 1,85 m átmérőjű, nagy nyomást kibíró (sweetie) tartályok (tumblerek), amelyek tárolókapacitása 
nagyobb, mint 227 kg;  
g) szilárd hajtóanyagok folyamatos keverésének eszközei;  
h) fluidhajtóanyag-őrlők katonai robbanóanyagok összetevőinek zúzására vagy őrlésére;  
i) az ML8. fejezet c) pontjának 8. alpontja alapján engedélyezés alá vont fémpor gömbösítésének és 
egységes szemcseméretének egyidejű elérését biztosító berendezések;  
j) az ML8. fejezet c) pontjának 3. alpontjában felsorolt anyagok átalakítására szolgáló konvekciós áramú 
konverterek.  

 
XIX. fejezet 

 
(ML19)  

 
Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések, vagy 

ellentevékenység eszközei, és kísérleti modellek a következők szerint, és a kifejezetten azokhoz 
tervezett elemek részegységek: 

 
a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására tervezett 
„lézer”- rendszerek;  
b) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására alkalmas 
részecskesugárzó rendszerek; 
c) a célpont megsemmisítésére vagy célpont támadási célja elérésének megakadályozására alkalmas 
nagy teljesítményű rádiófrekvenciás (RF) rendszerek;  
d) kifejezetten az ML19. fejezet a)–c) pontjaiban meghatározott rendszerek felderítésére vagy 
azonosítására, vagy az ellenük való védelemre tervezett berendezések;  
e) az ML19. pontban meghatározott rendszerek, berendezések és részegységek fizikai kísérleti 
modelljei;  
f) „lézer”-rendszerek, amelyeket kifejezetten a védőeszközök nélküli látószerv – azaz a szabad szem 
vagy a látást javító eszközzel ellátott szem – maradandó vakságának előidézésére terveztek.  
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1. megjegyzés: Az ML19. pontban meghatározott, irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek közé 
tartoznak azok a rendszerek, amelyek képessége az alábbi engedélyköteles eszközök alkalmazásától függ:  
a) elégséges teljesítményű „lézerek” olyan megsemmisítő hatás létrehozására, amely hasonló a 
hagyományos lőszer pusztítási hatásához;  
b) részecskegyorsítók, amelyek pusztító hatású energiával feltöltött vagy semleges részecskesugarat lőnek 
ki;  
c) nagy lüktető teljesítményű vagy nagy átlagos teljesítményű rádiófrekvenciás sugáradók, amelyek kellően 
intenzív mezőt hoznak létre ahhoz, hogy a távoli célpontban lévő elektronikus áramkört üzemképtelenné 
tegyék.  
 
2. megjegyzés: Az ML19. fejezet szerint engedélykötelesek az alábbi, kifejezetten irányított energiát 
kibocsátó rendszerek:  
a) primer energiaforrások, energiatároló, kapcsoló, teljesítmény szabályozó vagy üzemanyag-kezelő 
berendezések;  
b) célkereső vagy követő rendszerek;  
c) a célpont károsodását, megsemmisítését vagy a célpont támadási célja elérése megakadályozásának 
megtörténtét felmérő rendszerek;  
d) sugárnyaláb-kezelő, továbbító vagy célmegjelölő berendezés;  
e) gyors sugárnyaláb mozgatására képes berendezés, több célpont elleni gyors műveletekre;  
f) adaptív optikák és fáziskonjugátorok;  
g) áram injektorok negatív hidrogén-ion sugár előállítására;  
h) „űrminősítésű” gyorsító alkatrészek;  
i) negatívionsugár-összpontosító berendezés;  
j) nagy energiájú ionsugár ellenőrzésére és mozgatására szolgáló berendezés;  
k) „űrminősítésű” fémfóliák a negatív hidrogén izotóp sugarak semlegesítésére.  

 
 

XX. fejezet 
 

(ML20) 
 

Kriogén és „szupravezető” berendezések az alábbiak szerint, valamint kifejezetten azokhoz 
tervezett részegységek és kiegészítő eszközök: 

 
a) kifejezetten katonai földi, vízi, légi vagy űrjárművekbe való beépítésre tervezett berendezések, 
amelyek képesek a jármű mozgása közben 103 K (– 170 °C) alatti hőmérsékletet előállítani vagy 
fenntartani.  
 
Megjegyzés: Az ML20. fejezet a) pontja magában foglalja azon mobil rendszereket, amelyek nemfémes vagy 
nem villamos vezető anyagokból – például a műanyagok, vagy az epoxigyantával impregnált anyagok – 
előállított kiegészítő eszközökből vagy részegységekből épülnek fel.  
b) olyan „szupravezető” villamos berendezés (forgógépek és átalakítók), amelyeket kifejezetten katonai 
földi, vízi, légi vagy űrjárművekbe való beépítésre terveztek, és amelyek a jármű mozgása közben is 
működtethetők.  
 
Megjegyzés: Az ML20. fejezet b) pontja nem vonatkozik az olyan egyenáramú hibrid homopoláris 
generátorokra, amelyek egypólusú normál fémarmatúrával rendelkeznek, és olyan mágneses mezőben 
forognak, amelyet szupravezető tekercsek hoznak létre, amennyiben a generátorban ezen tekercsek az 
egyedüli szupravezető elemek. 
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XXI. fejezet 
 

(ML21) 
 

„Szoftver”, a következők szerint: 
 
a) „szoftver”, amelyet kifejezetten az alábbiakban felsorolt valamely célra terveztek vagy alakítottak át:  
1. az EU közös katonai listájában meghatározott berendezés „fejlesztése”, „gyártása”, üzemeltetése 
vagy karbantartása;  
2. az EU közös katonai listájában meghatározott anyagok „fejlesztése” vagy „gyártása”; vagy  
3. az EU közös katonai listájában meghatározott „szoftver „fejlesztése”, „gyártása”, üzemeltetése vagy 
karbantartása.  
b) az ML21. fejezet a) pontjában meghatározottaktól eltérő egyéb speciális „szoftver” az alábbiak 
szerint:  
1. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai fegyverrendszerek modellezése, szimulálása vagy 
értékelése céljára tervezett „szoftver”;  
2. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai műveletek modellezése vagy szimulálása céljára tervezett 
„szoftver”;  
3. hagyományos, nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek hatásának meghatározására szolgáló 
„szoftver”;  
4. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és kifejezetten vezetési, hírközlési, irányítási és 
hírszerzési (Command, Communications, Control and Intelligence - C 3 I) vagy vezetési, hírközlési, 
irányítási, számítástechnikai és hírszerzési (Command, Communications, Control, Computer and 
Intelligence - C 4 I) rendszer alkalmazások céljára kifejlesztett „szoftver”;  
c) az ML21. fejezet a) vagy b) pontjában nem meghatározott „szoftver”, amelyet kifejezetten arra 
terveztek vagy alakítottak át, hogy az EU közös katonai listájában nem szereplő berendezések számára 
lehetővé tegye az EU közös katonai listájában meghatározott berendezések katonai rendeltetésének 
betöltését.  

XXII. fejezet 
 

(ML22) 
 

 „Technológia” a következők szerint: 
 
a) „technológia”, amely az ML22. fejezet b) pontjában meghatározottaktól eltér és az EU közös katonai 
listáján szereplő termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához”, üzemeltetéséhez, üzembe helyezéséhez (a 
helyszíni üzembe helyezést is beleértve), folyamatos üzemben tartásához (ellenőrzéséhez), javításához, 
nagyjavításához vagy felújításához „szükséges”;  
b) „technológia” a következők szerint:  
1. „technológia”, amely az Európai Unió közös katonai listájában meghatározott termékek teljes 
gyártási eljárásának tervezéséhez, a részegységek összeszereléséhez és azok működtetéséhez, 
üzemeltetéséhez és javításához „szükséges” még akkor is, ha a gyártási eljárás részegységei nincsenek 
meghatározva;  
2. „technológia”, amely kézifegyverek „fejlesztéséhez” és „gyártásához” „szükséges” még akkor is, ha azt 
antik kézifegyverek másolatainak gyártására használják;  
3. 2013 óta nem használatos;  
 
NB. A „technológiának” korábban az ML22. fejezet b) pontjának 3. alpontjában foglalt meghatározása 
tekintetében lásd az ML22. fejezet a) pontját.  
4. 2013 óta nem használatos;  
 
NB. A „technológiának” korábban az ML22. fejezet b) pontjának 4. alpontjában foglalt meghatározása 
tekintetében lásd az ML22. fejezet a) pontját.  
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5. „technológia”, amely kizárólag az ML7. fejezet i) pontjának 1. alpontjában meghatározott 
„biokatalizátoroknak” a katonai hordozóanyagokkal vagy katonai anyagokkal történő elegyítéséhez 
„szükséges”.  
 
1. megjegyzés: Az EU közös katonai listáján szereplő termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához”, 
üzemeltetéséhez, üzembe helyezéséhez (a helyszíni üzembe helyezést is beleértve), folyamatos üzemben 
tartásához (ellenőrzéséhez), javításához, nagyjavításához vagy felújításához „szükséges” „technológia” 
akkor is engedélyköteles marad, ha azt az EU közös katonai listáján nem szereplő termékekre kell 
alkalmazni.  
 
2. megjegyzés: Az ML22. fejezet nem vonatkozik a következőkre:  
a) azon „technológiák”, amelyek a szükséges minimumot képezik a nem engedélyköteles tételek, illetőleg az 
engedélyezett kivitelű tételek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, működtetés folyamatos 
fenntartásához (ellenőrzéséhez) vagy javításához;  
b) azon „technológiák”, amelyek „közhasznú”, „tudományos alapkutatás” vagy a szabadalmi 
engedélyekhez szükséges minimum információk;  
c) a polgári közlekedési eszközök folyamatos meghajtásához szükséges mágneses indukcióhoz kapcsolódó 
„technológiák”. 

 
XXIII. fejezet 

 
(HUML 23) 

 
Kifejezetten katonai célú felszerelések: 

 
Kizárólag katonai előírások szerint kialakított alapanyagból, katonai szabvány, felsorolás vagy annak 
megfelelő követelmény szerint gyártott termékek: 
a) jelen Jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, katonai alkalmazásra kifejlesztett hadiruházati 
felszerelések, lábbelik, málhazsákok és hordeszközök; 
 
Megjegyzés: a XXIII. fejezet a) pontja nem vonatkozik a rendszerből kivont, jelzésektől megfosztott 
hadiruházati felszerelésekre, lábbelikre, málhazsákokra és hordeszközökre 
 
b) katonai és a személyi álcázó felszerelések, takaróeszközök; 
c) katonai alkalmazásra kifejlesztett túlélést biztosító eszközök, egyéni védőeszközök, védőfunkciójú 
eszközök és felszerelések. 

 
XXIV. fejezet 

 
(HUML 24) 

 
Kifejezetten katonai célú szolgáltatások: 

 
a) a katonai kontingensek és felszereléseik katonai feladat végrehajtására történő kitelepítése, váltása, 
át-, illetve hazatelepítése, utánpótlás és ellátás biztosítása érdekében katonai vagy polgári eszközökkel 
végzett szállítás-szolgáltatások; 
b) kifejezetten katonai célokra tervezett és alkalmazott, a jelen jegyzék I–VII., IX–XXIII., valamint XXV–
XXVI. fejezetében felsorolt termékek rendszeresítésével, rendszerben tartásával (üzemeltetésével, 
üzemben tartásával), illetve rendszerből történő kivonásával és kezelésével közvetlenül összefüggő 
szolgáltatások; 
c) kifejezetten veszélyes vagy speciális jellege miatt oda sorolandó eszközök és anyagok – beleértve az 
I–IV., VI–VIII., X–XIII., XV. és XIX. fejezetekben szereplő termékeket – megsemmisítésére, 
hatástalanítására, illetve az ezzel összefüggő tevékenységre irányuló szolgáltatás. 
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XXV. fejezet 
 

(HUML 25) 
 

Kényszerítő és bűnfelderítő eszközök: 
1. Kényszerítő eszközök: 
a) rendőrbotok: 

1. bevetési botok; 
2. gumibotok; 
3. teleszkópos ütőbotok; 
4. tonfák; 

b) elektromos sokkoló eszközök: 
c) mozgásszabadságot korlátozó eszközök: 

1. műanyagbilincsek; 
2. patentbilincsek; 
3. szorítóbilincsek; 
4. testbilincsek; 
5. menekülő jármű elfogó készlet; 
6. személy ellen alkalmazható elfogó háló; 

d) tömegoszlatásra alkalmas egyéb hordozható eszközök: 
e) cselekvésképtelenséget előidéző, tömegoszlatásra alkalmas vegyi anyagok: 

1. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepint(CR), 
2. klóracetofenont (CN), 
3. ortoklor-benzalmalon-nitrilt (CS) tartalmazó könnygázfajták; 

f) természetes és egyéb szintetikus, tömegoszlatásra alkalmas hatóanyagok. 
Megjegyzés: 
A XXV. fejezet 1. pont f) alpontja szerinti termékkörbe tartozik a bors és paprika 
hatóanyagú spray. 
Megjegyzés: 
1. Tömegoszlató anyagokkal kapcsolatban lásd még a VII. fejezet d) pontját. 
2. Nem tartoznak engedélyezés alá a XXV. fejezet 1. pont e) és f) alpontja szerinti 20 
gramm vagy ennél kisebb egyedi kiszerelésű könnygázkészítmények abban az 
esetben, ha azok hatóanyagtartalma legfeljebb 1%. 

2. Bűnfelderítő eszközök: 
a) lézeres ujjlenyomat-azonosító berendezés; 
b) számítógépes ujjlenyomat-azonosító berendezés; 
c) hangelemző és -azonosító berendezések és alkatrészek; 
d) mobil bűnügyi vizsgálati laboratóriumok, ezek berendezései és tartozékai; 
e) speciális rendeltetésű biológiai, neurofizikai reakcióvizsgáló berendezések; illetve ezek 
alkatrészei és tartozékai: 

1. 4 vagy több csatornaszámú poligráfok, 
2. automata ujj- és tenyérnyomat azonosító rendszer (AFIS), 
3. digitális ujjnyomat mintavételi eszközök 
4. pszichológiai stresszelemző berendezések, 
5. különleges rendeltetésű alkatrészek és tartozékok a 4. pontban 
szereplő berendezésekhez és rendszerekhez. 

Megjegyzés: 
Nem tartoznak a XXV. fejezet 2. pont e) alpontja alapján engedélyezés 
alá azon biomedikai készülékek, amelyeket kórházakban biológiai és 
neurofizikai reakciók vizsgálatára alkalmaznak. 

 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 218. szám 84373

31 
 

XXVI. fejezet 
 

(HUML 26) 
 

Titkosszolgálati eszközök: 
 

1. Akusztikus lehallgató eszközök: 
Akusztikus lehallgató eszköznek minősül minden olyan akusztikus információ megismerésére, 
rögzítésére, továbbítására alkalmas elektronikus, szoftveres, mechanikus vagy más eszköz, módszer, 
technológia, amely a kommunikációban résztvevők bármelyikének tudta és beleegyezése nélkül, 
titkosan, illetve rejtetten alkalmazható, így különösen: 
a) lehallgatási célra tervezett, előállított vagy forgalmazott mikrofon, illesztő, rögzítő, illetve 
továbbító eszköz; 
b) lézer- vagy infravörös sugárzást felhasználó, illetve mikrohullámú vagy ultrahangos működési 
elvet alkalmazó technikai lehallgató rendszer; 
c) rejtett, álcázott, illetve megtévesztésre alkalmas hangrögzítő, vagy továbbító eszköz, azok 
tartozékai. 
Megjegyzés: A XXVI. fejezet 1. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, 

berendezéseket, tartozékokat: 
1. polgári felhasználásra tervezett irodai vagy szórakoztató elektronikai eszközök és 
azok tartozékai; 
2. ipari vagy polgári felhasználásra tervezett jelzőrendszerek elemei; 
3. diszpécserközpontok információrögzítő eszközei; 
4. kulturális, sport- vagy egyéb tömegrendezvények hangosító eszközei; 
5. polgári vagy rádióamatőr felhasználásra tervezett rádiófrekvenciás adó-vevő 
készülékek; 
6. ipari, oktatási, tudományos, vagy hírközlés-technikai felhasználásra tervezett 
berendezések, mérőműszerek, azok tartozékai. 

2. Titkos vizuális megfigyelő eszközök: 
Titkos vizuális megfigyelő eszköznek minősül bármely olyan vizuális információ megismerésére, 
rögzítésére, továbbítására alkalmas optikai, elektronikus, szoftveres, mechanikus vagy más eszköz, 
módszer, technológia, amellyel az érintett személy tudta és beleegyezése nélkül annak 
tevékenységének titkos megfigyelése, rögzítése, vagy az így nyert információ továbbítása, 
feldolgozása megvalósítható, így különösen: 
a) megtévesztésre alkalmas rejtő eszközbe szerelt videó kamera és fényképezőgép, valamint a 
rejtésre szolgáló tartozékai; 
b) rejtésre szolgáló optika előtétekkel (például csavarfej, szegecsfej, gomb stb.) telepíthető kamera 
és tartozékai; 
c) fedett videó jelátvitelt alkalmazó, azt lehetővé tevő eszközök; 
d) videoszkópok, fiberszkópok, illetve egyéb, üvegszál optikát felhasználó, rejtett megfigyelést 
lehetővé tevő rendszerek és ezek fényképezőgéphez, vagy videokamerához való csatlakozását 
biztosító adapterek és tartozékok. 
 

Megjegyzés: A XXVI. fejezet 2. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, 
berendezéseket, tartozékokat: 

1. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett fotós, vagy videós szórakoztató, oktatási, tudományos, 
hírközlés-technikai eszközök és azok alkatrészei, tartozékai; 
2. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett, rejtetten nem telepíthető vagyonvédelmi, 
betörésjelző, vagy egyéb riasztórendszerek elemei; 
3. ipari forgalom-megfigyelő, -számláló, sebességmérő, dokumentáló rendszerek elemei; 
4. orvosi vagy ipari felhasználásra tervezett és gyártott endoszkópok, videoszkópok, fiberszkópok, 
boroszkópok, azok alkatrészei, tartozékai; 
5. tömegrendezvényeken használt videó-dokumentáló rendszerek és azok elemei; 
6. éjjellátó készülékek tekintetében lásd a XV. fejezetet. 
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3. Számítástechnikai eszközök ellenőrzésének, illetve elektronikus hírközlő, és azt helyettesítő 
hálózaton folytatott kommunikáció ellenőrzésének eszközei. 
Jelen pont engedélyezés alá vonja azokat az eszközöket vagy szoftvereket, amelyek alkalmasak az 
adatokat tároló és/vagy feldolgozó számítógépekből, számítástechnikai, vagy egyéb eszközökből, a 
hozzájuk használható adathordozókból a tárolt információ bármilyen módon történő titkos 
megszerzésére, továbbítására, rögzítésére, valamint a számítástechnikai eszközökön folytatott 
tevékenység valós idejű titkos megfigyelésére, rögzítésére, illetve az elektronikus hírközlő hálózaton 
folytatott kommunikáció megszerzésére, így különösen: 

a) belépési és hozzáférési kódok megszerzését lehetővé tevő, támogató eszközök, szoftverek; 
b) hálózati védelmi rendszerek, illetve titkosításra épülő védelmek megkerülésére, feltörésére 

szolgáló eszközök, szoftverek; 
c) a használt vizuális kijelző tartalmát rögzítő és/vagy továbbító eszközök, szoftverek; 
d) olyan eszközök, szoftverek, amelyeket az adattovábbításra alkalmas hálózaton folytatott 

kommunikáció megszerzésére terveztek, állítottak elő, vagy erre lényeges átalakítás nélkül 
felhasználható. 

 
Megjegyzés: A XXVI. fejezet 3. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, 
berendezéseket, tartozékokat: 

1. ipari vagy polgári felhasználásra tervezett – a hírközlési szolgáltatás nyújtásával összefüggésben 
használatos –mérőberendezések, hírközlés-technikai eszközök és azok alkatrészei, tartozékai; 
2. ipari vagy polgári felhasználásra tervezett, és a felhasználó tudta és beleegyezése nélkül nem 
alkalmazható rendszerek és szoftverek eszközei, tartozékai. 

4. Zavaró eszközök: 
Jelen pont engedélyezés alá vonja mindazokat a termékeket, eszközöket, technológiákat, szoftvereket, 
ezek alkatrészeit, és tartozékait, amelyek a XXVI. fejezet 1., 2. és 3. pontjában felsorolt eszközök 
zavarására, működésük felfüggesztésére, illetve lehetetlenné tételére terveztek, állítottak elő, így 
különösen: 

a) rádiófrekvenciás zavaró adók; 
b) vezetékes zavaró adók; 
c) akusztikus zaj generátorok; 
d) lézer- vagy infravörös sugárzással működő zavaró adók; 
e) elektronikai eszközök tönkretételére tervezett, előállított berendezések; 
f) informatikai eszközök zavarására tervezett, előállított eszközök, szoftverek; 
g) biztonsági rendszerek zavarására tervezett, előállított eszközök. 

5. Felderítő eszközök 
Jelen pont engedélyezés alá vonja az alábbiakat: 
a) vezetéken megvalósított lehallgatást detektáló berendezések; 
b) optikakereső berendezések; 
c) rejtett rádiófrekvenciás adóberendezések felderítésére és helyének meghatározására szolgáló 
detektorok; 
d) nem lineáris átmenet gerjesztésén alapuló detektáló eszközök passzív lehallgató és megfigyelő 
berendezések felfedésére. 

6. Titkos behatolás eszközei: 
Titkos behatoló eszköznek minősülnek azon mechanikai, elektronikai, optikai, vegyi vagy egyéb 
elven működő eszközök, vagy szoftverek, amelyek segítségével zárt objektumba (zárt földterület, 
épület, gépkocsi stb.) hajtható végre behatolás vagy tárgyakon található mechanikai, elektronikus 
védelmi rendszerek leküzdhetők oly módon, hogy a védelmi rendszerek a későbbiek folyamán is 
rendeltetésszerűen használhatók maradnak, így különösen: 
a) mechanikus, elektromos, elektronikus vagy egyéb elven működő zárak, zárszerkezetek, lakatok, 
reteszek stb. rendeltetésszerű nyitóeszközeit helyettesítő roncsolásos vagy roncsolásmentes 
nyitására tervezett és előállított eszközök, technológiák és tartozékaik; 
b) elektronikus biztonsági rendszerek rendeltetésszerű működését befolyásoló vagy 
működésképtelenségét kiváltó, speciálisan e célra készült eszközök, szoftverek és tartozékaik. 
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7. Rejtjelező és titkosító berendezések: 

a) elektronikus hírközlő hálózaton, illetve informatikai rendszerekben használatos rejtjelező 
és titkosító eszközök, gépek, berendezések és speciálisan ezekhez tervezett szoftverek, 
valamint azok funkcionális részegységei, alkatrészei, továbbá kiegészítő egységei és 
tartozékai; 
b) speciális rejtjelkulcsok előállítására, elosztására, szállítására tervezett, vagy használt 
eszközök, berendezések és speciálisan ezekhez tervezett szoftverek; 

c) rejtjelkulcsok. 
Megjegyzés: A XXVI. fejezet 7. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, 

berendezéseket, tartozékokat: 
1. szerzői jogvédelem biztosítását célzó kódoló-
dekódoló eszközök; 
2. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett biztonsági 
(vagy védelmi, személyazonosító, jogosultság-
ellenőrzési célú) rendszerek kódoló-dekódoló eszközei. 
 
 
 

8. Követő eszközök: 
Követő eszköznek minősül bármely olyan eszköz vagy szoftver, illetve tartozékai, amely személy 
vagy tárgy – az adott személy, illetve a tárgy tulajdonosának tudta nélkül történő – irány- és 
helymeghatározására terveztek, állítottak elő. 
Megjegyzés: A XXVI. fejezet 8. pontja nem vonja engedélyezés alá a nagyközönség számára 

árusított irány- és helymeghatározásra alkalmas vevőberendezéseket.” 
 

A LISTÁBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI 
 
Az alábbiakban találhatóak – betűrendi sorrendben – az ebben a listában használt kifejezések 
fogalommeghatározásai.  
 
1. megjegyzés: A fogalommeghatározások a lista egészére vonatkoznak. A hivatkozások kizárólag 
tájékoztató jellegűek, és nem érintik a definícióknak a lista egészében való általános alkalmazását.  
 
2. megjegyzés: Az ebben „A listában használt kifejezések fogalommeghatározásai” című részben szereplő 
szavak és kifejezések kizárólag akkor értelmezendőek a definíciónak megfelelően, ha idézőjelben („”) állnak. 
A félidézőjellel jelölt (’ ’) fogalmak definícióját a megfelelő részhez fűzött műszaki megjegyzés tartalmazza. 
Egyéb esetekben a szavak és kifejezések általánosan elfogadott (szótári) jelentésükben értelmezendők.  
ML8 „Adalékanyagok” robbanóanyagokban, azok tulajdonságainak javítása céljából használt anyagok.  
ML10 „A levegőnél könnyebb légi járművek” hőlégballonok és léghajók, amelyek emelkedésükhöz 
forró levegőt vagy a levegőnél könnyebb gázokat – például héliumot vagy hidrogént – használnak.  
ML17 "Atomreaktor” a reaktortartályon belül lévő vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó egységek, az a 
berendezés, amely a magban a teljesítményszintet szabályozza és azok a komponensek, amelyek 
általában a reaktormag primer hűtőközegét foglalják magukban, azzal közvetlenül érintkeznek vagy azt 
szabályozzák.  
ML11 „Automatikus parancsnoki és vezetési rendszerek” Olyan elektronikus rendszerek, amelyeken 
keresztül a vezetés alatt álló hadműveleti, harcászati kötelék, egység, hajó, alegység vagy fegyverek 
hatékony működéséhez nélkülözhetetlen információt betáplálják, feldolgozzák és továbbítják. Ezt a 
katonai vezető szerv feladatainak támogatására tervezett számítógépes és egyéb speciális hardver 
felhasználásával végzik. Az automatikus parancsnoki és vezetési rendszerek fő funkciói a következők: az 
információk hatékony automatikus gyűjtése, tárolása és feldolgozása; mindazon körülmények és 
helyzet bemutatása, amelyek hatással lehetnek a harc előkészítésére és megvívására; a művelet 
céljának és pillanatnyi állásának megfelelően a harcászati és hadműveleti számvetések elvégzése az 
erőforrásoknak a harccsoportok vagy hadrendi elemek vagy a harctéren telepített erők közötti 
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megosztása céljából; a művelet vagy harc időtartama alatt bármikor helyzetértékeléshez és 
döntéshozatalhoz szükséges adatok előkészítése; a műveletek számítógépes szimulációja.  
ML7, 22 „Biokatalizátorok” egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz, vagy egyéb biológiai 
vegyületekben használt 'enzimek', amelyek a vegyi harcanyagokhoz (CW) kötődnek és lebontásukat 
gyorsítják.  
 
Műszaki megjegyzés:  
„Enzim”: egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz használt „biokatalizátor”.  
ML7, 22 „Biopolimerek” az alábbiak szerinti biológiai makromolekulák:  
a) egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz használt enzimek;  
b) „nem idiotipikus”, „monoklonális” vagy „poliklonális ellenanyagok”;  
c) különleges módon tervezett vagy feldolgozott receptorok;  
 
Technikai megjegyzés  
1. „Nem idiotipikus ellenanyagok”: olyan ellenanyagok, amelyek más ellenanyagok konkrét ellenanyag-
megkötő helyeihez kötődnek;  
2. „Monoklonális ellenanyagok”: olyan proteinek, amelyek egy ellenanyag-megkötő helyhez kötődnek, és 
amelyeket egy sejtklón állít elő;  
3. „Poliklonális ellenanyagok”: olyan proteinek keveréke, amelyek egy ellenanyag megkötő helyhez 
kötődnek, és amelyeket egynél több sejtklón állít elő;  
4. „Receptorok”: olyan biológiai makromolekuláris szerkezetek, amelyek képesek ligandok megkötésére, 
amelyek megkötése hatással van fiziológiai funkcióikra.HU L 163/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 
2016.6.21. 
ML15 „Első generációs képerősítő csövek”: elektrosztatikus fókuszú csövek, amelyekben a ki- és 
bemenetnél multialkáli fotókatódból (S-20 vagy S-25) készült optikai vagy üveglemez került 
felhasználásra, azonban mikrocsatornás lemezeket nem tartalmaznak.  
ML 8 „Energiahordozó anyagok”: olyan anyagok vagy keverékek, amelyek a tervezett felhasználásukhoz 
szükséges energia kibocsátása céljából kémiai reakcióba lépnek. A „robbanóanyagok”, „pirotechnikai 
eszközök” és „hajtóanyagok” az energiahordozó anyagok alosztályait képezik.  
ML7 „Expressziós vektorok” genetikai anyagnak a fogadósejtbe történő bejuttatására használt 
hordozók (például plazmid vagy vírus).  
ML21, 22 „Fejlesztés”: kapcsolódik a sorozatgyártást megelőző valamennyi szakaszhoz, mint például: 
tervezés, tervezéskutatás, tervezéselemzések, tervezési koncepciók, a prototípusok összeszerelése és 
vizsgálata, kísérleti gyártási tervek, tervezési adatok, a tervezési adatok termékké történő átalakításának 
folyamata, konfigurációs tervezés, integrációtervezés, tervrajzok.  
ML21, 22 „Felhasználás” Üzemeltetés, üzembe helyezés (a helyszíni üzembe helyezést is beleértve), 
folyamatos üzemben tartás (ellenőrzés), javítás, nagyjavítás és felújítás.  
ML18, 21, 22 "Gyártás”: valamennyi gyártási fázis vagyis: tervezés, gyártás, integrálás, összeszerelés, 
ellenőrzés, tesztelés, minőségbiztosítás.  
ML7 „Háborús felhasználáshoz igazított”: olyan átalakítás vagy szelektálás (mint a tisztaság, 
eltarthatósági idő, fertőzőképesség, terjedési jellemzők vagy az UV-sugárzással szembeni ellenálló-
képesség megváltoztatása), amelynek célja, hogy növelje az ember- vagy állatveszteséget, rombolja a 
berendezéseket, vagy kárt tegyen a termésben vagy a környezetben.  
ML8 „Hajtóanyag”: olyan anyagok vagy keverékek, amelyek kémiai reakcióba lépve – ellenőrzött 
ütemben – nagy mennyiségű forró gázt állítanak elő mechanikai munka végzése céljából.  
ML 1 „Hatástalanított lőfegyver” Olyan lőfegyver, amelyet valamely uniós tagállam vagy a Wassenaari 
Megállapodásban részt vevő állam nemzeti hatósága által meghatározott eljárással lövedék kilövésére 
alkalmatlanná tettek. Az említett eljárások véglegesen megváltoztatják a lőfegyver alapvető elemeit. A 
tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseivel összhangban a lőfegyver 
hatástalanítása az illetékes hatóság által kibocsátott tanúsítvánnyal igazolható és a lőfegyver valamely 
lényeges elemén beütött próbajellel jelölhető.  
ML 17 „Könyvtár” (parametrikus műszaki adatbázis): olyan műszaki információk gyűjteménye, 
amelyeknek a felhasználása növelheti a releváns rendszerek, berendezések vagy egységek 
teljesítményét.  
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ML22 „Közhasznú”: olyan „technológia” vagy „szoftver”, amelyet a továbbterjesztésére vonatkozó 
korlátozás nélkül tettek közzé.  
Megjegyzés: szerzői jogi korlátozások nem gátolják, hogy a „technológia” vagy „szoftver” a „közhasznú” 
tárgykörébe tartozzon.  
ML8, 10, 14 “Légi jármű”: merevszárnyas, csuklósszárnyas, forgószárnyas (helikopter), döntött rotoros 
vagy döntött szárnyas légi jármű. 
ML9, 19 „Lézer”: komponensek olyan részegysége, amely mind térben, mind időben olyan koherens 
fényt biztosít, amelyet stimulált sugárzáskibocsátással erősítenek fel.  
ML4, 8 „Pirotechnikai eszközök”: szilárd vagy folyékony üzemanyagok és oxidáló szerek keveréke, 
amely begyújtáskor egy energiát termelő kémiai folyamaton megy keresztül szabályozott arányok 
mellett azért, hogy megfelelő időkésedelmet hozzon létre, vagy hőmennyiséget, zajt, füstöt, látható 
fényt vagy infravörös kisugárzást gerjesszen. A piroforok a pirotechnikai eszközök egyik olyan 
alosztályát képezik, amelyek nem tartalmaznak oxidálószert, levegővel érintkezve azonban spontán 
gyulladnak  
ML4, 10 „Polgári légi jármű”: egy vagy több uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt 
vevő állam polgári repülésügyi hatóságai által közzétett, a repülésre való alkalmasságot minősítő 
listákban felsorolt „légi járművek”, amelyek kereskedelmi, polgári, belső és külső útvonalakon 
repülhetnek, vagy polgári, magán- vagy üzleti célokra használhatók.  
ML8 „Prekurzorok”: robbanóanyagok gyártásához használt különleges vegyi anyagok.  
ML8, 18 „Robbanóanyagok”: olyan szilárd, folyékony vagy gáz-halmazállapotú anyagok vagy anyagok 
keverékei, amelyek robbanófejekben elsődleges, indító- vagy főtöltetként, valamint rombolások és 
egyéb alkalmazások során történő felhasználásukkor robbanást okoznak.  
ML17 „Robot”: esetleg folyamatos működésű vagy pontról pontra mozgatható manipulációs 
mechanizmus, amely szenzorokat is alkalmazhat, és rendelkezik az alábbi jellemzők mindegyikével:  
a) többfunkciós;  
b) képes anyagok, részegységek, szerszámok vagy különleges eszközök beállítására vagy orientálására, 
háromdimenziós térben történő változtatható mozgások révén;  
c) három vagy több zárt vagy nyitott hurkos szervoeszközt foglal magában, amelyek léptető motorokat 
is tartalmazhatnak; és  
d) rendelkezik a „felhasználó által programozható” tanít/visszajátszik módszerrel vagy elektronikus 
számítógéppel, amely lehet programozható logikai kontroller, azaz mechanikai beavatkozás nélküli.  
 
Megjegyzés: A fenti meghatározás nem foglalja magában az alábbi eszközöket:  
1. olyan manipulációs mechanizmusok, amelyeket csak kézzel vagy távoperátorral lehet irányítani;  
2. állandó sorozatú manipulációs mechanizmusok, amelyek mechanikusan rögzített programozott 
mozgások szerint működő automatizált mozgó eszközök. A programot mechanikusan korlátozzák a 
rögzített, de állítható ütközők, pl. csapok vagy bütykök. A mozgások sorrendje és a pályák vagy szögek 
megválasztása mechanikai, elektronikus vagy elektromos úton nem változtatható, illetve nem is cserélhető;  
3. mechanikai vezérlésű, változtatható sorrendű manipulációs mechanizmusok, amelyek a mechanikusan 
rögzített programozott mozgások szerint működő automatikus mozgó eszközök. A programot 
mechanikusan korlátozzák a rögzített, de állítható ütközők, pl. csapok vagy bütykök. A mozgások sorrendje 
és a pályák vagy szögek megválasztása a rögzített programsémán belül változtatható. A programséma 
változtatása vagy módosítása (pl. a csapok átállítása vagy a bütykök cseréje) egy vagy több mozgási 
tengelyen csak mechanikai műveletek révén történik;  
4. nem szervovezérlésű, sorrendmanipulációs mechanizmusok, amelyek mechanikusan rögzített, 
programozott mozgások szerint működő automatizált mozgó eszközök. A program változtatható, de a 
folyamat csak a mechanikusan rögzített elektromos bináris eszközről vagy állítható ütközőkről kapott 
bináris jel hatására halad tovább;  
5. Descartes-féle koordináta manipulátor rendszerként definiált rakodódaruk, amelyeket függőleges 
elhelyezett tárolórekeszek integrált részeként alakítottak ki, és e rekeszek tartalmának tárolás és kirakodás 
céljából történő elérésére szolgálnak. 
ML13 „Szálas vagy rostos anyagok”: többek között:  
a) folytonos monofil szálak;  
b) folytonos cérnák és előfonatok;  
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c) szalagok, szövetek, kusza fonatok és paszományok;  
d) vágott szálak, szálkötegek és koherens szálú végek;  
e) bármilyen hosszú, egykristályos vagy polikristályos tűkristályok;  
f) aromás poliamid pép.  
ML10 „Személyzet nélküli légi jármű” („UAV”) minden olyan „légi jármű”, amely a fedélzeten 
mindennemű emberi jelenlét nélkül képes a repülés megkezdésére, valamint az irányított repülés és 
navigálás fenntartására.  
ML21 „Szoftver”: bármilyen tényleges hordozóra rögzített, egy vagy több „program” vagy 
„mikroprogram” gyűjteménye.  
ML20 „Szupravezető”: olyan anyagok (fémek, ötvözetek vagy vegyületek), amelyek elveszíthetik 
minden elektromos ellenállásukat, azaz végtelen elektromos vezetőképességgel rendelkezhetnek, és 
igen nagy elektromos áram átvitelére alkalmasak Joule-hő keletkezése nélkül.  
Egy „szupravezető” anyag „kritikus hőmérséklete” (más kifejezéssel: átmeneti hőmérséklete) az a 
hőmérséklet, amelyen az anyag az elektromos egyenárammal szemben minden ellenállását elveszíti. 
Műszaki megjegyzés:  
Az anyag kritikus „szupravezető” állapotát a „kritikus hőmérséklet”, a kritikus mágneses mező – amely a 
hőmérséklet függvénye – és a kritikus áramsűrűség jellemzi, amely azonban a mágneses mezőtől és a 
hőmérséklettől egyaránt függ.  
ML22 „Szükséges”: a „technológia” tekintetében a „technológiának” az ellenőrzés alá eső működési 
szint, jellemzők vagy funkciók eléréséért vagy meghaladásáért felelős része. Az ilyen „szükséges 
technológia” több termék részét is képezheti.  
ML22 „Technológia”: A termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy „felhasználásához” szükséges 
egyedi információ. Ez az információ lehet ’műszaki adat’ vagy ’műszaki támogatás’. Az ellenőrzött 
„technológia” meghatározását az EU közös katonai listája tekintetében az ML22. fejezet tartalmazza.  
Technikai megjegyzés  
1. A ’műszaki adat’ lehet tervrajz, terv, ábra, modell, formula, táblázat, gépészeti terv és specifikáció, 
kézikönyv és útmutatás, akár írásban, akár más adathordozón, például mágneslemezen, mágnesszalagon 
vagy csak olvasható tárban rögzítve.  
2. A ’műszaki támogatás’ lehet útmutatások, készségek, képzés, a munkával kapcsolatos ismeretek átadása 
vagy konzultációs szolgáltatás. A ’műszaki támogatás’ magában foglalhatja a ’műszaki adatok’ átadását is.  
ML7 „Tömegoszlató harcanyagok”: olyan anyagok, amelyek – a tömegoszlatási célra történő tervezett 
felhasználásuk során – rövid idő alatt az emberi érzékszervek irritációját vagy a fizikai funkciók zavarát 
okozzák, amely hatások az anyagoknak való expozíció befejeződését követően rövid időn belül 
megszűnnek. (A könnygáz a „tömegoszlató harcanyagok” egyik fajtája.)  
ML22 „Tudományos alapkutatás”: kísérleti vagy elméleti munka, melynek alapvető célja új ismeretek 
megszerzése jelenségek vagy megfigyelhető tények alapelveiről, és elsődlegesen nem meghatározott 
gyakorlati cél vagy szándék elérésére irányul. 
ML 11 „Űrhajó”: aktív és passzív műholdak és űrszondák.  
ML19 „Űrminősítésű”: olyan termék, amelyet úgy terveztek és gyártottak, hogy alkalmas legyen – illetve 
amelyet sikeres tesztelést követően olyannak minősítettek, mint amely alkalmas – a Föld felszíne felett 
100 kilométernél nagyobb magasságon való működésre.  
 
Megjegyzés: Az, hogy egy konkrét eszköz tesztelés révén űrminősítést kap, még nem jelenti azt, hogy az 
ugyanazon gyártási sorozatból vagy modellszériából származó más eszközök is „űrminősítésűek”, hacsak 
nem tesztelték külön azokat is.  
ML 17 „Üzemanyagcellák” olyan elektrokémiai eszköz, amely képes egy külső forrásból kapott 
üzemanyag kémiai energiáját közvetlenül egyenárammá átalakítani.  
ML17 „Végeffektorok”: fogószerszámok, aktív szerszámegységek és minden egyéb olyan szerszám, 
amelyet a „robot” manipulátorkar végén lévő alaplapra erősítenek.  
 
Műszaki megjegyzés:  
„aktív szerszámegységek”: valamely munkadarab hajtóerejét vagy munkaenergiáját biztosító, vagy azt 
érzékelő eszközök. 
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A Kormány 489/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet, 
továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. és 28/A. §-ában,
a 2. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és s) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló  
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelem benyújtásának feltétele – a  Hdt. 1.  § (1a)  bekezdésében meghatározott eset 
kivételével – a magyar állampolgárság igazolása.”

2. § (1) Az R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  hadigondozott részére folyósított havi rendszeres járadék vagy egyéb hadigondozotti pénzbeli ellátás 
összege helyébe a Hdt. 26/A. §-a alapján emelt összegű pénzellátás lép, az elsőfokú hadigondozási hatóságnak erre 
új határozatot hozni nem kell. Az új összeget a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból folyósítja.”

 (2) Az R1. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  volt hadiárva, a  volt hadigondozott családtag és a  volt hadigyámolt járadéka iránti kérelem az  5/A., az  5/B. 
vagy az 5/C. melléklet szerinti formanyomtatványon terjeszthető elő.”

3. §  Az R1. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) A  hadirokkant térítésmentes segédeszközzel való ellátását – az  elsőfokú hadigondozási hatóság által 
megküldött határozat és a  rehabilitációs szakértői szerv szakvéleménye alapján – a  Közalapítvány Hadirokkant 
Irodája (a továbbiakban: Iroda) végzi.
(2) Az Iroda csak a hadieredetű fogyatkozás alapján utalhat ki segédeszközt.
(3) A Hdt. 18. § c) pontja szerinti eszközök köréről és a támogatás mértékéről a Közalapítvány Kuratóriuma évente 
dönt.”

4. §  Az R1. 12. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A  hadirokkant a  segédeszközt a  GYSGY REHA Orvostechnikai Eszközöket Előállító és Forgalmazó Kft.-től 
(a  továbbiakban: GYSGY) közvetlenül, vagy a  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a  továbbiakban: NEAK) 
szerződéses viszonyban lévő más forgalmazótól is beszerezheti. Ha a hadirokkant a segédeszközt nem a GYSGY-től 
szerzi be, az  Iroda a  hadirokkant kérését, valamint a  segédeszköz árát figyelembe véve a  NEAK-kal szerződéses 
viszonyban álló forgalmazónak vagy gyártónak küldi meg a megrendelő lapot.
(8) A segédeszköz javítását számla alapján a Közalapítvány megtéríti a javítást végző részére. A javításokat előzetes 
árajánlat alapján az Iroda rendeli meg.”

5. §  Az R1. 13/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Közalapítvány a Kuratórium döntése alapján
a) a hadirokkant egyedi segédeszköz igényeinek,
b) a  hadirokkant egészségi állapota vagy egészségkárosodása miatt szükséges és az  életvitel, munkaképesség 
helyreállítását vagy javítását célzó – segédeszköznek nem minősülő – eszközöknek, valamint
c) a vak hadirokkant kísérőjének
a költségeit is megtérítheti.”
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6. §  Az R1. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A hadigondozotti ügyekben
a) az  elsőfokú hadigondozási hatóság a  fővárosi és megyei kormányhivatal hadigondozott lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala,
b) a másodfokú hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi 
vagy megyei kormányhivatal.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően
a) a  külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár 
kérelmező esetében az elsőfokú hadigondozási hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala,
b) a  Hdt. 1.  § (1a)  bekezdésében meghatározott esetben az  elsőfokú hadigondozási hatóság Budapest Főváros 
Kormányhivatala, és
c) az  a) és b)  pontban meghatározott esetben a  másodfokú hadigondozási hatóság a  honvédelemért felelős 
miniszter.”

7. §  Az R1. a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A hadigondozási igény visszamenőlegesen nem érvényesíthető.
(2) A hadigondozási igazolvány a 6. melléklet szerinti, nyomdailag sorszámozott, szigorú számadású nyomtatvány. 
Az igazolványt a hadigondozásba vétellel egy időben kell kiadni. Az igazolvány adatainak aktualizálását az elsőfokú 
hadigondozási hatóság végzi. Az  igazolványt az  elsőfokú hadigondozási hatóság a  Közalapítványtól ingyenesen 
igényelheti.
(3) Az  elsőfokú hadigondozási hatóság megszünteti a  hadigondozási igényjogosultságot, ha a  Hdt. 8.  § 
(3) bekezdésében meghatározott megszüntető okokról tudomást szerez.”

8. §  Az R1. 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező 
a hadigondozás iránti kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti államban működő magyar diplomáciai 
vagy hivatásos konzuli képviseleten (a  továbbiakban: diplomáciai és konzuli képviselet) is benyújthatja, kizárólag 
személyes megjelenés útján.
(2) A  kérelmet, valamint a  15.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti nyilatkozatot a  diplomáciai és konzuli képviselet 
az  átvételtől számított első diplomáciai postával megküldi a  14.  § (2)  bekezdése szerinti elsőfokú hadigondozási 
hatóság részére.”

9. §  Az R1. az 1. melléklet szerinti 5/C. melléklettel egészül ki.

10. § (1) Az R1.
a) 2. § (3) bekezdésében a „magyar állampolgár” szövegrész helyébe a „kérelmező” szöveg,
b) 10.  §-ában a  „hadirokkantak térítésmentes gyógyászati segédeszköz (a  továbbiakban: segédeszköz) 

ellátására” szövegrész helyébe a  „Hdt. 18.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti gyógyászati segédeszköz 
(a továbbiakban: segédeszköz) ellátásra” szöveg,

c) 13. § (1) bekezdésében az „az Egészségbiztosítási Alap” szövegrész helyébe az „a NEAK” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti az R1. 13. §-ában a „gyógyászati” szövegrész.

2. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 2. § (3) bekezdése a következő 2. ponttal egészül ki:
(A miniszter a Honvédség irányításáért és vezetéséért, valamint törvényes működéséért viselt felelőssége körében)
„2. dönt a Hvt. 61/B. § (1) bekezdésében meghatározott panaszokról,”
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12. §  Az R2. 6. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)
„14. az  igazgatási és az  ügyfélszolgálati feladatokat, valamint a  Hvt. 61/B.  §-a szerinti panaszok kivizsgálásával 
kapcsolatos tevékenységet,”

13. § (1) Az R2. 11. § (1) bekezdése a következő 5a. ponttal egészül ki:
(A Honvéd Vezérkar főnöke a katonai-szakmai követelmények érvényre juttatásáért viselt felelősségi körében)
„5a. a Hvt. 37. § (3a) bekezdésében meghatározott létszámnak megfelelően meghatározza a Hvt. 36. § (1) bekezdés 
i) pontja és a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/E. § (6) bekezdése szerinti feladatban résztvevő erőket, 
továbbá a kirendelt erők eszközeit, fegyverzetét és az erőalkalmazás szabályait,”

 (2) Az R2. 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Honvéd Vezérkar főnöke jóváhagyja – a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság és a Honvédség 
hadrendje szerinti nem katona diplomáciai tevékenységet ellátó más magasabb szintű parancsnokságok kivételével – 
a neki közvetlenül alárendelt katonai szervezetek, valamint a köznevelési feladatokat ellátó katonai szervezet szervezeti 
és működési szabályzatát. E jogkörét másra nem ruházhatja át.”

14. §  Az R2. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság – a  Honvéd Vezérkar főnökének és a  Honvédség 
hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság parancsnokának közvetlenül alárendelt katonai szervezetek 
kivételével – vezeti a katonai szervezetek tevékenységét.”

15. §  Az R2. a következő 6/A. alcímmel és 13/A. §-sal egészül ki:
„6/A. A Magyar Honvédség más magasabb szintű parancsnokságai
13/A.  § (1) A  Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság vezeti a  neki alárendelt katonai 
szervezetek tevékenységét.
(2) Az önkéntes tartalékosok területvédelmi feladatokra történő felkészítést végző, a Honvédség hadrendje szerinti 
más magasabb szintű parancsnokság szervezeti felépítése vezetési funkciót ellátó és egyéb szaktevékenységet 
folytató szervezeti elemekre tagozódik.
(3) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság parancsnoka jóváhagyja – a köznevelési 
feladatokat ellátó katonai szervezet kivételével – a  neki alárendelt katonai szervezetek szervezeti és működési 
szabályzatát. E jogkörét másra nem ruházhatja át.”

16. §  Az R2. XI. Fejezete a 60. §-t megelőzően a következő 29/A. alcím címmel egészül ki:
„29/A. A kártalanítási eljárás általános esetköre”

17. §  Az R2. XI. Fejezete a következő 29/B. alcímmel egészül ki:
„29/B. A személyi állomány kártalanításának egyes esetkörei
61/A. § (1) A Hvt. 22. § (4) bekezdése alapján a Honvédelmi Minisztérium kártalanítást nyújt a Honvédség személyi 
állományának azon tagja számára, aki esetében a következő feltételek együttesen teljesülnek:
a) 2015. március 5-én a Honvéd Egészségpénztár tagja volt,
b) az  a)  pontban megjelölt napon a  Honvéd Egészségpénztárnál vezetett tagi egyéni számlája egyenlegének 
terhére hitelezési veszteség került követelésként elhatárolásra, majd azt 2015. december 31-én a pénztár a követelés 
értékvesztéseként elszámolta, és
c) az  a)  pontban megjelölt napon és 2017. február 1-jén hivatásos vagy szerződéses állományú katonaként, 
önkéntes tartalékos katonaként, a  Honvédségnél kormányzati szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti 
jogviszonyban vagy munkavállalóként foglalkoztatásban állt, vagy e  jogviszonya az  a)  pontban megjelölt napot 
követően, de 2017. február 1-jét megelőzően szűnt meg.
(2) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti feltétel az  önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban állók esetében abban 
az  esetben teljesül, ha az  (1)  bekezdés a)  pontjában megjelölt nap és a  kártalanítási igény benyújtásának napja 
között az önkéntes tartalékos katona legalább egy nap tényleges szolgálatot teljesített.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdés alapján jogosultat (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: jogosult) megillető 
kártalanítás összege megegyezik a hitelezési veszteségként elhatárolt és értékvesztésként elszámolt követeléssel.
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61/B.  § (1) A  kártalanítási igény benyújtásával egyidejűleg a  jogosult vállalja, hogy az  igényben foglaltaknak 
megfelelő kártalanítás megállapítása esetén teljes követelését a  kártalanítás megfizetésével egyidejűleg 
a Honvédelmi Minisztérium javára engedményezi.
(2) A fennálló kártalanítási igény nem ruházható át.
61/C. § (1) A kártalanítás megállapítása a jogosult írásbeli kérelmére történik.
(2) A kérelmet a kérelem benyújtása napján
a) szolgálati viszonyban álló jogosult esetén a  honvédelemért felelős miniszter által kiadott rendelet alapján 
állományilletékes parancsnoknak minősülő, vagy az  állományilletékes parancsnoki jogkör gyakorlására jogosult 
személynek,
b) kormányzati szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló jogosult 
esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának
(ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: munkáltató) címezve kell benyújtani.
(3) Azon jogosult, aki vonatkozásában a 61/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti feltételek fennállnak, azonban a kérelem 
benyújtása időpontjában már nem áll foglalkoztatásban a  Honvédségnél, a  kérelmet azon személyhez nyújthatja 
be, aki a  Honvédséggel fennálló foglalkoztatási jogviszonya megszűnésének időpontjában az  (1)  bekezdésben 
meghatározott személynek minősült.
61/D.  § (1) A  kérelem benyújtására a  Honvédség formanyomtatványt rendszeresít, amelyet a  jogosultak számára 
elérhető formában közzétesz. A  kérelem csak a  formanyomtatvány alkalmazásával nyújtható be. A  kérelem 
benyújtására 2017. február 1-jétől van lehetőség.
(2) A jogosult a kártalanítási követelés összegét
a) a  Honvéd Egészségpénztár jogutódja (a  továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: jogutód) által kiállított, 
a követelés igazolására alkalmas, 30 napnál nem régebbi hiteles dokumentummal, vagy
b) a (3) bekezdés szerinti meghatalmazás útján
igazolhatja.
(3) A  jogosult a  HM központi pénzügyi feladatok ellátásáért felelős szerve (ezen alcím alkalmazásában 
a  továbbiakban: eljáró szerv) részére – e  célból rendszeresített formanyomtatvány útján – meghatalmazást adhat 
arra, hogy a  jogutódot az  értékvesztésként elszámolt összegről történő hivatalos tájékoztatáskérés érdekében 
megkeresse. A  meghatalmazás tartalmazza a  jogosult (4)  bekezdés a)  pontja szerinti tartalmú adatkezelési 
nyilatkozatát is.
(4) A kérelem tartalmazza
a) a  jogosult adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a  kártalanítási kérelem elbírálása során eljáró személyek 
a kérelem elbírálásához szükséges mértékben a jogosult személyes adatait megismerjék, és
b) a  (3)  bekezdés szerinti igazolás benyújtása esetén a  jogosult nyilatkozatát arról, hogy a  jogutód által igazolt 
követelési összeget kéri kártalanításként megfizetni.
(5) A  kártalanítás iránti kérelemhez mellékelni kell a  kártalanítási követelés összegének (2)  bekezdés a) vagy 
b) pontja szerinti igazolására alkalmas dokumentumot.
61/E.  § (1) A  munkáltató ellenőrzi a  kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványon szereplő adatok 
helyességét és a mellékletek megfelelőségét.
(2) Ha a  kérelem vagy melléklete hiányos, pontatlan vagy a  követelés igazolására nyilvánvalóan nem alkalmas, 
a munkáltató a kérelmezőt soron kívüli hiánypótlásra hívja fel.
(3) A  munkáltató a  kérelmet és mellékleteit a  beérkezéstől számított 30 napon belül, annak általa történő 
záradékolását követően felterjeszti az eljáró szervhez, mint a kérelem elbírálására jogosult szervhez.
61/F.  § (1) Az  eljáró szerv a  kártalanítási kérelem tárgyában 60 napon belül dönt, mely határidő indokolt esetben  
30 nappal meghosszabbítható.
(2) A kártalanítási eljárás határidejébe nem számít be
a) az eljáró szerv 61/D. § (3) bekezdés szerinti megkeresésétől az értékvesztésként elszámolt összeg jogutód általi 
igazolásáig, és
b) a 61/E. § (2) bekezdés szerinti esetben a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig
terjedő időtartam.
(3) A kártalanítási kérelem elbírálása során vizsgálni kell, hogy
a) a követelés e rendelet hatálya alá tartozik-e,
b) a kérelem benyújtója e rendelet alapján kártalanításra jogosult-e, és
c) a követelést a 61/D. § (2) bekezdése szerinti valamely dokumentum alátámasztja-e.
(4) Kártalanítás akkor állapítható meg, ha a kérelem megfelel a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
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(5) A kártalanítási igényt elutasító vagy annak csak részben helyt adó döntéssel szemben a jogosult foglalkoztatási 
jogviszonya, illetve volt foglalkoztatási jogviszonya szerint jogorvoslatnak van helye.
(6) Az  eljáró szerv kártalanítás tárgyában hozott döntése – abban az  esetben is, ha az  a  kérelemben foglaltaknak 
csak részben ad helyt – fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.
61/G. § A kártalanítás a követelés pénznemében kerül megállapításra és kifizetésre.”

18. §  Az R2.
a) 2. § (2) bekezdés 10. pontjában a „tervezet csapatmozgásai” szövegrész helyébe a „tervezett, határátlépéssel 

járó csapatmozgásai”,
b) 34. § (3) bekezdésében a „Szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot és váratlan támadás” 

szövegrész helyébe a „Különleges jogrend”
szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § (1) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 489/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„5/C. melléklet a 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
Igénybejelentés a Hdt. 1. § (1a) bekezdésében foglalt esetben a volt hadiárva, a volt hadigondozott 
családtag és a volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához.

Az igénylő:
állampolgársága: .....................................................................................................................................................................................................
családi és utóneve: ..................................................................................................................................................................................................
születési neve: ...........................................................................................................................................................................................................
születési helye, ideje: .................................................................., .................. év ............................................... hó .................. nap
lakóhelye: ..................................................... ország ..................................................... helység ..................................................... utca
.................. hsz. .................. em. .................. ajtó .................. ir.sz.
tartózkodási helye: ..................................................... ország ..................................................... helység ............................................. utca
.................. hsz. .................. em. .................. ajtó .................. ir.sz.
anyja születési neve és házassági neve: ...........................................................................................
anyja születési ideje, születési helye: ...........................................................................................
anyja utolsó ismert lakcíme: ...........................................................................................
TAJ száma*: ...........................................................................................
*(kitöltése csak abban az esetben szükséges, amennyiben rendelkezik magyar társadalombiztosítási azonosító jellel)
nyugdíjfolyósítási törzsszáma*: ...........................................................................................
*(kitöltése csak abban az esetben szükséges, amennyiben rendelkezik magyar nyugdíjfolyósítási törzsszámmal)
telefonszáma, levelezési címe (ha eltérő): ...........................................................................................
Az elesett, hadifogságban elhunyt szülő (volt hadigondozott családtag esetén unoka, gyermek vagy testvér, 
továbbá volt hadigyámolt esetén a  veszteséget szenvedett szülő) neve, akinek jogán a  volt hadiárva, volt 
hadigyámolt, volt hadigondozott családtag a havi rendszeres járadékot igényli:
.....................................................................................................................................................................................
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Az elesett, eltűnt, hadifogságban elhunyt személy elhalálozásának (volt hadigyámolt esetén a  szülő által 
elszenvedett veszteség) ideje, helye, ezen személy utolsó ismert lakóhelye vagy tartózkodási helye:
(elhalálozás hadi eredetének igazolása szükséges)
.....................................................................................................................................................................................
Az elesett, eltűnt, hadifogságban elhunyt személy (volt hadigyámolt esetén a veszteséget szenvedett szülő) adatai:
Neve: ...........................................................................................
Születési helye, ideje: ...........................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................
Kérem, szíveskedjék részemre megállapítani a  hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 14/A.  §-ában vagy 
15/A. §-ában meghatározott havi rendszeres járadékot.
A havi rendszeres járadékot mint:
– volt hadiárva
– volt hadigyámolt
– volt hadigondozott családtag
igénylem.*
(* A megfelelő rész aláhúzandó.)
Az eljárás megindításáról kérelmére értesítjük.

Nyilatkozatok: (Kérjük, húzza alá a megfelelő részt!)
 1. Nyilatkozom, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján kiadott „Magyar 

igazolvány”-nyal vagy „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal rendelkezem, amelynek másolatát csatolom.
 2. Nyilatkozom, hogy igényem 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, de

a) pénzellátásomat a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi VII. törvénycikk 6. § h) és 
i) pontja alapján megszüntették

b) pénzellátásomat politikai okból megszüntették vagy szüneteltették
c) pénzellátás iránti kérelmemet politikai okból elutasították
d) ez irányú kérelmet politikai okból elő sem terjesztettem

 3. A 2. pontban tett nyilatkozatom igazolására
a) csatolom a rendelkezésemre álló iratokat
b) iratokkal nem rendelkezem

 4. Folyósítási adatok: (Akkor kell kitölteni, ha a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól ellátásban nem részesül. Tájékoztatjuk, 
hogy a  hadigondozotti ellátást folyósító szerv kizárólag olyan számlára teljesíthet utalást, mely felett Önnek 
rendelkezési joga van. Amennyiben a  Nyugdíjfolyósító Igazgatóság más címen is folyósít ellátást az  ön részére, 
a  hadigondozási ellátást csak az  egyéb ellátásával együtt, a  már bejelentett lakcímre, illetve bankszámlára tudja 
folyósítani.)
Kérem, hogy a  megállapított járadékot részemre az  alábbi pénzintézetnél vezetett számlaszámra szíveskedjenek 
folyósítani.
Pénzforgalmi szolgáltató neve és pontos címe:
...........................................................................................
A pénzforgalmi szolgáltató SWIFT azonosítója/(BIC) kódja:
...........................................................................................
Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
...........................................................................................
A megjelölt fizetési számla feletti rendelkezési joga önálló? Igen Nem
Ha nem, társtulajdonosként rendelkezik a számla felett? Igen Nem
Hozzájárulok, hogy személyes adataimat kizárólag a hadigondozás céljából a hadigondozási hatóság kezelje.

Kelt: ..........................................................................................., ....................... év ................................... hó ....................... nap

  ........................................................................................... 
  igénylő aláírása”
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A Kormány 490/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Az R. 1/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 490/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelethez

1. Egyes országos közúti közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája 

1.1. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 
fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 1. számú mellékletében felsorolt projektek. 

1.2. Az M3 autópálya, 10+120–11+900 km szelvények közötti szakasz rekonstrukciója és 
fejlesztése. 

1.3. Az M3 autópálya, jobb pálya, 19+800–22+400 km szelvények közötti szakasz leállósáv 
építése. 

1.4. Az M3 autópálya, jobb pálya, 28+850–30+350 km szelvények közötti szakasz leállósáv 
építése. 

1.5. Az M3 autópálya, bal pálya, 30+000–32+850 km szelvények közötti szakasz leállósáv 
építése. 

1.6. Az M3 autópálya, M35 autópálya csomópont fejlesztése. 
1.7. Az M5 autópálya, M0 autóút csomópont fejlesztése. 
1.8. Az M0 autóút, csepeli csomópont fejlesztése. 
1.9. Az M7 autópálya, kápolnásnyéki csomópont fejlesztése. 
1.10. Az M7 autópálya, M0 autóút csomópont fejlesztése. 
1.11. Az M7 autópálya, Érd, Iparos úti csomópont átépítése. 
1.12. Az M7 autópálya, Székesfehérvár, nyugati csomópont fejlesztése. 
1.13. Az M1 autópálya, 119 km szelvényben lévő pihenőhely fejlesztése. 
1.14. Az M3 autópálya, 82 km szelvényben lévő pihenőhely fejlesztése. 
1.15. Az M3 autópálya, 106 km szelvényben lévő pihenőhely fejlesztése. 
1.16. Az M1 autópálya, Hegyeshalom országhatár határátkelőhely közúti 

akadálymentesítése. 
1.17. A 21. számú főút, M3 autópálya és Salgótarján közötti szakasz négynyomúsítása. 
1.18. Az 54. számú főút, M5 autópálya és 5. számú főút közötti szakasz négynyomúsítása. 
1.19. A 441. számú főút, 445. számú főút és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz 

négynyomúsítása. 
1.20. Az 541. számú főút, 52. számú főút és Kecskemét, Halasi út közötti szakasz 

megépítése. 
1.21. A Kecskemét, Nagykörút rekonstrukciója és kapacitásbővítése. 
1.22. A 445. számú főút, Kecskemét északi elkerülő szakasz megépítése (5. számú főút és 

5218. jelű út között). 
1.23. A 47. számú főút, Szeged és Békéscsaba közötti szakasz rekonstrukciója. 
1.24. A 47. számú főút, Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megvalósítása. 
1.25. A 86. számú főút, Szombathely és országhatár közötti szakaszának rekonstrukciója és 

kapacitásbővítése. 
1.26. 86. számú főút, Egyházasrádóc és Szombathely közötti szakasz fejlesztése, távlati 

M86 autópálya megvalósítása. 
1.27. A 86. számú főút, Zalalövő elkerülő szakasz megépítése. 
1.28. A 8. számú főút, Székesfehérvár és Veszprém (nyugat) közötti szakasz 

rekonstrukciója. 
1.29. A 8. számú főút, Székesfehérvár–Feketehegy elkerülő szakasz megvalósítása. 
1.30. A 8. számú főút, Várpalota elkerülő szakasz megépítése. 
1.31. A 8. számú főút, Herend (nyugat) és Körmend közötti szakasz rekonstrukciója és 

kapacitásbővítése. 
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1.32. M25 autóút (M3 autópálya – Eger) és kapcsolódó létesítményei a 2502. jelű út 
átkötése és a 252. számú főút megvalósításával. 

1.33. A 67. számú főút, M7 autópálya és Kaposvár közötti szakasz (érintett települések 
elkerülését is megvalósító) gyorsforgalmi fejlesztése. 

1.34. A 4. számú főút, Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasz rekonstrukciója és 
kapacitásbővítése. 

1.35. A 10. számú főút, Budapest, Bécsi út és a Budapest–Esztergom vasútvonal szintbeli 
átjárójának kiváltása különszintű átvezetés megépítésével. 

1.36. A 86. és 76. számú főút, Nádasd és Katafa–Hegyhátsál elkerülő szakasz megépítése. 
1.37. A 76. számú főút rekonstrukciója. 
1.38. A 3. számú főút, Miskolc belső városrészét (Búza tér) tehermentesítő szakasz 

fejlesztése. 
1.39. A 338. számú főút, Nyíregyháza nyugati elkerülő szakasz megépítése (M3 autópálya 

és a Nyírszőlősi út között).  
1.40. A 301. számú főút, M3 és M31 autópálya közötti szakasz megépítése. 
1.41. Mogyoród térség közúti kapcsolatainak fejlesztése, M3 és M31 autópálya közötti, 

továbbá az M3 és a 2101. jelű út közötti szakasz megépítése. 
1.42. A 13. számú főút, Kisbér és Komárom közötti szakasz rekonstrukciója. 
1.43. A 26. számú főút, Sajószentpéter és Kazincbarcika elkerülő szakasz megépítése. 
1.44. A 31. számú főút, Jászberény és Dormánd közötti szakasz rekonstrukciója. 
1.45. A 32. számú főút, Hatvan és Szolnok közötti szakasz rekonstrukciója. 
1.46. A 32. számú főút, Jászberény elkerülő szakasz megépítése. 
1.47. A 33. számú főút, Füzesabony és Tiszafüred közötti szakasz rekonstrukciója. 
1.48. A 471. számú főút Hajdú Bihar megyei szakaszok fejlesztése (kapacitásbővítése, 

elkerülő építése, 11,5 t burkolatmegerősítés). 
1.49. Az 51. számú főút, Apostag és Baja közötti szakasz rekonstrukciója. 
1.50. Az 51. számú főút, Solt elkerülő szakasz megépítése. 
1.51. Az 53. számú főút, Tompa és országhatár közötti szakasz rekonstrukciója. 
1.52. Az 55. számú főút, Szeged és Baja közötti szakasz rekonstrukciója. 
1.53. Az 55. számú főút, Mórahalom elkerülő és megyehatár közötti szakaszán 115 kN 

tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és a főúttal párhuzamosan kerékpárút 
kivitelezési munkáinak elvégzése. 

1.54. A 62. számú főút, Székesfehérvár és Dunaújváros közötti szakasz rekonstrukciója. 
1.55. A 62. számú főút, Szabadegyháza-ipartelep elkerülő szakasz megvalósítása. 
1.56. A 62. számú főút, Seregélyes elkerülő szakasz megépítése. 
1.57. A 68. számú főút, Balatonszentgyörgy és Barcs közötti szakasz rekonstrukciója. 
1.58. A 81. számú főút, Kisbér és Mezőörs közötti szakasz rekonstrukciója. 
1.59. A 81. számú főút, Kisbér és Ászár elkerülő szakasz megépítése. 
1.60. A 82. számú főút, Veszprém-Kádárta és Veszprém-Gyulafirátót elkerülő szakasz 

megépítése. 
1.61. A 88. számú főút, Sárvár és Vát közötti szakasz rekonstrukciója. 
1.62. A 83. számú főút, M1 autópálya és Pápa közötti 2x2 sávos főúti fejlesztése, 

települések elkerülése, a pápai Bázisrepülőtér bekötése. 
1.63. A 641. számú főút, Siófok tehermentesítő szakasz megépítése. 
1.64. A 13. számú főút, Komárom és Komárno (Révkomárom) közötti szakasz (Duna-híd) 

megépítése. 
1.65. Az M7 - 710. számú főút csomópont, 710. számú főút bekötéssel projekt 

megvalósítása. 
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1.66. A 813. számú főút, Győr keleti elkerülő szakasz megépítése. 
1.67. A 444. számú főút, Békéscsaba, Orosházi úti felüljáró fejlesztése. 
1.68. A 403. számú főút, 4. számú főút csomópont fejlesztése. 
1.69. A 74176. jelű út (Kercaszomor–országhatár) fejlesztése. 
1.70. A 74183. jelű út (Alsószölnök–országhatár) fejlesztése. 
1.71. A 87108. jelű út (Nemesmedves–országhatár) fejlesztése. 
1.72. A 87109. jelű út (Rönök–országhatár) fejlesztése. 
1.73. A 8505. jelű út (Mosonszolnok–Albertkázmérpuszta–országhatár) fejlesztése. 
1.74. A 41133. jelű út (Nagyhódos–országhatár) fejlesztése. 
1.75. A 4923. jelű út (Ura–országhatár) fejlesztése. 
1.76. A 42154. jelű út (Geszt–országhatár) fejlesztése. 
1.77. A 43107. jelű út (Kiszombor–országhatár) fejlesztése. 
1.78. A 44143. jelű út (Dombegyház–országhatár) fejlesztése. 
1.79. Az 5506. jelű út (Bácsszentgyörgy–országhatár) fejlesztése. 
1.80. A 58133. jelű út (Vejti–országhatár) fejlesztése és kompüzem létesítése. 
1.81. A 11329. jelű út (Esztergom–országhatár) fejlesztése és kompüzem létesítése. 
1.82. A 2505. jelű út, Miskolc, Vargahegyen átvezető szakasz rekonstrukciója és fejlesztése 

(új nyomvonalon meghosszabbítva az északi tehermentesítő útig). 
1.83. A Magyar Közút NZrt., Kisbér, Komáromi út 27. (217 hrsz-ú) ingatlanon sótároló 

csarnok építése. 
1.84. Körforgalmú csomópont kiépítése az 1. számú főút és a 8101. jelű út keresztezésében. 
1.85. Körforgalmú csomópont kiépítése a 62. számú főút és a 70447. jelű út (M7 

csatlakozás) keresztezésében. 
1.86. Körforgalmú csomópont kiépítése a 471. számú főút és a 4918. jelű út 

keresztezésében. 
1.87. Körforgalmú csomópont kiépítése a 471. számú főút és a 4929. jelű út 

keresztezésében. 
1.88. Körforgalmú csomópont kiépítése a 471. számú főút és a Mátészalka, Ipari utca 

keresztezésében. 
1.89. Körforgalmú csomópont kiépítése a 13. számú főút és a 8136. jelű út keresztezésében. 
1.90. Körforgalmú csomópont kiépítése a 41. számú főút és a 49. számú főút 

keresztezésében. 
1.91. Körforgalmú csomópont kiépítése a 41. számú főút és a 4102. jelű út keresztezésében. 
1.92. Körforgalmú csomópont kiépítése a 41. számú főút és a 4926. jelű út keresztezésében. 
1.93. Körforgalmú csomópont kiépítése a 74. számú főút és a 73231. jelű út 

keresztezésében. 
1.94. Körforgalmú csomópont kiépítése a 6. számú főút és a 65. számú főút 

keresztezésében. 
1.95. Körforgalmú csomópont kiépítése a 117. számú főút és a 1117. jelű út 

keresztezésében. 
1.96. Körforgalmú csomópont kiépítése a 4. számú főút és a 3832. jelű út keresztezésében. 
1.97. Körforgalmú csomópont kiépítése a 4. számú főút és a 42. számú főút 

keresztezésében. 
1.98. Körforgalmú csomópont kiépítése az 56. számú főút és az 5112. jelű út 

keresztezésében. 
1.99. Körforgalmú csomópont kiépítése az 52. számú főút, az 5203. és az 5304. jelű utak 

keresztezésében. 
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1.100. Körforgalmú csomópont kiépítése a 84. számú főút és a 85. számú főút 
keresztezésében. 

1.101. Körforgalmú csomópont kiépítése a 7. számú főút és a 7511. jelű út keresztezésében. 
1.102. Körforgalmú csomópont kiépítése a 44. számú főút és a 4505. jelű út 

keresztezésében. 
1.103. Körforgalmú csomópont kiépítése a 44. számú főút és a 4622. jelű út 

keresztezésében. 
1.104. Körforgalmú csomópont kiépítése a 32. számú főút és a 31113. jelű út 

keresztezésében. 
1.105. Körforgalmú csomópont kiépítése a 81. számú főút és a 8216. jelű út 

keresztezésében. 
1.106. Kör geometriájú csomópont kialakítása a 4. számú főút 226+200–226+500 km 

szelvényei között. 
1.107. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 54. számú főút 

22+000–22+121 km szelvényei között. 
1.108. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 5. számú főút 86+450–

86+636 km szelvényei között. 
1.109. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 5. számú főút 86+000–

86+200 km szelvényei között. 
1.110. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 26. számú főút 3+022–

3+804 km szelvényei között. 
1.111. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 26. számú főút 1+874–

2+584 km szelvényei között. 
1.112. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 7. számú főút 69+780–

70+100 km szelvényei között. 
1.113. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 85. számú főút 20+788 

km szelvényében. 
1.114. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 86. számú főút 

129+447–131+652 km szelvényei között. 
1.115. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 48. számú főút 3+956–

4+300 km szelvényei között. 
1.116. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 47. számú főút 36+100–

36+300 km szelvényei között. 
1.117. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 1. számú főút 87+540–

87+680 km szelvényei között. 
1.118. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 1. számú főút 90+790–

91+570 km szelvényei között. 
1.119. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 1. számú főút 129+368 

km szelvényében. 
1.120. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 1. számú főút 163+021 

km szelvényében. 
1.121. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 11. számú főút 60+200–

61+810 km szelvényei között. 
1.122. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 11. számú főút 64+970–

65+110 km szelvényei között. 
1.123. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 10. számú főút 44+520–

44+970 km szelvényei között. 
1.124. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 66. számú főút 49+990–

50+160 km szelvényei között. 
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1.125. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 4. számú főút 333+121 
km szelvényében. 

1.126. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 471. számú főút 
52+595–53+250 km szelvényei között. 

1.127. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 74. számú főút 40+600–
41+200 km szelvényei között. 

1.128. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 74. számú főút 56+680–
57+420 km szelvényei között. 

1.129. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 22. számú főút 23+390–
24+115 km szelvényei között. 

1.130. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 61. számú főút 192+190 
km szelvényében. 

1.131. A kisunyomi Sorok-patak-híd fejlesztése. 
1.132. A Fülöpszállás előtti öntözőcsatorna híd fejlesztése az 52. számú főút 29+528 km 

szelvényében. 
1.133. A Solt előtti csatorna híd fejlesztése az 52. számú főút 45+805 km szelvényében. 
1.134. A körösladányi Sebes-Körös híd fejlesztése. 
1.135. A szendrőládi Bódva-híd fejlesztése. 
1.136. A sajópüspöki Sajó-híd fejlesztése. 
1.137. A pekupai Perkupa-patak híd fejlesztése. 
1.138. A szendrői Verbéna-patak régi ága híd fejlesztése. 
1.139. A szabadbattyáni Sárvíz (Nádor)-csatorna-híd fejlesztése. 
1.140. A győri „Béke” Rába-híd fejlesztése. 
1.141. A recski Csevice-patak-híd fejlesztése. 
1.142. A pétervásárai Tarna-ág híd fejlesztése. 
1.143. Az egerbaktai Lápos-patak híd fejlesztése. 
1.144. A kunszentmártoni Hármas-Körös-híd fejlesztése. 
1.145. A szolnoki „Kolozsvári” vasútállomás feletti híd fejlesztése. 
1.146. Az esztergomi (Csenke) Sárhegyi-patak híd fejlesztése. 
1.147. A dömösi Diósi-patak híd fejlesztése. 
1.148. A Nyíregyháza, Rákóczi utcai VIII. számú Érpataki-főfolyás híd fejlesztése. 
1.149. A Paks-Kölesd elágazás utáni időszakos vízfolyás híd fejlesztése a 63. számú főút 

20+101 km szelvényében. 
1.150. A kajdacsi elágazás utáni híd fejlesztése a 63. számú főút 22+678 km szelvényében. 
1.151. A bikácsi Györköny-Bikácsi-vízfolyás híd fejlesztése. 
1.152. Az inotai Malomcsatorna-híd fejlesztése. 
1.153. A lenti Kerka ártéri híd fejlesztése a 75. számú főút 61+806 km szelvényében. 
1.154. A lenti Kerka híd fejlesztése a 75. számú főút 62+604 km szelvényében. 
1.155. A zalatárnoki Szűk híd fejlesztése. 
1.156. A lenti Bánkúti-forrás híd fejlesztése. 
1.157. A lenti 2. Kerka ártéri híd fejlesztése a 75. számú főút 61+975 km szelvényében. 
1.158. A lenti Malom-patak híd fejlesztése. 
1.159. A 67. számú főút, Somogyaszaló elkerülő szakasz megépítése. 
1.160. A 67. számú főút, Mernye elkerülő szakasz megépítése. 
1.161. A 67. számú főút, Mernyeszentmiklós elkerülő szakasz megépítése. 
1.162. A 67. számú főút, Vadépuszta elkerülő szakasz megépítése. 
1.163. A 67. számú főút, Somogybabod elkerülő szakasz megépítése. 
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1.164. Az M0 gyorsforgalmi út Déli szektor rekonstrukciója (I. ütem) (Deák Ferenc 
mederhíd felszerkezet cseréje nélkül). 

1.165. Az M0 gyorsforgalmi út Északi szektor, 11.–10. számú főutak közötti szakaszának 
előkészítése. 

1.166. Az M0 gyorsforgalmi út Nyugati szektor, 10. számú főút – M1 autópálya közötti 
szakaszának előkészítése. 

1.167. Az M1 gyorsforgalmi út autópálya, Lajta, tengelysúlymérő állomás kiépítése. 
1.168. Az M15 gyorsforgalmi út M1-Rajka, országhatár közötti szakasz bővítése. 
1.169. Az M2 gyorsforgalmi út Budapest–Vác közötti szakasz fejlesztése. 
1.170. Az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósítása. 
1.171. Az M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti–országhatár közötti szakasz megvalósítása. 
1.172. Az M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény–Záhony közötti szakasz megvalósítása. 
1.173. Az M35 autópálya 4. számú főút–481. számú főút közötti szakasz, és a 481. számú 

főút – Berettyóújfalu közötti szakasz, valamint a 481. számú főút megvalósítása. 
1.174. Az M4 gyorsforgalmi út M0 autóút és Abony (Kelet) közötti szakaszának fejlesztése, 

Szolnok bekötésével. 
1.175. Az M4 gyorsforgalmi út Abony (Kelet) – Törökszentmiklós közötti szakasz (Szolnok 

északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével. 
1.176. Az M4 autópálya Berettyóújfalu-Nagykereki, országhatár közötti szakasz 

megvalósítása. 
1.177. Az M6 autópálya Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása, 

Villányi csomóponttal. 
1.178. Az M60 gyorsforgalmi út Pécs és Barcs, országhatár közötti szakasz megvalósítása. 
1.179. Az M70 gyorsforgalmi út Letenye–Tornyiszentmiklós, országhatár közötti szakasz 

bővítése. 
1.180. Az M8 gyorsforgalmi út Kecskemét (M5)–Nagykőrös között, valamint M44 

Nagykőrös–Békéscsaba közötti szakaszainak megvalósítása. 
1.181. Az M8 gyorsforgalmi út Körmend–Rábafüzes, országhatár közötti szakasz 

megvalósítása. 
1.182. Az M85 gyorsforgalmi út Csorna–Sopron, országhatár közötti szakasz fejlesztése. 
1.183. Az M86 gyorsforgalmi út Csorna–Hegyfalu közötti szakasz megvalósítása. 
1.184. Az M9 gyorsforgalmi út Vasvár–Zalaegerszeg közötti szakasz előkészítése, M75 

csomóponttal. 
1.185. A 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszok kapacitásbővítése. 
1.186. A 23-25. számú főutak Bátonyterenye–Ózd közötti (elkerülő szakaszokat is 

megvalósító) szakaszok fejlesztése. 
1.187. A 48. számú főút Debrecen–Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése, 11,5 t 

burkolaterősítése. 
1.188. Az R76. gyorsút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakasz megvalósítása. 
1.189. A 102. számú főút Esztergom–M1 közötti szakasz fejlesztése. 
1.190. A 471. számú főút Hajdú-Bihar megyei szakaszok fejlesztése (kapacitásbővítés, 

elkerülő építése, 11,5 t burkolatmegerősítés). 
1.191. A 42154. jelű út Nagygyanté–Mezőgyán–Geszt szakaszok fejlesztése. 
1.192. 4451. jelű út megerősítése és szélesítése az M43 autópálya és Nagylak keleti elkerülő 

között, valamint Nagylak keleti elkerülő útszakasz megvalósítása. 
1.193. Kalocsa–Paks térségében tervezett új Duna híd és kapcsolódó közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés megvalósítása. 
1.194. Kisvárda északkeleti tehermentesítő út előkészítése. 
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1.195. Nagykanizsa délkeleti elkerülő út előkészítése. 
1.196. Sopron északnyugati elkerülő megvalósítása. 
1.197. Nyíregyháza–Tokaj közötti hiányzó kerékpárútszakaszok megvalósítása. 
1.198. Balatoni Bringakör komplex fejlesztése. 
1.199. EuroVelo 6 útvonal komplex fejlesztése (Rajka–Dömös, Budapest–Szentendre, 

Budapest–Dunakeszi, Budapest–Érd–Százhalombatta szakaszok). 
1.200. Keszthely–Sármellék kerékpáros útvonal kiépítése. 
1.201. Budapest–Balaton kerékpáros útvonal kiépítése (Budapest–Etyek–Velence–

Székesfehérvár–Balatonakarattya). 
1.202. Tiszafüred–Poroszló kerékpáros útvonal fejlesztése. 
1.203. Tarcal–Tokaj-Bodrogkeresztúr kerékpáros útvonal fejlesztése. 
1.204. Tépe–Berettyóújfalu kerékpáros útvonal kiépítése. 
1.205. Tokaj–Tiszabecs kerékpáros útvonal fejlesztése. 
1.206. Kőszeg – Rattersdorf (Rőtfalva – Ausztria) 87. számú főút – B61a  összekötő út 
megvalósítása. 
1.207. 74189. jelű Orfalu – Bűdfalva (SLO) összekötő út megvalósítása. 
1.208. Lendvadedes–Dedeskecskés–Dolga Vas (Lendvahosszúfalu) összekötő út 
megvalósítása. 
1.209. 8518. jelű út nyomvonalának módosítása a fertődi Esterházy – kastély körül. 
1.210. Győr 1. számú főút likócsi körforgalmú csomópont – Ipar utcai csomópont közötti 
szakasz kapacitás bővítése. 
1.211. M85 autóút Csorna elkerülő (II. ütem) megvalósítása. 
1.212. 4149. jelű Kisvárda nyugati összekötő út, Krucsay Márton u. – Várday István u. – 
Vár u. kereszteződésben új körforgalmú csomópont építése. 
1.213. 4153. jelű Kisvárda déli tehermentesítő út megvalósítása 4. számú főút és a 4108 jelű 
út között. 
1.214. 4145. jelű összekötő út 8+055 km szelvény, Kisvárda Hármas út – új körforgalmú 
csomópont megvalósítása. 
1.215. 41. számú főút Nyíregyháza Oros körforgalmi csomópont megvalósítása. 
1.216. 41. számú főút Apagy körforgalmi csp. megvalósítása. 
1.217. 36. számú főút és a 3317 jelű útkereszteződés (Nyíregyháza, Mező utcai csomópont) 
átépítése. 
1.218. Eger, 25. számú főút 12+510 km szelvényében lévő, Mátyás király út – Külsősor út –  
Vincellériskola úti eltolt geometriájú csomópont átépítése. 
1.219. 471. számú főút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakasz 11,5 t burkolaterősítésének 
megvalósítása. 
1.220. 251. számú főút Andornaktálya–Nagytálya–Maklár elkerülő szakasz a 2502 jelű út 
átkötésével. 
1.221. Dunakiliti – Dobrohošt’ (Doborgaz) gyalogos – kerékpáros Duna-híd kiépítése a 
hozzá vezető szakaszokkal, műtárgyakkal. 
1.222. M0 déli szektor 3+200 – 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció I. ütemű 
kivitelezése (zajárnyékoló fal). 
1.223. Szentpéterfa (Prostrum) – Moschendorf (Nagysároslak) 8711. jelű összekötő út 
megvalósítása. 
1.224. Neszmély – Radvaň nad Dunajom (Dunaradvány) közötti komp átkelőhely létesítése. 
1.225. 82. számú főút mentén (Győr-Pannonhalma) létesítendő kerékpárút. 
1.226. Zsira – Lutzmannsburg (Locsmánd) közötti közút fejlesztése. 
1.227. Fertőrákos-Sopronpuszta – Sankt Margarethen im Burgenland (Szentmargitbánya) 
közötti közút fejlesztése. 
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1.228. Várbalog-Albertkázmérpuszta – Halbturn (Féltorony) közötti közút fejlesztése. 
1.229. Rajka – Deutsch Jahrndorf (Németjárfalu) között közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.230. Ipolydamásd – Chl’aba (Helemba) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd 
megvalósításával. 
1.231. Drégelypalánk – Ipel’ské Predmostie (Ipolyhídvég) közötti közúti kapcsolat 
fejlesztése határhíd megvalósításával. 
1.232. Balassagyarmat-Újkóvár – Koláre (Kóvár) közötti közúti kapcsolat fejlesztése 
határhíd megvalósításával.  
1.233. Őrhalom – Vrbovka (Ipolyvarbó) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd 
megvalósításával. 
1.234. Hugyag – Kovácovce (Szécsénykovácsi) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd 
megvalósításával. 
1.235. Ózd-Susa – Janice (Jéne) közötti közúti kapcsolat megvalósítása. 
1.236. Hídvégardó – Chorváty (Tornahorváti) közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.237. Alsóregmec – Čerhov (Csörgő) közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.238. Nagyrozvágy – Vel’ký Horeš (Nagygéres) közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.239. Nagyhódos – Velika Palad (Nagypalád) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd 
megvalósításával. 
1.240. Csenger – Oar (Óvári) közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.241. Geszt – Cefa (Cséffa) közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.242. Bácsszentgyörgy Rastina (Rasztina) közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.243. Kübekháza – Rabe (Rábé) közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.244.Sárok – Kneževo (Főherceglak) közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.245. Murakeresztúr – Kotoriba (Kotor) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd 
megvalósításával. 
1.246. A 44.  számú főút négynyomúsítása az 5. számú főút és a 445. számú főút közötti 
szakaszon. 
1.247. Tengelysúly- és össztömeg-mérő állomás kiépítése az M7 autópálya 192 km 
szelvényében lévő kétoldali pihenőhelyen (Zalakomári pihenő). 
1.248. 31-32. számú főutak Jászberényt elkerülő szakaszának III. üteme. 
1.249. 32. számú főút Jászfényszaru-Szolnok közötti szakasza 115 kN teherbírásra történő 
megerősítése. 
1.250. 41. számú főút Vásárosnamény – Beregsurány közötti külterületi szakaszán 
kiépítendő útcsatlakozások megvalósítása. 
1.251. Nyírábrány – Valea lui Mihai közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.252. Vámospércs – Valea lui Mihai közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.253. Magyarcsanád - Cenad közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.254. Őrtilos-Legrad közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.255. M44 és a 4432. számú út közötti fürjesi összekötő út fejlesztése. 
1.256. Veszprém – Szabadságpuszta közötti kerékpárút fejlesztése. 
1.257. Veszprém (Kádárta városrész) – Gyulafirátót közötti kerékpárút fejlesztése. 
1.258. Veszprém – Márkó – Bánd közötti kerékpárút fejlesztése. 
1.259. Tatabánya Dózsakert és Újváros közötti vasúti felüljáró négysávossá bővítése. 
1.260. Tatabánya Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító, a vasútvonalat 
keresztező aluljárót magában foglaló útfejlesztés. 
1.261. 445. számú Kecskemét elkerülő (II/2) ütem (M5 és 5. számú főút között). 
1.262. Tápiószentmárton közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása. 
1.263. Sásd közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása. 
1.264. Sárbogárd közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása. 
1.265. Gyömrő közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása. 
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1.266. Farmos közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása. 
1.267. Ceglédbercel-Cserő közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása. 
1.268. Galvani úti közúti híd és kapcsolódó úthálózat építése, új 2x3 sávos közúti Duna híd 
tervezése a Galvani Illatos út vonalában. 
1.269. Körforgalmú csomópont kiépítése a 71. számú főút, a 7118. jelű út és az M7 
autópálya csomóponti ág keresztezésében. 
1.270. A 71. számú főút 2x2 sávos főúttá történő fejlesztése Fenékpuszta és Keszthely 
térségében 
1.271. Vereb–Vál–Gyúró–Etyek összekötő út megvalósítása. 
1.272. M2 gyorsforgalmi út megvalósításához kapcsolódó Dunakeszi összekötő út 
megvalósítása. 
1.273. Tatabánya-Környe Ipari Park, Üveggyári út 2. szakasz kiépítése a 8135. jelű útra 
történő. kikötéssel. 
1.274. 8135. jelű út és Búzavirág út csomópontjának körforgalmú csomóponttá történő 
átépítése. 
1.275. Mátraverebély – szentkúti Nemzeti Kegyhely megközelítését szolgáló új összekötő út 
kialakítása. 
1.276. Budakalász–Pomáz elkerülő út (11. számú főút és 1111. számú főút közötti szakasz) 
megvalósítása. 
1.277. Ferihegyi Repülőtérre Vezető út (2+2+2 sávos keresztmetszet módosítása 3+3 
sávosra az út 4,4 km hosszú szakaszán, beleértve a 3 fő különszintű csomópont újjáépítését 
és 2+2 sávra bővítését). 
1.278. M1 autópálya 2x3 sávra bővítése M85 autóút csomópontja, Győr és Budapest között 
– előkészítése. 
1.279. M7 autópálya 2x3 sávra bővítése Balatonvilágos és Budapest között – előkészítése. 
 

2. Egyes országos vasúti közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája 

2.1. A 17. számú vasútvonal, Szombathely–Zalaszentiván szakasz rekonstrukciója. 
2.2. A 16. számú vasútvonal, Hegyeshalom (kiz.)–Csorna–Porpác szakasz villamosítása és 

állomási biztosítóberendezések felülvezérlésének kialakítása. 
2.3. A 40. és 41. számú vasútvonalak, Pusztaszabolcs–Dombóvár–Kaposvár–Gyékényes 

szakasza rekonstrukciója. 
2.4. A 40. és 65. számú vasútvonalak, Dombóvár–Pécs–Magyarbóly szakasz 

rekonstrukciója. 
2.5. A 30. számú vasútvonal, Szabadbattyán–Lepsény–Siófok–Keszthely szakasz 

rekonstrukciója. 
2.6. A 36. számú vasútvonal, Fonyód–Kaposvár szakasz rekonstrukciója. 
2.7. A 80. és 100c. számú vasútvonalak, Rákos–Hatvan–Miskolc–Nyíregyháza szakasz 

rekonstrukciója. 
2.8. A budapesti elővárosi vasútvonalak rekonstrukciója. 
2.9. A 2. számú vasútvonal, Rákosrendező–Óbuda–Esztergom szakasz rekonstrukciója és 

villamosítása. 
2.10. Az 1. számú vasútvonal, Budapest–Győr–Hegyeshalom szakasz rekonstrukciója. 
2.11. A 30. számú vasútvonal, Budapest–Kelenföld–Székesfehérvár szakasz 

rekonstrukciója. 
2.12. A 25. számú vasútvonal, Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba szakasz rekonstrukciója. 
2.13. A 25. számú vasútvonal, Bajánsenye–Boba ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer 

kiépítése. 
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2.14. A 10. és 20. számú vasútvonalak Győr–Pápa–Celldömölk–Boba szakaszainak 
rekonstrukciója. 

2.15. Az 1d. számú vasútvonal, Hegyeshalom–Rajka (oh.) szakasz ETCS 2 kiépítése. 
2.16. A 8. számú vasútvonal, Győr–Sopron (oh.) szakasz fejlesztése. 
2.17. A 18. számú vasútvonal, Szombathely–Kőszeg szakasz fejlesztése. 
2.18. Szombathely vasúti csomópont fejlesztése. 
2.19. GYSEV Zrt. üzemirányító központ megvalósítása (a szükséges biztosítóberendezési 

felülvezérlés kialakításával). 
2.20. Intermodális közlekedési rendszerek fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain és állomásain. 
2.21. Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések a GYSEV Zrt. hálózatán. 
2.22. A „V0” Budapestet délről elkerülő vasútvonal, Szárliget–Ceglédbercel szakasz 

megvalósítása. 
2.23. A 150. számú vasútvonal, Budapest–Kelebia (oh.) szakasz fejlesztése. 
2.24. A 101. számú vasútvonal, Püspökladány–Biharkeresztes szakasz rekonstrukciója. 
2.25. A 80c számú vasútvonal, Mezőzombor–Sátoraljaújhely szakasz rekonstrukciója. 
2.26. A 142. számú vasútvonal, Kőbánya-Kispest–Lajosmizse–Kecskemét szakasz 

rekonstrukciója. 
2.27. Az 1. számú vasútvonal, Biatorbágy-Tata szakasz korszerűsítése és Budapest–

Hegyeshalom ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése. 
2.28. A 20. számú vasútvonal, Székesfehérvár–Veszprém–Boba vasútvonal korszerűsítése 

és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése. 
2.29. Szolnok vasúti csomópont fejlesztése. 
2.30. A 100. és 120. számú vasútvonalak, Szolnok–Szajol szakasz fejlesztése. 
2.31. A 100. számú vasútvonal, Szajol–Püspökladány szakasz fejlesztése. 
2.32. A 100. számú vasútvonal, Püspökladány–Debrecen szakasz fejlesztése. 
2.33. Debrecen vasúti csomópont fejlesztése. 
2.34. A 100. számú vasútvonal, Debrecen–Nyíregyháza–Záhony szakasz fejlesztése. 
2.35. Székesfehérvár vasúti csomópont fejlesztése. 
2.36. A 120. számú vasútvonal, Gyoma–Békéscsaba biztosítóberendezés korszerűsítése és 

Békéscsaba vasútállomás, Ferencváros–Lökösháza ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer 
kiépítése. 

2.37. Békéscsaba vasúti csomópont fejlesztése. 
2.38. A 120. számú vasútvonal, Békéscsaba–Lőkösháza (oh.) szakasz fejlesztése. 
2.39. A MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 

megvalósítása (Keszthely, Tapolca, Balatonszentgyörgy, Rákos, Rákoshegy, Kőbánya-
Kispest, Kőbánya alsó, Zugló, Kaposvár, Pécs, Békéscsaba, Budapest-Déli pu., Budapest-
Keleti pu., Budapest-Nyugati pu., Cegléd, Debrecen, Érd alsó, Győr, Kecskemét, Miskolc-
Tiszai pu., Nyíregyháza, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Vác állomások 
felvételi épületeinek felújításával). 

2.40. A 70. számú vasútvonal, megállóhelyek és állomások fejlesztése (Dunakeszi alsó mh., 
Dunakeszi állomás, Dunakeszi-Gyártelep mh., Alsógöd mh., Göd állomás, Felsőgöd mh., 
Sződ-Sződliget mh., Verőce állomás, Kismaros mh., Nagymaros-Visegrád mh., Nagymaros 
állomás, Dömösi átkelés mh., Zebegény mh., Szob alsó mh., Szob állomás), valamint a 
Rákospalota (kiz)–Szob (bez) szakasz Központi Forgalomirányítás (KÖFI) kiépítése (a 
kapcsolódó távfelügyeleti fejlesztésekkel). 

2.41. A 10. számú vasútvonal, Pápa–Celldömölk szakasz, a Vinári Marcal híd átépítése. 
2.42. A 11. számú vasútvonal, Veszprémvarsány–Zirc szakasz, a 460+93 szelvényben lévő 

híd átépítése. 
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2.43. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld–Dombóvár szakasz, a Sárvíz/Nádor Csatorna híd 
átépítése. 

2.44. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld–Dombóvár szakasz a tolnanémedi Kapos-híd 
átépítése. 

2.45. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld–Dombóvár szakasz, a pincehelyi II. Kapos-híd 
átépítése. 

2.46. A 102. számú vasútvonal, Kál-Kápolna–Kisújszállás szakasz, a 917+00 szelvényben 
lévő kiskörei Tisza-híd átépítése. 

2.47. A 120a. számú vasútvonal, Nagykáta–Újszász szakasz, az 557+30 szelvényben lévő 
Hajta patakhíd átépítése. 

2.48. A 120a. számú vasútvonal, Nagykáta–Újszász szakasz, a 646+57 szelvényben lévő 
Tápió patakhíd átépítése. 

2.49. A 120a. számú vasútvonal, Nagykáta–Újszász szakasz, a 691+37 szelvényben lévő 
Ilike érhíd átépítése. 

2.50. Vác vasútállomás korszerűsítése. 
2.51. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása. 
2.52. Az 1. számú vasútvonal Déli Duna-híd korszerűsítése és Kelenföld – Keleti vasúti 

vonalszakasz fejlesztése. 
2.53. Ferencváros–Székesfehérvár ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése. 
2.54. GSM-R távközlési hálózat kiépítése. 
2.55. Érd közúti felüljáró építése 
2.56. Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen 

(kormányablakok). 
2.57. Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás 

konszolidáció. 
2.58. MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei. 
2.59. Sopron–Szombathely–Szentgotthárd ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése. 
2.60. MÁV 200 férőhelyes motorvonatok beszerzése. 
2.61. Szűk keresztmetszet kiváltás a MÁV hálózatán. 
2.62. Vámosgyörk–Nagyút–Mezőkeresztes–Mezőnyárád szűk keresztmetszet kiváltás 

(állomások). 
2.63. A 17. számú vasútvonal, Zalaszentiván–Nagykanizsa szűk keresztmetszet kiváltás és 

villamosítás. 
2.64. Vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése a MÁV hálózatán. 
2.65. MÁV nagykapacitású motorvonatok beszerzése. 
2.66. GYSEV motorvonat beszerzés. 
2.67. Keleti–Kőbánya-felső szűk keresztmetszet kiváltás. 
2.68. Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV hálózatán II. ütem–

Közlekedésbiztonságot és pályakapacitást növelő technológiai fejlesztések és eszközök. 
2.69. Hídrekonstrukciós program a MÁV hálózatán. 
2.70. Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása (TEN-T vonalak). 
2.71. Budapest-Keleti pályaudvar épület-felújítás. 
2.72. Budapest-Nyugati pályaudvar épület-felújítás. 
2.73. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld-Pusztaszabolcs szakasz korszerűsítése és ETCS 2 

vonatbefolyásoló rendszer kiépítése. 
2.74. ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra. 
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2.75. A 29. számú vasútvonal, Szabadbattyán – Tapolca – Keszthely szűk keresztmetszet 
kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem 
(Szabadbattyán – Aszófő). 
2.76. A 26., 27., 29. és 30. számú vasútvonalak, Balatoni vasútállomások rekonstrukciója. 
2.77. Gubacsi híd átépítése, csepeli Szabadkikötő vasúti kapcsolatának, valamint a Corvin 
csomópontnak a fejlesztése. 
2.78. Hegyeshalom–Rajka-országhatár vasútvonal korszerűsítésének előkészítése. 
2.79. Zalaszentiván deltavágány előkészítése. 
2.80. ETCS L2 fedélzeti eszközök telepítése a MÁV-START Zrt. 10 db TAURUS és 25 db 
TRAXX mozdonyára. 
2.81. GSM-R II. ütem távközlési hálózat előkészítése és kiépítése.  
2.82. GYSEV központi forgalomirányítás kiépítése. 
2.83. Gödöllő állomás korszerűsítése. 
2.84. Budapest–Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések. 
2.85. MÁV jegyautomaták beszerzése, telepítése. 

3. Egyes városi közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája 

3.1. Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése a Debrecen Nagyállomás 
térségében. 

3.2. Kecskemét megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés 
fejlesztése. 

3.3. A miskolci Tiszai pályaudvari intermodális csomópont kialakítása, a Kandó Kálmán 
téri villamos végállomás kiépítésével. 

3.4. A miskolci Gömöri pályaudvar – mint emelt szolgáltatást nyújtó megállóhely – 
fejlesztése. 

3.5. A miskolci „Zöld Nyíl” elnevezésű városi vasút nyugati végállomásának emelt 
szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése, a „Bagolyvár” elnevezésű építmény 
rehabilitációjával. 

3.6. A miskolci északi tehermentesítő út kiépítése a 26. számú főút és a 2505. számú út 
között. 

3.7. A miskolci keleti tehermentesítő út fejlesztése. 
3.8. A miskolci déli tehermentesítő út fejlesztése (visszakötés az Andrássy úthoz). 
3.9. A Budapest, 1-es villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése (meghosszabbítása az 

Etele térig; Fehérvári út–Kelenföld vasútállomás). 
3.10. A Budapest, 3-es villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése. 
3.11. A Budapest, 42-es villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése. 
3.12. A Budapest, 60-as villamosvonal (Fogaskerekű vasút) rekonstrukciója és fejlesztése. 
3.13. A budai fonódó villamosközlekedés megteremtése: Széll Kálmán téri ág, Bem rakparti 

ág, Széll Kálmán tér rekonstrukciója. 
3.14. Budapest, M3-as metró rekonstrukciója és északi meghosszabbítása. 
3.15. Budapest, M4-es metró állomásaihoz kapcsolódó beruházások. 
3.16. A budapesti fogaskerekű vasút (60-as villamos) és környezetének rendezése és Széll 

Kálmán térig való meghosszabbítása. 
3.17. Budapest IV. kerület, Görgey Artúr utca, út- és villamospálya felújítása. 
3.18. Budapest XXII. kerület, Városház tér fejlesztése: térrendezés és a közösségi 

közlekedés infrastruktúrájának korszerűsítése. 
3.19. Budapest XVIII. kerület, Béke tér fejlesztése: térrendezés és a közösségi közlekedés 

infrastruktúrájának korszerűsítése. 
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3.20. Budapest, Kossuth Lajos utca – Rákóczi út tengely rekonstrukciója. 
3.21. Kaposvár megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés 

fejlesztése. 
3.22. Nyíregyháza, 36. számú főúttal párhuzamos kerékpárút építése. 
3.23. A jászfényszarui északi feltáró út megépítése. 
3.24. Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt (kapcsolódó kocsiszín infrastruktúrával). 
3.25. Budapest–Esztergom vasútvonal kiegészítő fejlesztések 
3.26. Rákosrendező–Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés 

korszerűsítése 
3.27. Kelenföld vasútállomás 8 vágány helyén P+R. 
3.28. M4 metró, M1–M7 autópálya Kelenföldi pályaudvar átszállási csomópont. 
3.29. Helyi személyszállítás gördülőállományának fejlesztése. 
3.30. Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása (nem TEN-T vonalak). 
3.31. Külső Bécsi úti villamosvonal (Vörösvári út–Aranyvölgy). 
3.32. Kelenföld intermodális központ (Őrmező). 
3.33. A Szeged–Hódmezővásárhely-Békéscsaba–Gyula szakasz rekonstrukciója és 

villamosítása. 
3.34. A Debrecen–Nyíradony szakasz korszerűsítése. 
3.35. A Nyíradony–Mátészalka szakasz korszerűsítése. 
3.36. A Debrecen–Nyírábrány szakasz korszerűsítése. 
3.37. A Szeged–Hódmezővásárhely vasútvonal városi-elővárosi tram-train rendszer 

megvalósítása és járműbeszerzés. 
3.38. A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése 

Budapesten. 
3.39. A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-

tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése (NEJP) és 
integrálása a BKK-val. 

3.40. Megyei jogú városok vasútállomásai intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és 
P+R parkolók kialakítása megyeszékhelyek vasúti elővárosi körzetében. 

3.41. Rákospalota-Újpest–Veresegyház–Vác vasútvonal korszerűsítése. 
3.42. Hungária körút–Rákospalota-Újpest vasútvonal korszerűsítése. 
3.43. Kőbánya-Kispest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és 

villamosítás. 
3.44. Szeged–Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd 

építése. 
3.45. Nyíregyháza megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak 
fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. 
ütem.  
3.46. Székesfehérvár megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak 
fejlesztése és P+R parkolók kialakítása. 
3.47. Tatabánya  megyei jogú város – Bicske vasútállomás intermodális 
átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása. 
3.48. Galvani úti közúti híd és kapcsolódó úthálózat építésének előkészítése. 
3.49. Ráckevei H6 HÉV vonal fejlesztése. 
3.50. Csepeli H7 HÉV vonal fejlesztése. 
3.51. Földalatti rekonstrukciója és járműbeszerzése előkészítése. 
3.52. Paks város közösségi közlekedés fejlesztése. 
3.53. Gödöllői H8 és Csömöri H9 HÉV vonalak fejlesztése. 
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3.54. 2-es/51-es villamosvonal (vágányfelújítás, megállóhelyek átépítése, biztosító 
berendezés és áramellátás korszerűsítése). 
3.55. Budapesti villamosok beszerzése. 
3.56. Eger megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése 
és P+R parkolók kialakítása. 
3.57. Pécs megyei jogú város közösségi közlekedés fejlesztése. 

4. Egyes országos vízi közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája 

4.1. Győr–Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése. 
4.2. Csepeli Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése. 
4.3. Baja Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése. 
4.4. Budapesti Szabadkikötő mobil árvízvédelmi rendszerének kiépítése. 
4.5. A magyarországi TEN-T belvízi út- és kikötői infrastruktúra fejlesztése. 
4.6. Dunai hajóút kitűzési rendszerének fejlesztése. 
4.7. Új komáromi híd, Komárom–Komárno (Révkomárom) között. 
4.8. Hajóút fenntartási főterv. 
4.9. Vízi úti információs rendszer kiépítése. 
4.10. Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson. 
4.11 PAN-LNG-4-DANUBE – LNG belvízi infrastruktúra magyarországi kiépítésének 

előkészítése, és az első fixen mozgó töltőpont megvalósítása. 
4.12. Főterv kidolgozása a dunai áruszállítás erősítésére a TEN-T kikötői infrastruktúra 

fejlesztések révén, különös tekintettel a komáromi kikötőre. 
4.13. Az NKH Hajózási Információs Rendszerének (HIR) átdolgozása a Folyami 

Információs Szolgáltatások további fejlesztése érdekében. 
4.14. Folyami Információs Szolgáltatások által támogatott korridormenedzsment (RIS 

COMEX). 

5. Egyes országos légi közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája 

5.1. Szabad útvonalú (Free route) légtér a Fekete-erdőtől a Fekete tengerig. 
5.2. Repülőtéri együttműködésen alapuló döntéstámogató rendszer (Airport-Collaborative 

Decision Making) szoftverfejlesztés a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.-
nél. 

5.3. A határokon átnyúló szabad útvonalú légtér implementációja érdekében tett 
légiforgalmi szolgáltatás rendszer fejlesztése. 

5.4. Vienna AMAN (Arrival Management) működésének és a szomszédos 
repüléstájékoztató körzetekbe történő kiterjesztésének támogatása. 

5.5. Nemzetközi repülőterek forgalmát kezelő szektorok összehangolt optimalizációja. 
5.6. Békéscsabai repülőtér kifutópályájának meghosszabbítása.” 
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2. melléklet a 490/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„1/a. melléklet a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-
beruházások listája 

1. Közúti közlekedési projektek 
1.1. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 

fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 1. számú mellékletében felsorolt projektek. 
1.2. M0 Déli szektor rekonstrukciója (I. ütem) (Deák Ferenc mederhíd felszerkezet cseréje 

nélkül). 
1.3. Az M0 gyorsforgalmi út Északi szektor, 11.-10. számú főutak közötti szakaszának 

előkészítése. 
1.4. Az M0 gyorsforgalmi út Nyugati szektor, 10. számú főút – M1 autópálya közötti 

szakaszának előkészítése. 
1.5. Az M1 autópálya, Lajta, tengelysúlymérő állomás kiépítése. 
1.6. Az M1 autópálya, Hegyeshalom országhatár határátkelőhely közúti akadálymentesítése. 
1.7. Az M15 gyorsforgalmi út M1-Rajka, országhatár közötti szakasz bővítése. 
1.8. Az M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác közötti szakasz fejlesztése. 
1.9. M25 autóút (M3 autópálya – Eger) és kapcsolódó létesítményei a 2502 jelű út átkötése 

és a 252. számú főút megvalósításával. 
1.10. Az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósítása. 
1.11. Az M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz megvalósítása. 
1.12. Az M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény-Záhony közötti szakasz megvalósítása. 
1.13. Az M35 autópálya 4. számú főút-481. számú főút közötti szakasz, és a 481. számú 

főút - Berettyóújfalu közötti szakasz, valamint a 481. számú főút megvalósítása. 
1.14. Az M4 gyorsforgalmi út M0 autóút és Abony (Kelet) közötti szakaszának fejlesztése, 

Szolnok bekötésével. 
1.15. Az M4 gyorsforgalmi út Abony (Kelet)–Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz 

(Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével. 
1.16. Az M4 autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki, országhatár közötti szakasz 

megvalósítása. 
1.17. Az M6 autópálya Bóly–Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása, Villányi 

csomóponttal. 
1.18. Az M60 gyorsforgalmi út Pécs és Barcs, országhatár közötti szakasz megvalósítása. 
1.19. Az M7 autópálya, Érd, Iparos úti csomópont átépítése. 
1.20. Az M70 gyorsforgalmi út Letenye–Tornyiszentmiklós, országhatár közötti szakasz 

bővítése. 
1.21. Az M8 gyorsforgalmi út Kecskemét (M5) – Nagykőrös között, valamint M44 

Nagykőrös–Békéscsaba közötti szakaszainak megvalósítása. 
1.22. Az M8 gyorsforgalmi út Körmend-Rábafüzes, országhatár közötti szakasz 

megvalósítása. 
1.23. Az M85 gyorsforgalmi út Csorna–Sopron, országhatár közötti szakasz fejlesztése. 
1.24. Az M86 gyorsforgalmi út Csorna–Hegyfalu közötti szakasz megvalósítása. 
1.25. Az M9 gyorsforgalmi út Vasvár–Zalaegerszeg közötti szakasz előkészítése. 
1.26. A 8. számú főút, Székesfehérvár–Feketehegy elkerülő szakasz megvalósítása. 
1.27. A 8. számú főút, Várpalota elkerülő szakasz megépítése. 
1.28. A 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszok kapacitásbővítése 
1.29. A 23-25. számú főutak Bátonyterenye–Ózd közötti (elkerülő szakaszokat is 

megvalósító) fejlesztése. 
1.30. A 47. számú főút, Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megvalósítása. 
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1.31. A 48. számú főút Debrecen–Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése, 11,5 t 
burkolaterősítése. 

1.32. Az 55. számú főút, Mórahalom elkerülő és megyehatár közötti szakaszán 115 kN 
tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és a főúttal párhuzamosan kerékpárút 
kivitelezési munkáinak elvégzése. 

1.33. A 62. számú főút, Szabadegyháza-ipartelep elkerülő szakasz megvalósítása. 
1.34. A 67. számú főút, M7 autópálya és Kaposvár közötti szakasz (érintett települések 

elkerülését is megvalósító) gyorsforgalmi fejlesztése. 
1.35. A 67. számú főút, Somogyaszaló elkerülő szakasz megépítése. 
1.36. A 67. számú főút, Mernye elkerülő szakasz megépítése. 
1.37. A 67. számú főút, Mernyeszentmiklós elkerülő szakasz megépítése. 
1.38. A 67. számú főút, Vadépuszta elkerülő szakasz megépítése. 
1.39. A 67. számú főút, Somogybabod elkerülő szakasz megépítése. 
1.40. R76 gyorsút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakasz megvalósítása. 
1.41. A 83. számú főút, M1 autópálya és Pápa között 2x2 sávos főúti fejlesztése, települések 

elkerülése, a pápai Bázisrepülőtér bekötése. 
1.42. A 86. számú főút, Zalalövő elkerülő szakasz megépítése. 
1.43. A 102. számú főút Esztergom–M1 közötti szakasz fejlesztése. 
1.44. 338. számú főút, Nyíregyháza nyugati elkerülő szakasz megépítése (M3 autópálya és a 

Nyírszőlősi út között). 
1.45. A 445. számú főút, Kecskemét északi elkerülő szakasz megépítése (5. számú főút – 

5218. jelű út között). 
1.46. A 471. számú főút Hajdú-Bihar megyei szakaszok fejlesztése (kapacitásbővítés, 

elkerülő építése, 11,5 t burkolatmegerősítés). 
1.47. A 813. számú főút, Győr keleti elkerülő szakasz megépítése. 
1.48. A 42154. jelű út Nagygyanté–Mezőgyán–Geszt szakaszok fejlesztése. 
1.49. A 4451. jelű út megerősítése és szélesítése az M43 autópálya és a Nagylak keleti 

elkerülő között és Nagylak keleti elkerülő útszakasz megvalósítása. 
1.50. Kalocsa–Paks térségében tervezett új Duna híd és kapcsolódó közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés megvalósítása. 
1.51. Kisvárda északkeleti elkerülő út megvalósítása. 
1.52. Nagykanizsa délkeleti elkerülő előkészítése. 
1.53. Sopron északnyugati elkerülő megvalósítása. 
1.54. Nyíregyháza–Tokaj közötti hiányzó kerékpárútszakaszok megvalósítása. 
1.55. Balatoni Bringakör komplex fejlesztése. 
1.56. EuroVelo 6 útvonal komplex fejlesztése (Rajka–Dömös, Budapest–Szentendre, 

Budapest–Dunakeszi, Budapest–Érd–Százhalombatta szakaszok). 
1.57. Keszthely–Sármellék kerékpáros útvonal kiépítése. 
1.58. Budapest–Balaton kerékpáros útvonal kiépítése (Budapest–Etyek–Velence–

Székesfehérvár–Balatonakarattya). 
1.59. Tiszafüred–Poroszló kerékpáros útvonal fejlesztése. 
1.60. Tarcal–Tokaj–Bodrogkeresztúr kerékpáros útvonal fejlesztése. 
1.61. Tépe–Berettyóújfalu kerékpáros útvonal kiépítése. 
1.62. Tokaj–Tiszabecs kerékpáros útvonal fejlesztése. 
1.63. 4153. jelű Kisvárda déli összekötő út megvalósítása. 
1.64. M85 autóút Csorna elkerülő (II. ütem) megvalósítása. 
1.65.  M0 déli szektor 3+200 – 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció I. ütem 
(zajárnyékoló fal).  
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1.66. 86. számú főút Egyházasrádóc-Szombathely szakasz fejlesztése, távlati M86 
megvalósítása.   
1.67. 74189. jelű Orfalu – Bűdfalva (SLO) összekötő út megvalósítása. 
1.68. Lendvadedes-Dedeskecskés-Dolga Vas (Lendvahosszúfalu) összekötő út 
megvalósítása. 
1.69.  8518 jelű út nyomvonalának módosítása a fertődi Esterházy – kastély körül. 
1.70.  Győr 1. számú főút likócsi körforgalmú csomópont - Ipar utcai csomópont közötti 
szakasz kapacitás bővítése.  
1.71. 4149. jelű Kisvárda nyugati összekötő út, Krucsay Márton u. – Várday István u. – Vár 
u. kereszteződésben új körforgalmú csomópont építése. 
1.72. 4145. jelű összekötő út 8+055 km szelvény, Kisvárda Hármas út – új körforgalmú 
csomópont megvalósítása. 
1.73. 41. számú főút Nyíregyháza Oros körforgalmi csomópont megvalósítása. 
1.74. 41. számú főút Apagy körforgalmi csomópont megvalósítása. 
1.75. 36. számú főút és a 3317. jelű útkereszteződés (Nyíregyháza, Mező utcai csomópont) 
átépítése. 
1.76. Eger, 25. számú főút 12+510 km szelvényében lévő, Mátyás király út - Külsősor út -  
Vincellériskola úti eltolt geometriájú csomópont átépítése. 
1.77. 471. számú főút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakasz 11,5 t burkolaterősítésének 
megvalósítása. 
1.78. 251 számú főút Andornaktálya- Nagytálya-Maklár elkerülő szakasz a 2502 jelű út 
átkötésével 
1.79. Dunakiliti – Dobrohošt’ (Doborgaz) gyalogos – kerékpáros Duna-híd kiépítése a 
hozzá vezető szakaszokkal, műtárgyakkal. 
1.80. A 44.  számú főút négynyomúsítása az 5. számú főút és a 445. számú főút közötti 
szakaszon. 
1.81. Tengelysúly- és össztömeg-mérő állomás kiépítése az M7 autópálya 192 km 
szelvényében lévő kétoldali pihenőhelyen (Zalakomári pihenő). 
1.82. Az M7 – 710. számú főút csomópont, 710. számú főút bekötéssel projekt 
megvalósítása. 
1.83. Mogyoród térség közúti kapcsolatainak fejlesztése, M3 és M31 autópálya közötti, 
továbbá az M3 és a 2101 jelű út közötti szakasz megépítése. 
1.84. 41. számú főút Vásárosnamény – Beregsurány közötti külterületi szakaszán kiépítendő 
útcsatlakozások megvalósítása. 
1.85. M44 és a 4432. számú út közötti fürjesi összekötő út fejlesztése. 
1.86. Kőszeg – Rattersdorf (Rőtfalva – Ausztria) 87. számú főút – B61a  összekötő út 
megvalósítása. 
1.87. 445. számú Kecskemét elkerülő (II/2) ütem (M5 és 5. számú főút között). 
1.88. Tápiószentmárton közlekedésbiztonsági projekt. 
1.89. Sásd közlekedésbiztonsági projekt. 
1.90. Sárbogárd közlekedésbiztonsági projekt. 
1.91. Gyömrő közlekedésbiztonsági projekt. 
1.92. Farmos közlekedésbiztonsági projekt. 
1.93. Ceglédbercel-Cserő közlekedésbiztonsági projekt. 
1.94. Szentpéterfa (Prostrum) – Moschendorf (Nagysároslak) 8711. jelű összekötő út 
megvalósítása. 
1.95. Neszmély - Radvaň nad Dunajom (Dunaradvány) közötti komp átkelőhely létesítése. 
1.96. 82. számú főút mentén (Győr-Pannonhalma) létesítendő kerékpárút. 
1.97. Zsira – Lutzmannsburg (Locsmánd) közötti közút fejlesztése. 
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1.98. Fertőrákos-Sopronpuszta – Sankt Margarethen im Burgenland (Szentmargitbánya) 
közötti közút fejlesztése. 
1.99. Várbalog-Albertkázmérpuszta – Halbturn (Féltorony) közötti közút fejlesztése. 
1.100. Rajka – Deutsch Jahrndorf (Németjárfalu) között közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.101. Ipolydamásd – Chl’aba (Helemba) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd 
megvalósításával. 
1.102. Drégelypalánk – Ipel’ské Predmostie (Ipolyhídvég) közötti közúti kapcsolat 
fejlesztése határhíd megvalósításával. 
1.103. Balassagyarmat-Újkóvár – Koláre (Kóvár) közötti közúti kapcsolat fejlesztése 
határhíd megvalósításával.  
1.104. Őrhalom – Vrbovka (Ipolyvarbó) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd 
megvalósításával. 
1.105. Hugyag – Kovácovce (Szécsénykovácsi) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd 
megvalósításával. 
1.106. Ózd-Susa – Janice (Jéne) közötti közúti kapcsolat megvalósítása. 
1.107. Hídvégardó – Chorváty (Tornahorváti) közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.108. Alsóregmec – Čerhov (Csörgő) közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.109. Nagyrozvágy – Vel’ký Horeš (Nagygéres) közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.110. Nagyhódos – Velika Palad (Nagypalád) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd 
megvalósításával. 
1.111. Csenger – Oar (Óvári) közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.112. Geszt – Cefa (Cséffa) közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.113. Bácsszentgyörgy Rastina (Rasztina) közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.114. Kübekháza – Rabe (Rábé) közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.115. Sárok – Kneževo (Főherceglak) közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.116. Murakeresztúr – Kotoriba (Kotor) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd 
megvalósításával. 
1.117. 31-32. számú főutak Jászberényt elkerülő szakaszának III. üteme. 
1.118. 32. számú főút Jászfényszaru-Szolnok közötti szakasza 115 kN teherbírásra történő 
megerősítése. 
1.119. A 8. számú főút, Herend (nyugat) és Körmend közötti szakasz rekonstrukciója és 
kapacitásbővítése. 
1.120. A 13. számú főút Komárom és Komárno (Révkomárom) közötti szakasz (Duna-híd) 
megépítése. 
1.121. M25 autóút (M3 autópálya - Eger) és kapcsolódó létesítményei a 2502 jelű út 
átkötése és a 252 számú főút megvalósításával.  
1.122. Nyírábrány – Valea lui Mihai közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.123. Vámospércs – Valea lui Mihai közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.124. Magyarcsanád - Cenad közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.125. Őrtilos–Legrad közötti közúti kapcsolat fejlesztése. 
1.126. Galvani úti közúti híd és kapcsolódó úthálózat építése, új 2x3 sávos közúti Duna híd 
tervezése a Galvani Illatos út vonalában. 
1.127. Körforgalmú csomópont kiépítése a 71. számú. főút, a 7118. jelű út és az M7 
autópálya csomóponti ág keresztezésében. 
1.128. A 71. számú főút 2x2 sávos főúttá történő fejlesztése Fenékpuszta és Keszthely 
térségében 
1.129. Vereb–Vál–Gyúró–Etyek összekötő út megvalósítása. 
1.130. M2 gyorsforgalmi út megvalósításához kapcsolódó Dunakeszi összekötő út 
megvalósítása. 
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1.131. Tatabánya-Környe Ipari Park, Üveggyári út 2. szakasz kiépítése a 8135. jelű útra 
történő kikötéssel. 
1.132. 8135. számú út és Búzavirág út csomópontjának körforgalmú csomóponttá történő 
átépítése. 
1.133. Mátraverebély – szentkúti Nemzeti Kegyhely megközelítését szolgáló új összekötő út 
kialakítása. 
1.134. Budakalász–Pomáz elkerülő út (11. számú főút és 1111. számú főút közötti szakasz) 
megvalósítása. 
1.135. M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése Győr és Budapest között – előkészítése. 
1.136. M7 autópálya 2x3 sávra bővítése Balatonvilágos és Budapest között – előkészítése. 

2. Vasúti közlekedési projektek 

2.1. A 17. számú vasútvonal, Szombathely–Zalaszentiván szakasz rekonstrukciója. 
2.2. A 40. és 41. számú vasútvonalak, Pusztaszabolcs–Dombóvár–Kaposvár–Gyékényes 

szakasza rekonstrukciója. 
2.3. A 30. számú vasútvonal, Szabadbattyán–Lepsény–Siófok–Keszthely szakasz 

rekonstrukciója. 
2.4. A 80. és 100c. számú vasútvonalak, Rákos–Hatvan–Miskolc–Nyíregyháza szakasz 

rekonstrukciója. 
2.5. A 25. számú vasútvonal, Bajánsenye–Boba ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer 

kiépítése. 
2.6. Sopron–Szombathely–Szentgotthárd szakasz ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer 

kiépítése. 
2.7. Szombathely vasúti csomópont fejlesztése. 
2.8. GYSEV Zrt. üzemirányító központ megvalósítása (a szükséges biztosítóberendezési 

felülvezérlés kialakításával). 
2.9. A 101. számú vasútvonal, Püspökladány–Biharkeresztes szakasz rekonstrukciója. 
2.10. Az 1. számú vasútvonal, Biatorbágy–Tata szakasz korszerűsítése és Budapest–

Hegyeshalom ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése. 
2.11. A 20. számú vasútvonal, Székesfehérvár–Veszprém–Boba vasútvonal korszerűsítése 

és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése. 
2.12. Szolnok vasúti csomópont fejlesztése. 
2.13. A 100. és 120. számú vasútvonalak, Szolnok–Szajol szakasz fejlesztése. 
2.14. A 100. számú vasútvonal, Szajol–Püspökladány szakasz fejlesztése. 
2.15. A 100. számú vasútvonal, Püspökladány–Debrecen szakasz fejlesztése. 
2.16. A 120. számú vasútvonal, Gyoma–Békéscsaba biztosítóberendezés korszerűsítése és 

Békéscsaba vasútállomás, Ferencváros–Lökösháza ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer 
kiépítése. 

2.17. A 120. számú vasútvonal, Békéscsaba-Lőkösháza (oh.) szakasz fejlesztése. 
2.18. Vác vasútállomás korszerűsítése. 
2.19. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld–Pusztaszabolcs szakasz korszerűsítése és ETCS 2 

vonatbefolyásoló rendszer kiépítése. 
2.20. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása. 
2.21. A Szeged-Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyes forgalmú Tisza-híd 

építésével. 
2.22. Az 1. számú vasútvonal, Déli Duna-híd korszerűsítése és Kelenföld - Keleti vasúti 

vonalszakasz fejlesztése. 
2.23. Ferencváros–Székesfehérvár ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése. 
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2.24. GSM-R távközlési hálózat kiépítése. 
2.25. Székesfehérvár vasútállomás korszerűsítése, Érd közúti felüljáró építése 
2.26. Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen 

(kormányablakok). 
2.27. Nagyút–Mezőkeresztes-Mezőnyárád szűk keresztmetszet kiváltás (nyíltvonal). 
2.28. Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás 

konszolidáció. 
2.29. MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei. 
2.30. Sopron–Szombathely–Szentgotthárd ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése. 
2.31. MÁV 200 férőhelyes motorvonatok beszerzése. 
2.32. Szűk keresztmetszet kiváltás a MÁV hálózatán. 
2.33. Vámosgyörk–Nagyút–Mezőkeresztes–Mezőnyárád szűk keresztmetszet kiváltás 

(állomások). 
2.34. A 17. számú vasútvonal, Zalaszentiván–Nagykanizsa szakasz rekonstrukciója. 
2.35. Vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése a MÁV hálózatán. 
2.36. MÁV nagykapacitású motorvonatok beszerzése. 
2.37. GYSEV motorvonat beszerzés. 
2.38. Keleti–Kőbánya-felső szűk keresztmetszet kiváltás. 
2.39. Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV hálózatán II. ütem–

Közlekedésbiztonságot és pályakapacitást növelő technológiai fejlesztések és eszközök. 
2.40. Hídrekonstrukciós program a MÁV hálózatán. 
2.41. Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása (TEN-T vonalak). 
2.42. Budapest-Keleti pályaudvar épület-felújítás. 
2.43. Budapest-Nyugati pályaudvar épület-felújítás. 
2.44. ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra. 
2.45. A 29. számú vasútvonal, Szabadbattyán – Tapolca – Keszthely szűk keresztmetszet 
kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem 
(Szabadbattyán – Aszófő). 
2.46. A 26., 27., 29. és 30. számú vasútvonalak, Balatoni vasútállomások rekonstrukciója. 
2.47. A 150. számú vasútvonal, Budapest-Kelebia (oh.) szakasz fejlesztése. 
2.48. Gubacsi híd átépítése, csepeli Szabadkikötő vasúti kapcsolatának, valamint a Corvin 
csomópontnak a fejlesztése. 
2.49. Hegyeshalom-Rajka-országhatár vasútvonal korszerűsítésének előkészítése. 
2.50. Zalaszentiván deltavágány előkészítése. 
2.51. ETCS L2 fedélzeti eszközök telepítése a MÁV-START Zrt. 10 db TAURUS és 25 db 
TRAXX mozdonyára.  
2.52. A 100. számú vasútvonal, Debrecen-Nyíregyháza-Záhony szakasz fejlesztése. 
2.53. GSM-R II. ütem távközlési hálózat előkészítése és kiépítése. 
2.54. GYSEV központi forgalomirányítás kiépítése. 
2.55. Gödöllő állomás korszerűsítése. 
2.56. Budapest–Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések. 
2.57. MÁV jegyautomaták beszerzése, telepítése. 

3. Városi közlekedési projektek 
3.1 Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése a Debrecen Nagyállomás 

térségében. 
3.2. A Budapest, 1-es villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése (meghosszabbítása az 

Etele térig; Fehérvári út–Kelenföld vasútállomás). 
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3.3. Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt (kapcsolódó kocsiszín infrastruktúrával). 
3.4. Budapest–Esztergom vasútvonal kiegészítő fejlesztések. 
3.5. Rákosrendező–Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése. 
3.6. Kelenföld vasútállomás 8 vágány helyén P+R. 
3.7. M4 metró, M1–M7 autópálya Kelenföldi pályaudvar átszállási csomópont. 
3.8. Helyi személyszállítás gördülőállományának fejlesztése. 
3.9. Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása (nem TEN-T vonalak). 
3.10. Külső Bécsi úti villamosvonal (Vörösvári út–Aranyvölgy). 
3.11. Kelenföld intermodális központ (Őrmező). 
3.12. A Szeged-Hódmezővásárhely-Békéscsaba-Gyula szakasz rekonstrukciója és 

villamosítása. 
3.13. A Debrecen–Nyíradony szakasz korszerűsítése. 
3.14. A Nyíradony–Mátészalka szakasz korszerűsítése. 
3.15. A Debrecen–Nyírábrány szakasz korszerűsítése. 
3.16. A Szeged–Hódmezővásárhely vasútvonal városi-elővárosi tram-train rendszer 

megvalósítása és járműbeszerzés. 
3.17. A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése 

Budapesten. 
3.18. A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-

tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése. 
3.19. Megyei jogú városok vasútállomásai intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és 

P+R parkolók kialakítása megyeszékhelyek vasúti elővárosi körzetében. 
3.20. Rákospalota-Újpest–Veresegyház–Vác vasútvonal korszerűsítése. 
3.21. Hungária körút–Rákospalota-Újpest vasútvonal korszerűsítése. 
3.22. Kőbánya-Kispest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és 

villamosítás. 
3.23. Mezőzombor–Sátoraljaújhely vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás. 
3.24. Szeged–Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd 

építése. 
3.25. A 18. számú vasútvonal, Szombathely–Kőszeg szakasz korszerűsítése. 
3.26. A 36. számú vasútvonal, Fonyód–Kaposvár szakasz korszerűsítése. 
3.27. Nyíregyháza megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak 
fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. 
ütem.  
3.28. Székesfehérvár megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak 
fejlesztése és P+R parkolók kialakítása. 
3.29. Tatabánya  megyei jogú város – Bicske vasútállomás intermodális 
átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása. 
3.30. Galvani úti közúti híd és kapcsolódó úthálózat építésének előkészítése. 
3.31. Ráckevei H6 HÉV vonal fejlesztése. 
3.32. Csepeli H7 HÉV vonal fejlesztése. 
3.33. Földalatti rekonstrukciója és járműbeszerzése előkészítése. 
3.34. Paks város közösségi közlekedés fejlesztése. 
3.35. Gödöllői H8 és Csömöri H9 HÉV vonalak fejlesztése. 
3.36. 2-es/51-es villamosvonal (vágányfelújítás, megállóhelyek átépítése, biztosító 
berendezés és áramellátás korszerűsítése). 
3.37. Budapesti villamosok beszerzése. 
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3.38. Eger megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése 
és P+R parkolók kialakítása. 
3.39. Pécs megyei jogú város közösségi közlekedés fejlesztése. 

4. Vízi közlekedési projektek 
4.1. A magyarországi TEN-T belvízi út- és kikötői infrastruktúra fejlesztése. 
4.2. Dunai hajóút kitűzési rendszerének fejlesztése. 
4.3. Új komáromi híd, Komárom–Komárno (Révkomárom) között. 
4.4. Hajóút fenntartási főterv. 
4.5. Vízi úti információs rendszer kiépítése.” 
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A Kormány 491/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Budapest XI. kerületében K+F ingatlanfejlesztési beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f ) pontjában,
a 2.  § (3)  bekezdése tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
az 5.  § (1)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,
az 5. § (2) bekezdése tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 
27. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Budapest XI. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 4082/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten, valamint ezen 
földrészletből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, az Ericsson 
Magyarország kutatás-fejlesztési és adminisztrációs központ fejlesztésére, valamint további irodaház fejlesztés 
megvalósítására irányuló beruházással (a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, üzemeltetésének 
beindításához szükségesek, valamint a  beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű csatlakozási és 
fejlesztési munkák érdekében a 4082/30 helyrajzi számú Magyar Tudósok körútját, a 4082/6 helyrajzi számú Magyar 
Nobel-díjasok útját, a  4082/32 helyrajzi számú Pázmány Péter sétányt, a  4082/2 helyrajzi számú Neumann János 
utcát és a Rákóczi hídi lehajtót érintik.

2. § (1) A  Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

 (2) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások tekintetében az  építésügyi 
és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006 (XII. 23) Korm. rendelet 
előírásaitól eltérően elsőfokú hatóságként Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata jegyzője jár el.

 (3) Azokban az esetekben, amikor az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben építésügyi szakkérdésben 
szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány elsőfokú eljárásban eljáró szakhatóságként Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével – 
tizenöt nap.

 (4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

4. §  A Beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
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b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § (1) A  Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében az  országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) a következő eltéréssel 
kell alkalmazni:
a tetőkertek és a  vízfelület beszámítása a  telekre előírt zöldfelületbe az  e  rendelet kihirdetésekor hatályos OTÉK 
5. számú melléklete szerint lehetséges, azzal az eltéréssel, hogy a legalább 50 m2 egybefüggő felületű, háromszintes 
növényállományú intenzív zöldtetők 100%-ban beszámíthatóak a zöldfelületbe.

 (2) A  Beruházással összefüggésben a  fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletet 
a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a Beruházás vonatkozásában e  rendelet hatálybalépéséig kivágott fás szárú növények pótlásáról 

2019. december 31. napjáig kell gondoskodni,
b) a Beruházás vonatkozásában e  rendelet hatálybalépését követően kivágott fás szárú növények pótlásáról 

2021. december 31. napjáig kell gondoskodni,
c) az engedélyezési tervnek fafelmérési mellékletet kell tartalmaznia és a határozatban a fapótlás módját meg 

kell határozni,
d) a kivágott fák pótlására telepített fák közé beszámítandóak a Beruházás keretében telepített fák.

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

7. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 491/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. földmérési hatósági eljárások,
12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
13. hírközlési hatósági eljárások,
14. bányahatósági engedélyezési eljárások,
15. tűzvédelmi hatósági eljárások,
16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
17. közegészségügyi hatósági eljárások,
18. területrendezési hatósági eljárások,
19. fás szárú növények kivágásához szükséges engedélyezési eljárások,
20. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
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21. azok az  1–20.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 492/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó 
szabadtéri sportlétesítmények megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f ) pontjában,
a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Budapest XVII. kerület 
közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 128531/5, 128531/4, 128531/2, 128576/3, 
128576/4, 128468/2, 128457/5, 121194, 125392/5 és 125392/6 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló, 
illetve ezen ingatlanokból telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított ingatlanokon, 
a  Budapest XVII.  kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a  csarnokhoz kapcsolódó szabadtéri 
sportlétesítmények megvalósítására irányuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, 
az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

3. §  A Beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. §  A Beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházás-lebonyolítója és műszaki ellenőre kizárólagos joggal 
a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 492/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

 1. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 2. természetvédelmi hatósági eljárások,
 3. általános építésügyi hatósági eljárások,
 4. területrendezési hatósági eljárások,
 5. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
 6. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 7. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
 8. rendészeti hatósági eljárások,
 9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
11. hírközlési hatósági eljárások,
12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
13. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
14. földmérési hatósági eljárások,
15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
16. erdővédelmi hatósági eljárások,
17. közegészségügyi hatósági eljárások,
18. azok az  1–17.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
19. az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 493/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Debrecen közigazgatási területén megvalósuló, tejipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Debrecen közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerinti 19314/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten, illetve az  ezen földrészletből telekalakítási eljárás 
jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken, az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű 
Társaság debreceni üzemében sajtgyártó és tejporító üzem megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) az (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének 

beindításához szükségesek,
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b) az (1)  bekezdés szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű csatlakozási és fejlesztési 
munkákra vonatkoznak.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az  előzetes 
vizsgálati eljárás és a  környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít 
meg – tizenöt nap.

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 493/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
 12. földmérési hatósági eljárások,
 13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
 14. hírközlési hatósági eljárások,
 15. bányahatósági engedélyezési eljárások,
 16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
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 18. közegészségügyi hatósági eljárások,
 19. erdészeti hatósági eljárások,
 20. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési 

eljárások,
 21. azok az 1–20. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése 

szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
 22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 494/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja
a) a Kaposvár közigazgatási területén elhelyezkedő 4364/13 és 4364/3 helyrajzi számú ingatlanokat érintő, 

a kaposvári új városi sportcsarnok, valamint
b) a Kaposvár közigazgatási területén elhelyezkedő 7082, 7083, 7085/1 és 7090/2 helyrajzi számú ingatlanokat 

érintő, a kaposvári új, fedett tízpályás versenymedencés városi uszoda
megvalósítására irányuló beruházásokkal (a  továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek a Beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. §  A Beruházásokkal összefüggésben
a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági ügyekben 
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki 
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. § (1) A  Beruházások építési műszaki ellenőre, valamint beruházás-lebonyolítója kizárólagos joggal a  BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti beruházás-lebonyolítói feladatkörbe az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f )–h), j) és k) pontjában, az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében, továbbá az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
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322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5.  §-ában foglalt feladatokon túlmenően – az  építésügyi szakmagyakorlásra 
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása 
beletartozik, ami az  építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy 
irányításával kapcsolatos.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 494/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági ügyek

A Beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek:
 1. általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
 4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 5. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 6. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. hírközlési hatósági eljárások,
 9. környezetvédelmi hatósági eljárások,
10. természetvédelmi hatósági eljárások,
11. útügyi hatósági eljárások,
12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14. földmérési hatósági eljárások,
15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
17. közegészségügyi hatósági eljárások,
18. területrendezési hatósági eljárások,
19. rendészeti hatósági eljárások,
20. erdővédelmi hatósági eljárások,
21. azok az  1–20.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházások 

megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 495/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében a Károlyi-Csekonics 
Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 2.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 5. és 
6. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés r) és y) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése a következő 
c) ponttal egészül ki:
[Az (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási hatósági 
eljárásokat, amelyek]
„c) a  Beruházás megvalósításával kapcsolatban az  (1)  bekezdés szerinti ingatlan, illetve a  szomszédos, Budapest 
VIII.  kerület, Reviczky utca 4. szám alatti, 36575 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan közös telekhatárán 
történő, a két ingatlan között közvetlen belső átjárást biztosító összekötéséhez szükségesek.”

2. §  Az R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A Beruházás esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendeletet (a  továbbiakban: OTÉK) és a  vonatkozó településrendezési eszközöket a  következő eltérésekkel, 
valamint építési követelmények érvényesítésével kell alkalmazni:
a) az OTÉK 7. számú melléklete szerint számított kerékpár elhelyezése az épület előtt a közterületen is biztosítható 
azzal, hogy az  oktatási és kutatási helyiségek 100 m2 alapterülete után 2 db kerékpár elhelyezéséről kell 
gondoskodni,
b) az  1.  § (1)  bekezdése szerinti ingatlan és az  1.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti szomszédos ingatlannal való 
közvetlen belső összekötést biztosítani szükséges azzal, hogy a  tűzfalon a  tűzvédelmi jogszabályok betartásával 
nyílások kialakíthatók,
c) az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanra vonatkozóan a kerületi építési szabályzat szerinti utcai építménymagasság 
legfeljebb 22,5 méter, továbbá a vonatkozó településrendezési eszközökben rögzített építménymagasság minimális 
határértékét nem kell alkalmazni.”

3. §  Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § E rendeletnek a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében a Károlyi-Csekonics 
Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 495/2016. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 
Módr.) megállapított 1.  § (2)  bekezdés c)  pontját és 3/A.  §-át a  Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelete
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím, valamint az  1–10.  melléklet tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés 
q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím, valamint a 11. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés p) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím, valamint a 12. melléklet tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont 
af ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (9)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 7. alcím, valamint a 13. és 14. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont 
ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím és a  15.  melléklet tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont 
gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím, valamint a 16. melléklet tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § 
(9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 10. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (9)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 11. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (9)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 12. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés d)  pont dc)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés r) és s)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 15. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (9)  bekezdés a) és 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 16. alcím, valamint a  17.  melléklet tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés d)  pont 
df ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 18. alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (9)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 19. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés e) pontjában 
és a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 20. alcím tekintetében a  települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az  átvételhez 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 12.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 21. alcím, valamint a  18.  melléklet tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont 
gi) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 22. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 23. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (3)  bekezdés n)  pont na) és nb)  alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló  
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosítása

1. §  A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 
(a továbbiakban: 13/1992. NM r.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A közúti járművezető az 5. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott időnél korábban, soron kívül egészségi 
alkalmassági vizsgálatnak köteles magát alávetni, ha
a) a 7. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szervek (személyek) kezdeményezésére az egészségi alkalmasságát 
megállapító szerv erre felszólította, vagy
b) a (2) bekezdésben foglaltak szerint soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatra jelentkezett.
(2) A  közúti járművezető az  5.  § (1)–(4)  bekezdésében meghatározott időnél korábban, soron kívül egészségi 
alkalmassági vizsgálatra köteles jelentkezni az  alkalmassági vizsgálat elvégzésére első fokon jogosult szervnél, ha 
az utolsó egészségi alkalmassági vizsgálata óta
a) eszméletvesztéssel járó rosszulléte vagy sérülése volt,
b) látásélességében szemüveggel nem javítható rosszabbodás, vagy hallásában a  forgalom menetének észlelését 
zavaró csökkenés állott be,
c) súlyos hipoglikémia fordult elő, vagy
d) egészségi állapotában olyan állapotromlást észlel, amely a közúti járművezetésre átmenetileg vagy véglegesen 
egészségi szempontból alkalmatlanná teheti, illetve azt befolyásolhatja.”
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2. §  A 13/1992. NM r. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  alkalmasságot első fokon vizsgáló szerv a  kezdeményezés okának és a  közúti járművezető jelenlegi és 
korábbi vizsgálati eredményeinek ismeretében, azok mérlegelését követően dönt a közúti járművezető soron kívüli 
egészségi alkalmassági vizsgálatának (1) bekezdésben foglaltak szerinti kezdeményezéséről.”

3. §  A 13/1992. NM r. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat (1) vagy (2)  bekezdés szerinti kezdeményezésétől az  orvos 
eltekinthet, ha hitelt érdemlően meggyőződik arról, hogy az utolsó egészségi alkalmassági vizsgálat során az általa 
észlelt betegséget, illetve állapotot figyelembe vették, és annak időpontját követően állapotromlás nem következett 
be.”

4. §  A 13/1992. NM r.
a) 7. § (1) bekezdésében az „alkalmasságot első fokon vizsgáló szervnél” szövegrész helyébe az „alkalmasságot 

első fokon vizsgáló szervnél, az ok megjelölésével” szöveg,
b) 7.  § (3)  bekezdésében a „21.  § (1)  bekezdésének a)–g)  pontjaiban meghatározott esetekben” szövegrész 

helyébe a „21. § (1) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott esetekben az adott állapotra vonatkozóan első 
alkalommal vagy állapotváltozás esetén” szöveg,

c) 21. § (3) bekezdésében a „közúti járművezeténél” szövegrész helyébe a „közúti járművezetőnél” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti a 13/1992. NM r. 1. § (4) bekezdése.

2. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 
49/1997. (XII. 17.) NM rendelet módosítása

6. §  A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) 
NM rendelet 2.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „az (1)  bekezdés c)  pontjában foglalt beavatkozásokhoz szükséges 
mennyiségben” szövegrész helyébe az  „az (1)  bekezdés c)  pontjában foglalt beavatkozásokhoz szükséges 
mennyiségben, az R. 4. számú mellékletében felsorolt javallatoknak megfelelően” szöveg lép.

3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra 
és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló  
18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

7. § (1) Az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a  szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes 
kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 
(a továbbiakban: 18/1998. EüM r.) 1/A. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„26. sejtbank: az  az egészségügyi szolgáltató, amely a  sejtdonorok szűrővizsgálatát, a  sejtek feldolgozását, 
megőrzését, tárolását, valamint a sejteknek az átültetést végző egészségügyi szolgáltató részére történő elosztását, 
átadását végzi;”

 (2) A 18/1998. EüM r. 1/A. §-a a következő 26a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„26a. szövetbank: az az egészségügyi szolgáltató, amely a szövetdonorok szűrővizsgálatát, a szövetek feldolgozását, 
megőrzését, tárolását, valamint a  szöveteknek az  átültetést végző egészségügyi szolgáltató részére történő 
elosztását, átadását végzi;”

 (3) A 18/1998. EüM r. 1/A. §-a a következő 28–40. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„28. adományozás azonosító karaktersor: az egységes európai kód első része, amely a szövetbank kódjából, valamint 
az egyedi adományozási számból áll;
29. altételek száma: olyan szám, amely megkülönbözteti és egyedileg azonosítja az ugyanazon egyedi adományozási 
számmal és ugyanazzal a  termékkóddal rendelkező, ugyanazon szövetbankból származó szöveteket és sejteket, 
a 15. számú mellékletben foglaltak szerint;
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30. egyedi adományozási szám: szövetek és sejtek adományozásának konkrét esetéhez rendelt egyedi száma 
az  adott tagállamban az  ilyen számok hozzárendelésére vonatkozóan érvényes rendszernek megfelelően, 
a 15. számú mellékletben foglaltak szerint;
31. egyesítés: ugyanazon donortól egynél több gyűjtésből, illetve két vagy több donortól származó szövetek és 
sejtek fizikai kontaktusa vagy keveredése egyetlen tartályban;
32. egységes európai kód: az  Európai Unióban elosztott szövetekre és sejtekre egyedileg alkalmazott azonosító, 
amely tartalmazza az  adományozás azonosító karaktersort és a  termékazonosító karaktersort, a  15. számú 
mellékletben foglaltak szerint;
33. EUTC: az  Európai Unió által a  szövetekre és sejtekre vonatkozóan kifejlesztett termék kódrendszer, amely 
az  Európai Unióban megtalálható szövetek és sejtek valamennyi típusát és a  megfelelő termékkódokat tartja 
nyilván;
34. forgalomba bocsátott: emberi felhasználás céljából elosztott vagy továbbított sejt- és szövettermék, függetlenül 
attól, hogy visszakerül-e az eredeti szövetbankhoz;
35. lejárati idő: az a dátum, ameddig a szövetek és sejtek felhasználhatók;
36. szövetbank uniós kódja: a  szövetbank egyedi azonosítója, amely az  ISO-országkódból és a  szövetbanknak 
a szövetbankok uniós gyűjteményében meghatározott számból áll;
37. szövet- és sejttermékek uniós gyűjteménye: az  Európai Unióban forgalomban lévő szövet- és sejttípusok és 
a megengedett kódolási rendszereknek (EUTC, ISBT128 és Eurocode) megfelelő termékkódok gyűjteménye;
38. szövetbankok uniós gyűjteménye: a  tagállamok illetékes hatósága által akkreditált, kijelölt, felhatalmazott vagy 
engedélyezett valamennyi szövetbank gyűjteménye, amely a 15. számú melléklet szerinti információkat tartalmazza;
39. termékazonosító karaktersor: az  egységes európai kód második része, amely a  termékkódból, az  altételek 
számából és a lejárati időből áll;
40. termékkód: a szövet és sejt konkrét típusát meghatározó azonosító, amely a szövetbank által használt kódolási 
rendszert jelző termékkódrendszer-azonosítóból (»E« az  EUTC, »A« az  ISBT128, »B« az  Eurocode esetében) és 
az  érintett kódolási rendszerben vagy szövet- és sejttermékek uniós gyűjteményében a  terméktípushoz tartozó 
szövet- és sejttermékszámból áll.”

8. §  A 18/1998. EüM r. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szövet csak szövetbankban, sejt csak sejtbankban tárolható. A  szöveteket, valamint sejteket tartalmazó 
csomagoláson a tárolás és a feldolgozás során jelzőcímkét kell alkalmazni. A szövet, valamint sejt – feldolgozásáig 
történő – tárolása során a jelzőcímke a következő adatokat tartalmazza:
a) az eltávolítás időpontja,
b) az eltávolítást és a tárolást végző egészségügyi szolgáltató neve és címe,
c) a szövet- vagy sejttípus neve,
d) a donorazonosító szám,
e) az esetleges egészségkárosító kockázatokra történő figyelmeztetés,
f ) saját célra történő adományozás esetén erre a tényre történő utalás.”

9. §  A 18/1998. EüM r. 16/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  emberi szövetek és sejtek gyűjtését a  (2)–(9)  bekezdésben foglalt rendelkezések szerint kell végezni.  
A  (2)–(9)  bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni az  emberi reprodukcióra irányuló különleges 
eljárások azon eseteiben, amikor az ivarsejtek felhasználására azok tárolása nélkül kerül sor (közvetlen felhasználás).”

10. §  A 18/1998. EüM r. a 17/G. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:
„Egységes európai kód
17/H. § (1) Az egységes európai kódot az emberi felhasználás céljából elosztott valamennyi szövet és sejt esetében 
alkalmazni kell. A  szövetek és sejtek más célú forgalomba bocsátása esetén legalább a  kísérő dokumentációnak 
tartalmaznia kell az adományozás azonosító karaktersort.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni
a) ivarsejtek partnerek közötti adományozása,
b) az azonnali transzplantáció céljából közvetlenül a recipienshez eljuttatott szövetek és sejtek,
c) sürgős esetekben az illetékes hatóság közvetlen engedélyével az Európai Unióba behozott szövetek és sejtek
esetében.
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(3) Az (1) bekezdésben előírt követelmények alól mentesülnek a következő esetek:
a) a  partnerek közötti adományozásra szánt ivarsejteken kívüli szövetek és sejtek, ha azok ugyanannál 
az egészségügyi szolgáltatónál maradnak,
b) az  Európai Unióba behozott szövetek és sejtek, ha azok a  behozataltól a  felhasználásig ugyanannál 
az  egészségügyi szolgáltatónál maradnak, feltéve, hogy az  egészségügyi szolgáltató rendelkezik 
az importtevékenységek elvégzésére akkreditált, kijelölt, felhatalmazott vagy engedélyezett szövetbankkal.
(4) A  (3)  bekezdés alkalmazásában ugyanannak az  egészségügyi szolgáltatónak minősül az  az egészségügyi 
szolgáltató, ahol a  gyűjtéstől az  emberi felhasználásig tartó folyamat összes lépése ugyanannak a  személynek 
a  felelőssége alatt, ugyanannak a  minőségbiztosítási és nyomonkövethetőségi rendszernek a  keretében történik, 
és ahol egyazon hely legalább egy engedélyezett szövetfeldolgozó és -tároló egységet, valamint egy emberi 
felhasználásért felelős szervezetet foglal magában.
(5) Az  (1)  bekezdésben említett egységes európai kód szerkezetére vonatkozó előírásokat a  15. számú melléklet 
tartalmazza.
(6) Az  egységes európai kódnak szabad szemmel olvashatónak kell lennie, és azt a  »SEC« rövidítés előzi meg. 
Az  egységes európai kód használatával együttesen más címke vagy nyomonkövethetőségi rendszer használata is 
megengedett.
(7) Az  egységes európai kódot úgy kell feltüntetni, hogy az  adományozás azonosító karaktersort és 
a termékazonosító karaktersort vagy egyetlen szóköz választja el egymástól, vagy azok két egymást követő sorban 
szerepelnek.
17/I. § Az egységes európai kód alkalmazása nem zárja ki, hogy a nemzeti követelményekkel összhangban további 
kódok is alkalmazásra kerüljenek.
Az egységes európai kód alkalmazásával kapcsolatos követelmények
17/J.  § (1) A  szövetbank – ideértve az  importáló szövetbankot is – az  egységes európai kód alkalmazásával 
kapcsolatban biztosítja az alábbi feltételeket:
a) legkésőbb az  emberi felhasználás céljából való elosztás előtt egységes európai kódot rendel minden olyan 
szövethez és sejthez, amely esetében ilyen kódot kell alkalmazni;
b) a szövetekhez és sejtekhez adományozás azonosító karaktersort rendel azok gyűjtését követően, vagy a gyűjtést 
végző egészségügyi szolgáltatótól való beérkezéskor, illetve egy harmadik országbeli egészségügyi szolgáltatótól 
való behozatalkor;
c) értesíti az országos tisztifőorvost a következő esetekben:
ca) ha a szövetbankok uniós gyűjteményében található információk aktualizálásra vagy javításra szorulnak;
cb) ha a szövet- és sejttermékek uniós gyűjteményét aktualizálni kell;
cc) ha a  szövetbank megállapítja, hogy egy másik uniós szövetbanktól kapott szövetek és sejtek vonatkozásában 
az egységes európai kód alkalmazása nem felel meg az ebben az alcímben foglalt követelményeknek.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti adományozás azonosító karaktersor az alábbi elemekből áll:
a) az uniós szövetbank kódja a szövetbankok uniós gyűjteménye szerint,
b) a szövetbank által kiadott egyedi adományozási szám, kivéve, ha az világszerte használatos egyedi adományozási 
szám.
(3) A  szövetek és sejtek egyesítése esetében a  végtermékhez új adományozás azonosító számot kell rendelni. 
Az egyes adományok nyomonkövethetőségéről az a szövetbank gondoskodik, amely az egyesítést végzi.
17/K.  § (1) Az  országos tisztifőorvos egyedi azonosító számot rendel minden engedélyezett szövetbankhoz. Ha 
a  szövetbank több különböző telephellyel, de az  egyedi adományozási számok kiadásához egyetlen rendszerrel 
rendelkezik, abban az  esetben egy szövetbanknak tekinthető. Ha a  szövetbank az  egyedi adományozási számok 
kiadásához két vagy több rendszert használ, az  adott telephelynek a  használt rendszerek számának megfelelő 
számú, külön szövetbank kóddal kell rendelkeznie.
(2) A  már forgalomba bocsátott szövetekhez és sejtekhez rendelt adományozás azonosító karaktersor nem 
változtatható meg, kivéve, ha az  kódolási hiba javítása miatt szükséges. Kódolási hiba esetén minden javítást 
megfelelően dokumentálni kell.
(3) Az 1/A. § 37. pontja szerinti valamely megengedett termékkódolási rendszer egyikét és a szövet- és sejttermékek 
uniós gyűjteményében található megfelelő szövet- és sejttermékszámot legkésőbb az emberi felhasználás céljából 
való elosztás előtt alkalmazni kell. A  szövet- és sejtterméke címkéjén fel kell tüntetni a  megfelelő altételszámot 
és a  lejárati időt. Azoknak a  szöveteknek és sejteknek az  esetében, amelyeknél nincs meghatározva lejárati idő, 
a lejárati idő 00000000, amelyet legkésőbb az emberi felhasználás céljából való elosztás előtt fel kell tüntetni.
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(4) A termék emberi felhasználás céljából való elosztása előtt annak címkéjén letörölhetetlen és tartós módon fel kell 
tüntetni az egységes európai kódot, és azt szerepeltetni kell a kísérő dokumentációban. A szövetbank e  feladattal 
megbízhat harmadik felet, illetve feleket, feltéve, hogy a harmadik fél biztosítja e  rendelet előírásainak betartását, 
különös tekintettel az egységes európai kód egyediségére. Ha a címke mérete miatt a címkén nem lehet feltüntetni 
az egységes európai kódot, a kódot a kísérő dokumentáció tartalmazza, amelynek egyértelműen kapcsolódnia kell 
az érintett címkével ellátott szövetekhez és sejtekhez.
(5) A  szövetbank és az  emberi felhasználásért felelős szervezetek a  14. számú melléklet szerinti, a  minimálisan 
megőrzendő adatokat legalább 30 évig megőrzik.
17/L. § (1) Az országos tisztifőorvos
a) a szövetbank ellenőrzése során vizsgálja az egységes európai kód alkalmazását;
b) gondoskodik a szövetbankok uniós gyűjteményében található szövetbankokra vonatkozó – a 16. számú melléklet 
szerinti – adatok validálásáról, és legkésőbb 10 munkanapon belül aktualizálja a gyűjteményt, különösen az alábbi 
esetekben:
ba) új szövetbank engedélyezése esetén;
bb) a szövetbankra vonatkozó információk változása vagy a szövetbankok uniós gyűjteményében történő helytelen 
feltüntetése esetén;
bc) a szövetbank engedélyezésére vonatkozó, a (2) bekezdés szerinti adatok változása esetén;
c) figyelmezteti egy másik tagállam illetékes hatóságait, ha valamely tagállammal kapcsolatban helytelen 
információt észlel a  szövetbankok uniós gyűjteményében, vagy ha megállapítja, hogy a  másik tagállam 
vonatkozásában az egy európai kóddal kapcsolatos rendelkezéseknek való jelentős meg nem felelés esete áll fenn;
d) figyelmezteti az Európai Bizottságot és más tagállam illetékes hatóságait, ha a szövetek és sejtek termékkódjainak 
uniós gyűjteményét aktualizálni kell.
(2) A  szövetbankok uniós gyűjteményében az  országos tisztifőorvos az  (1)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában 
foglaltak során az alábbi adatok változását vezeti át:
a) új szövet- vagy sejttípusra vonatkozó engedély,
b) új előírt tevékenységre vonatkozó engedély,
c) valamely engedélyhez fűzött feltétel, illetve kivétel előírása,
d) egy bizonyos tevékenységgel, illetve szövet- vagy sejttípussal kapcsolatos működés felfüggesztése,
e) a szövetbankra vonatkozó engedély visszavonása,
f ) olyan helyzetek, amikor valamely szövetbank önként megszünteti az engedély által érintett tevékenységet, illetve 
tevékenységeket.
Az emberi szövetek és sejtek Európai Unió területére történő behozatalára vonatkozó rendelkezések
17/M.  § (1) E  rendelet szabályait az  emberi felhasználásra szánt emberi szövetek és sejtek, valamint az  emberi 
felhasználásra szánt, emberi szövetekből és sejtekből előállított termékek Európai Unió területére történő 
behozatala tekintetében az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha az  importálandó emberi szöveteket és sejteket kizárólag más uniós jogszabály hatálya alá tartozó 
feldolgozott termékekben való felhasználásra szánják, az  ebben az  alcímben foglaltakat csak az  Európai Unión 
kívüli adományozásra, gyűjtésre és vizsgálatra, valamint a donortól a recipiensig, illetve a recipienstől a donorig való 
nyomon követhetőség biztosításának érdekében kell alkalmazni.
(3) Az ebben az alcímben foglaltakat nem kell alkalmazni
a) a 15/C. § szerinti, közvetlenül engedélyezett behozatalra;
b) a sürgős esetekben az országos tisztifőorvos által közvetlenül engedélyezett szövetek és sejtek behozatalára.
17/N. § Ezen alcím alkalmazásában
1. egyszeri behozatal: bármely típusú szövetek és sejtek behozatala meghatározott, ismert recipiens részére történő 
egyszeri felhasználásra;
2. harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató: harmadik országban székhellyel rendelkező olyan szövetbank vagy 
egészségügyi szolgáltató, amely felel az általa szövetbanknak szállított szöveteknek és sejteknek az Európai Unióba 
irányuló kiviteléért;
3. importáló szövetbank: az  Európai Unióban székhellyel rendelkező olyan szövetbank, amely harmadik országbeli 
egészségügyi szolgáltatóval kötött, harmadik országból származó, emberi felhasználásra szánt szövetek és sejtek 
Európai Unióba történő behozatalára irányuló szerződéses megállapodás részes fele;
4. sürgős eset: olyan, előre nem látható helyzet, amikor a  gyakorlatban nincs más lehetőség, mint harmadik 
országból sürgősen szöveteket és sejteket behozni az  Európai Unióba olyan ismert recipiens esetében történő 
azonnali felhasználásra, akinek az egészsége e behozatal nélkül komoly veszélybe kerülne.
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17/O.  § (1) A  szövetek és sejtek harmadik országokból történő behozatalát az  országos tisztifőorvos által kiadott 
működési engedéllyel és e célra kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkező importáló szövetbank végezheti.
(2) A  behozatali tevékenységre irányuló engedély kérelmezésekor a  kérelmező importáló szövetbank megküldi 
az  országos tisztifőorvos részére a  17. számú mellékletében szereplő adatokat, valamint a  kérelemhez csatolja  
a  18. számú melléklet szerinti dokumentumokat. Az  országos tisztifőorvos a  megküldött adatokat, valamint 
az  e  rendelet által előírt követelmények meglétét ellenőrzi, és azok alapján engedélyezi a  kérelemben szereplő 
behozatalt, illetve szükség esetén megállapítja a  behozatalra vonatkozó feltételeket, korlátozásokat, valamint 
kiállítja a  19. számú melléklet szerinti hatósági bizonyítványt az  engedéllyel rendelkező importáló szövetbankok 
számára.
(3) Az  importáló szövetbank a  behozatali tevékenységére vonatkozó bármilyen lényeges változást köteles 
bejelenteni az  országos tisztifőorvos részére. Az  országos tisztifőorvos a  bejelentés nyomán módosítja 
a (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványt.
(4) Lényeges változásnak minősül a  behozatalra szánt szövetek és sejtek típusának változása, a  behozatalra szánt 
szövetek és sejtek minőségét és biztonságát érintő, a  harmadik országban végzett tevékenységekre, illetve 
a harmadik országbeli egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó változás.
(5) Nem minősül lényeges változásnak az olyan harmadik országbeli egészségügyi szolgáltatótól származó szövetek 
vagy sejtek egyszeri behozatala, amely tevékenységre az  importáló szövetbank meglévő hatósági bizonyítványa 
nem terjed ki, de a  hatósági bizonyítvány vonatkozik ugyanezen harmadik országbeli másik egészségügyi 
szolgáltatótól történő ugyanolyan típusú szövetek vagy sejtek behozatalára.
17/P. § (1) Importáló szövetbank esetében az országos tisztifőorvos 17/G. § szerinti ellenőrzései között eltelt idő nem 
haladhatja meg a két évet.
(2) Egy másik tagállam vagy az  Európai Bizottság indokolt kérelmére az  OTH tájékoztatást ad az  importáló 
szövetbankokkal kapcsolatban végzett vizsgálatok és ellenőrzések eredményeiről.
(3) Az  OTH az  importált szövetek és sejtek elosztása szerinti tagállam indokolt kérelmére megvizsgálja, hogy 
szükséges-e az  importáló szövetbank és a  harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató tevékenységének 
ellenőrzése.
(4) Ha a  (3)  bekezdés szerinti kérelem alapján helyszíni vizsgálatra kerül sor, az  országos tisztifőorvos a  kérést 
előterjesztő tagállam illetékes hatóságával történő megállapodás alapján bevonja az  ellenőrzésbe a  (3)  bekezdés 
szerinti, kérelmet benyújtó tagállam illetékes hatóságát. Az  ellenőrzésbe történő bevonás elutasítása esetén 
az országos tisztifőorvos indokolja döntését a (3) bekezdés szerinti, kérelmet benyújtó tagállam felé.
17/Q.  § A  17. számú melléklet F.  pontja, valamint a  19. számú melléklet szerinti dokumentációkat egyszeri 
behozatal esetében nem kell csatolni. Egyszeri behozatalkor biztosítani kell a behozott szövetek és sejtek donortól 
a recipiensig, illetve a recipienstől a donorig való nyomon követhetőségét, továbbá azt, hogy a behozott szövetek és 
sejtek csak a tervezett recipiensnél kerüljenek felhasználásra.
17/R.  § (1) Az  importáló szövetbank haladéktalanul értesíti az  országos tisztifőorvost az  olyan feltételezett vagy 
bekövetkezett súlyos káros eseményről vagy szövődményről, amelyről a  harmadik országbeli egészségügyi 
szolgáltatótól tudomást szerez, és amely befolyásolhatja az  általa behozott szövetek és sejtek minőségét és 
biztonságát. Az értesítés tartalmazza a 10. számú mellékletben meghatározott információkat.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az importáló szövetbank haladéktalanul értesíti az országos tisztifőorvost, ha 
tudomás szerez arról, hogy valamely harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató
a) szövetek és sejtek kivitelére vonatkozó engedélyének visszavonására vagy felfüggesztésére került sor, illetve
b) székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága a  behozott szövetek és sejtek minősége és biztonsága 
szempontjából lényeges döntést hozott.
17/S.  § (1) Ha az  Európai Unióba importálandó szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, 
feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására irányuló tevékenységek bármelyikének elvégzésére 
az Európai Unión kívül kerül sor, az importáló szövetbanknak rendelkeznie kell a harmadik országbeli egészségügyi 
szolgáltatóval kötött írásbeli megállapodással.
(2) Az  importáló szövetbank és a  harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató közötti írásbeli megállapodás 
meghatározza a teljesítendő minőségi és biztonsági követelményeket annak biztosításához, hogy az importálandó 
szövetek és sejtek megfeleljenek az e  rendeletben megállapított előírásokkal egyenértékű minőségi és biztonsági 
előírásoknak. Az írásbeli megállapodás tartalmazza legalább a 20. számú mellékletében felsorolt információkat.
17/T.  § (1) Az  importáló szövetbank a  tevékenységéről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza – az  egyszeri 
behozatal esetében is – a behozott szövetek és sejtek típusát, mennyiségét, eredetét és rendeltetési helyét.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a 12. számú melléklet szerinti éves jelentés is tartalmazza.
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(3) A  17/O.  § szerinti engedéllyel rendelkező importáló szövetbankot a  15/D.  § szerinti nyilvántartásban is fel kell 
tüntetni.”

11. § (1) A  18/1998. EüM r. 18.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő (3)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) E  rendeletnek az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 17/H.  §-a és 15. számú melléklete 
szerinti egységes európai kóddal kapcsolatos követelményeket a  Módr. hatálybalépése napján már tárolás 
alatt lévő szövetek és sejtek esetében nem kell alkalmazni, feltéve, hogy ezeket a  szöveteket és sejteket a  Módr. 
hatálybalépése napjától számított öt éven belül az  Európai Unióban forgalomba bocsátják, és teljes nyomon 
követhetőségük e rendelet alapján más módon biztosított.
(3) Az  olyan szövetek és sejtek esetében, amelyek tárolása hosszabb ideig tart, és csak a  (2)  bekezdés szerinti öt 
éves időszak lejárta után kerülnek forgalomba, valamint amelyek esetében azért nem lehet alkalmazni az egységes 
európai kódot, mert tárolásuk mélyhűtéssel történik, a szövetbankok a jelző címkével ellátott termékekre vonatkozó 
eljárásokat alkalmazzák a 16. §-nak megfelelően.”

 (2) A 18/1998. EüM r. 18. § (4) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„g) a  2006/86/EK irányelvnek az  emberi szövetek és sejtek kódolására vonatkozó egyes technikai követelmények 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 8-i 2015/565/EU bizottsági irányelv,
h) a  2004/23/EK irányelvnek az  importált szövetekre és sejtekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírások 
egyenértékűségének ellenőrzését szolgáló eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2015. április 8-i 
2015/566/EU bizottsági irányelv.”

12. § (1) A 18/1998. EüM r. 6. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 18/1998. EüM r. 9. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A 18/1998. EüM r. 10. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) A 18/1998. EüM r. a 4. melléklet szerinti 14. számú melléklettel egészül ki.
 (5) A 18/1998. EüM r. az 5. melléklet szerinti 15. számú melléklettel egészül ki.
 (6) A 18/1998. EüM r. a 6. melléklet szerinti 16. számú melléklettel egészül ki.
 (7) A 18/1998. EüM r. a 7. melléklet szerinti 17. számú melléklettel egészül ki.
 (8) A 18/1998. EüM r. a 8. melléklet szerinti 18. számú melléklettel egészül ki.
 (9) A 18/1998. EüM r. a 9. melléklet szerinti 19. számú melléklettel egészül ki.
 (10) A 18/1998. EüM r. a 10. melléklet szerinti 20. számú melléklettel egészül ki.

13. §  A 18/1998. EüM r. 12. számú melléklet 1.9.  pontjában a  „Petefészek- és hereszövetek” szövegrész helyébe 
a „Hereszövet” szöveg lép.

4. Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint 
az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

14. §  Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az  ivarsejtekkel és 
embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) 
NM rendelet (a továbbiakban: 30/1998. NM r.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  reprodukciós eljárás során alkalmazni kell az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a  szerv- és 
szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról 
szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 1/A.  §-át, 15/E.  §-át, 16.  §-át, 16/A.  §-át – ivarsejt-adományozás esetében 
a  16/A.  § (3), (4) és (5)  bekezdése kivételével –, a  17/A.  § (1) és (2)  bekezdését, (3)  bekezdés a)–e)  pontját, 
(4) bekezdését és 17/B. §-át.”

15. §  A 30/1998. NM r. 6. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

16. §  A 30/1998. NM r. 4.  § (1)  bekezdésében az „az 5. számú mellékletben” szövegrész helyébe az „az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben” szöveg lép.
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17. §  Hatályát veszti a 30/1998. NM r. 5. számú melléklete.

5. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

18. §  A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (a  továbbiakban: 44/2000. EüM rendelet) 8.  §-a a  következő 
(6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az  orvosi ellátás nélkül halált eredményező, és igazságügyi szakértői kivizsgálásra kerülő heveny mérgezési 
esetek bejelentését az igazságügyi szakértői kivizsgálást elrendelő szerv végzi, ha a szakértői vizsgálat megállapítja, 
hogy mérgezés volt a halál oka, vagy ahhoz jelentős mértékben hozzájárult. A bejelentést az igazságügyi szakértői 
vélemény kézhezvételétől számított egy héten belül kell megtenni.”

19. §  A 44/2000. EüM rendelet 12. számú melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

6. A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet módosítása

20. §  A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet (a  továbbiakban: 24/2003. 
ESZCSM r.) 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„b) speciális tápszer vagy élelmiszer: a  csecsemők és kisgyermekek számára készült, a  speciális gyógyászati célra 
szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá 
a  92/52/EGK tanácsi irányelv, a  96/8/EK, az  1999/21/EK, a  2006/125/EK és a  2006/141/EK bizottsági irányelv, 
a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés 
g) pontja szerinti speciális gyógyászati célra szánt tápszer vagy élelmiszer,”

21. §  A 24/2003. ESZCSM r. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  speciális tápszerek vagy élelmiszerek forgalomba hozatalával és a  forgalmazott élelmiszerekkel kapcsolatos 
hatósági intézkedésekre vonatkozó általános előírásokat a  különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 
36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet tartalmazza.”

22. §  A 24/2003. ESZCSM r. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ez  a  rendelet a  csecsemők és kisgyermekek számára készült, a  speciális gyógyászati célra szánt, valamint 
a  testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a  92/52/EGK 
tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg.”

23. §  A 24/2003. ESZCSM r.
a) 1.  § (1)  bekezdésében a „Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszert, diétás élelmiszert (a  továbbiakban: 

speciális tápszer)” szövegrész helyébe a  „Speciális gyógyászati célra szánt tápszert vagy élelmiszert 
(a továbbiakban: speciális tápszer vagy élelmiszer)” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében, valamint 3. § (2) és (3) bekezdésében a „tápszernek” szövegrész helyébe a „tápszernek 
vagy élelmiszernek” szöveg,

c) 2.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontjában, 4.  § (1) és (2)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdésében, 6.  §  
(1) és (3) bekezdésében, valamint 6. § (5) bekezdésében a „speciális tápszer” szövegrész helyébe a „speciális 
tápszer vagy élelmiszer” szöveg,

d) 2.  § (2)  bekezdésében, 3.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (2)  bekezdésében, valamint 9.  § 
(1) bekezdésében a „tápszerek” szövegrész helyébe a „tápszerek vagy élelmiszerek” szöveg,

e) 4.  § (1)  bekezdésében a  „speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer” szövegrész helyébe a  „speciális 
gyógyászati célra szánt tápszer vagy élelmiszer” szöveg,
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f ) 6. § (4) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a „tápszert” szövegrész helyébe a „tápszert vagy élelmiszert” 
szöveg,

g) 1. számú mellékletében a „tápszerekre” szövegrész helyébe a „tápszerekre vagy élelmiszerekre” szöveg,
h) 1. számú melléklet

ha) címében a  „tápszerek (diétás élelmiszerek)” szövegrész helyébe a  „tápszerek vagy élelmiszerek” 
szöveg,

hb) 1., 2., 3., 5., 6. és 7. pontjában a „tápszerben” szövegrész helyébe a „tápszerben vagy élelmiszerben” 
szöveg,

hc) 4. pontjában a „tápszerek” szövegrész helyébe a „tápszerek vagy élelmiszerek” szöveg,
hd) 4. pontjában a „tápszerre” szövegrész helyébe a „tápszerre vagy élelmiszerre” szöveg,
he) I. és II. számú táblázat címében a  „tápszerekben” szövegrész helyébe a  „tápszerekben vagy 

élelmiszerekben” szöveg
lép.

24. §  Hatályát veszti a 24/2003. ESZCSM r.
a) 9. § (2) bekezdése,
b) 3. számú melléklete.

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

25. § (1) Az  egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) 
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 60/2003. ESZCSM r.) 2. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

 (2) A 60/2003. ESZCSM r. 3. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

8. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi 
szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

26. §  Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az  egészségügyi szakmai 
jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a  továbbiakban: 2/2004. EüM rendelet) 2. számú melléklete 
a 15. melléklet szerint módosul.

9. A testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra 
szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet módosítása

27. §  A testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről 
szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet (a  továbbiakban: 27/2004. ESZCSM r.) 1.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) E  rendelet előírásait a  Magyarországon forgalomba hozatalra szánt, a  testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, 
teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre, azok összetételére és jelölésére kell alkalmazni.
(2) A  testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek olyan különlegesen 
összeállított élelmiszerek, amelyek az előállító útmutatása szerint alkalmazva helyettesítik a teljes napi étrendet.”

28. § (1) A 27/2004. ESZCSM r. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszer kizárólag ilyen 
megnevezéssel hozható kereskedelmi forgalomba.”

 (2) A 27/2004. ESZCSM r. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszer jelölésének az élelmiszerek 
jelölésére vonatkozó általános előírásokon kívül tartalmaznia kell a következőket is:
a) a  használati utasítás szerint elkészített, fogyasztásra kész élelmiszer meghatározott mennyiségére vonatkozó 
energiatartalmat kJ-ban és kcal-ban, valamint a  fehérje-, szénhidrát- és zsírtartalom mennyiségét számszerűleg 
kifejezve;
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b) a  használati utasítás szerint elkészített, fogyasztásra kész élelmiszer meghatározott mennyiségében lévő,  
az  1. számú melléklet 5.  pontjában felsorolt ásványi anyagok és vitaminok átlagos mennyiségét számszerűleg 
kifejezve;
c) szükség esetén útmutatót a megfelelő elkészítéshez, valamint figyelmeztetést az elkészítési útmutatóban leírtak 
betartásának fontosságára;
d) ha a gyártó utasításainak megfelelően alkalmazott termék napi 20 g-nál több poliol (cukoralkohol) fogyasztását 
eredményezi, akkor figyelmeztetést az élelmiszer esetleges hashajtó hatására;
e) figyelemfelhívást a megfelelő napi folyadékmennyiség fogyasztásának fontosságára;
f ) annak feltüntetését, hogy az élelmiszer napi adagja megfelelő mennyiséget tartalmaz az alapvető tápanyagokból;
g) annak feltüntetését, hogy a termék orvosi tanács és felügyelet nélkül legfeljebb három hétig alkalmazható.”

29. §  A 27/2004. ESZCSM r. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ez  a  rendelet a  csecsemők és kisgyermekek számára készült, a  speciális gyógyászati célra szánt, valamint 
a  testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a  92/52/EGK 
tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg.”

30. §  A 27/2004. ESZCSM r. 1. számú melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

31. §  A 27/2004. ESZCSM r.
a) 1. § (3) bekezdésében, 2. §-ában, valamint 4. § (3) bekezdésében a „csökkentett energiatartalmú” szövegrész 

helyébe a „testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő” szöveg,
b) 3.  §-ában a „teljes napi étrend helyettesítésére szolgáló csökkentett energiatartalmú” szövegrész helyébe 

a „testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő” szöveg,
c) 1. számú mellékletének címében a  „csökkentett energiatartalmú” szövegrész helyébe a  „testtömeg-

szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő” szöveg,
d) 1. számú melléklet 1. pont 1.1. alpontjában, 3. pont 3.2. alpontjában, 4. pontjában és 5. pont 5.1. alpontjában 

az „1. § (2) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe az „1. § (2) bekezdése” szöveg
lép.

32. §  Hatályát veszti a 27/2004. ESZCSM r. 1. számú melléklet
a) 1. pont 1.2. alpontja,
b) 3. pont 3.3. alpontja és
c) 5. pont 5.2. alpontja.

10. A csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és 
bébiételekről szóló 35/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

33. §  A csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló 
35/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 35/2004. ESZCSM rendelet) 8. §-a a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) Ez  a  rendelet a  csecsemők és kisgyermekek számára készült, a  speciális gyógyászati célra szánt, valamint 
a  testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a  92/52/EGK 
tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg.”

34. §  A 35/2004. ESZCSM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében az „a különleges táplálkozási célú” szövegrész helyébe az „a csecsemők és kisgyermekek 

számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes 
napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a  92/52/EGK tanácsi irányelv, a  96/8/EK, az  1999/21/EK, 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 218. szám 84427

a  2006/125/EK és a  2006/141/EK bizottsági irányelv, a  2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
és a  41/2009/EK és a  953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 
609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 609/2013/EU rendelet) hatálya alá 
tartozó” szöveg,

b) 1.  § (2)  bekezdésében a „különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló külön jogszabály” szövegrész 
helyébe a „609/2013/EU rendelet” szöveg,

c) 5.  § (1)  bekezdésében és 7.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „a 4. számú mellékletben” szövegrész helyébe  
az „a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyagokról szóló, 2009. 
október 13-i 953/2009/EK bizottsági rendelet mellékletében” szöveg

lép.

35. §  Hatályát veszti a 35/2004. ESZCSM rendelet 4. számú melléklete.

11. A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

36. §  A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a  továbbiakban: 36/2004. 
ESZCSM rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet előírásait a Magyarországon forgalomba hozatalra szánt
a) anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekre,
b) feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekre és bébiételekre,
c) speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekre, valamint
d) testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre
(a továbbiakban együtt: különleges élelmiszer) kell alkalmazni.”

37. §  A 36/2004. ESZCSM rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  anyatej-helyettesítő tápszerek és a  speciális gyógyászati célra szánt tápszerek vagy élelmiszerek hatékony 
hatósági ellenőrzése érdekében
a) a termék első magyarországi forgalomba hozatalakor a gyártó vagy az importőr legkésőbb a termék forgalomba 
hozatalával egyidejűleg köteles azt bejelenteni az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél 
(a továbbiakban: OGYÉI) a 4. számú melléklet szerinti adatok közlésével, és a termék címkéjének megküldésével,
b) ha a  termék az  Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában (a  továbbiakban: tagállam) már forgalomban 
van, a gyártónak vagy importőrnek az első bejelentéskor megadott információkat magyar vagy angol nyelven kell 
benyújtania az OGYÉI-hez, és meg kell neveznie azt az intézményt, amelyhez az első bejelentést tették.
(2) Szükség esetén az  anyatej-helyettesítő tápszerekről és a  speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről vagy 
élelmiszerekről az  OGYÉI további információkat, valamint az  adott élelmiszernek a  termékkategóriára vonatkozó 
követelményeknek való megfelelőségét igazoló tudományos adatokat kérhet a  gyártótól vagy az  importőrtől. Ha 
a bizonyítékok könnyen hozzáférhető közleményben találhatók, elegendő a közleményre való hivatkozás.”

38. §  A 36/2004. ESZCSM rendelet 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ez  a  rendelet a  csecsemők és kisgyermekek számára készült, a  speciális gyógyászati célra szánt, valamint 
a  testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a  92/52/EGK 
tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg.”

39. §  A 36/2004. ESZCSM rendelet 4. számú melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Adatlap anyatej-helyettesítő tápszer és speciális gyógyászati célra szánt tápszer vagy élelmiszer 
bejelentéséhez”

40. §  Hatályát veszti a 36/2004. ESZCSM rendelet
a) 2–7. és 9. §-a,
b) 1. számú melléklete.
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12. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló  
47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

41. §  Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) 
ESZCSM rendelet 18. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Az egészségügyi szolgáltató nyolc nappal korábban köteles az OTH-nál és az OMSZ ügyeleti ellátást irányító 
szervezeti egységénél bejelenteni, ha előre látható akadályoztatás miatt nem tudja az  ügyeleti feladatait ellátni. 
A  bejelentés alapján az  OTH az  egészségügyi szolgáltató tevékenységének szüneteltetésére vonatkozó szabályok 
szerint jár el.”

13. A 0 Hz – 300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses 
terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet 
módosítása

42. §  A 0 Hz – 300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra 
vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek
„(1) A  lakosság expozíciójának várható mértékét, a  vonatkoztatási határértékek betartását a  sugár-egészségügyi 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok (a  továbbiakban: kormányhivatal) méréssel ellenőrzik 
a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal együttműködve, ha
a) számítások alapján a vonatkoztatási szint túllépése valószínűsíthető,
b) jogszabály előírja,
c) az elővigyázatossági elv alapján indokolt, vagy
d) az közegészségügyi szempontból szükséges.
(2) Új rádióállomások telepítése vagy átalakítása esetében a  vonatkoztatási határértékek betartását a  berendezés 
üzemeltetőjének független, erre a feladatra akkreditált laboratóriummal elvégeztetett méréssel kell igazolnia, ha
a) a  rádióállomás az  épületek tetején, illetve padlásterében vagy oldalfalán elhelyezett földi mozgószolgálat 
vagy a  földfelszíni műsorszóró szolgálat bármely irányban 1 kW effektív izotróp kisugárzott teljesítményt (EIRP) 
meghaladó teljesítményű,
b) a  rádióállomás gyermekintézmények, illetve kórházak 100 m-en belüli környezetében elhelyezett földi 
mozgószolgálat vagy a  földfelszíni műsorszóró szolgálat bármely irányban 1 kW effektív izotróp kisugárzott 
teljesítményt (EIRP) meghaladó teljesítményű, és
c) az  a), illetve a  b)  pont alá eső rádióállomások effektív izotróp kisugárzott teljesítményének (EIRP) 50%-ot 
meghaladó növelése esetén.
A mérési jegyzőkönyvet és az  értékelést az  üzembe helyezést követő 30 napon belül az  üzemeltetőnek 
meg kell küldenie a  kormányhivatalnak. A  mérési jegyzőkönyv és az  értékelés helyett benyújtható a  polgári 
frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló jogszabályban meghatározott rádióengedélyhez tartozó, 
sugáregészségügyi követelményekre vonatkozó szakvélemény.”

14. Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására 
és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai 
követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosítása

43. § (1) Az  emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó 
minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) 
EüM rendelet (a továbbiakban: 3/2005. EüM rendelet) 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„2. vérgyűjtés: térítésmentes véradás keretében önkéntes donortól orvosi felügyelet alatt vér, vérkomponens vétele, 
továbbá a vizsgálat, feldolgozás helyére történő továbbítása;”

 (2) A 3/2005. EüM rendelet 2. § 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„6. autológ véradás: olyan térítésmentes folyamat, amely során vért, illetve vérkomponenst vesznek le valamely 
személytől azzal a kizárólagos céllal, hogy azt a későbbiekben autotranszfúzióra vagy ugyanazon személyen végzett 
egyéb emberi alkalmazásokra használják fel;
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7. donor citoferezis: olyan térítésmentes véradási eljárás, amelynek során a  teljes vér gépi feldolgozása útján egy 
vagy több alakos vérkomponenst kinyernek, és a folyamat közben vagy a végén a vér visszamaradó komponenseit 
visszajuttatják a donor szervezetébe;”

 (3) A 3/2005. EüM rendelet 2. §-a a következő 7a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„7a. donor plazmaferezis: olyan térítésmentes véradási eljárás, amelynek során a  teljes vér gépi feldolgozása útján 
a  vérplazmát stabilis vérkészítmény, illetve gyógyszerkészítmény gyártás céljából alapanyagként kinyerik, és 
a folyamat közben vagy a végén a vér visszamaradó komponenseit visszajuttatják a donor szervezetébe;”

 (4) A 3/2005. EüM rendelet 2. § 49. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„49. intézmény: azon fekvőbeteg-gyógyintézet, gyógyszergyár, kutatóintézet, vérgyűjtést végző egyéb szervezet, 
amelybe vért vagy vérkomponenseket lehet szállítani;”

44. § (1) A 3/2005. EüM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Vérgyűjtést
a) a  transzfuziológiára vagy véradószolgálatra kiadott működési engedéllyel rendelkező és érvényes finanszírozási 
szerződés alapján az  Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi 
szolgáltató (a  továbbiakban: közreműködő egészségügyi szolgáltató) is végezhet az  OVSZ-szel kötött 
együttműködési megállapodás alapján;
b) a véradószolgálatra kiadott működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató vagy egyéb intézmény is 
végezhet az OVSZ-szel kötött együttműködési megállapodás alapján,
azzal, hogy az együttműködési megállapodás a vérgyűjtésre vonatkozó minőségügyi és donorbiztonsági előírásokat 
is tartalmazza.”

 (2) A 3/2005. EüM rendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Donor plazmaferezist a  plazmaferezisre kiadott működési engedéllyel és az  Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet által kiadott, gyógyszergyártási kiindulási anyagának gyűjtésére vonatkozó 
engedéllyel rendelkező plazmaferezis állomás is végezhet az  OVSZ-szel kötött együttműködési megállapodásban 
meghatározott szakmai szabályok szerint. Az együttműködési megállapodás a vérgyűjtésre vonatkozó minőségügyi 
és donorbiztonsági előírásokat is tartalmazza.”

45. §  A 3/2005. EüM rendelet 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  OVSZ gondoskodik arról, hogy az  OVSZ valamennyi területi szerve számára elérhetők legyenek a  helyes 
gyakorlatokra vonatkozó iránymutatások, melyeknek használata a területi szervek számára kötelező.”

46. §  A 3/2005. EüM rendelet a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A.  § Vérkomponens gyűjtése esetén a  donornak biztosított kalóriapótlás és a  rendelkezésre állásának 
ellentételezéseként juttatott vagyoni érték adott év vonatkozásában egy donációra vetítve átlagosan legfeljebb 
a  mindenkori hatályos jogszabályban megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) alapján 
alkalmazott órabér ötszörösének mértékéig terjedhet.”

47. §  A 3/2005. EüM rendelet 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a rendelet a vérellátó intézmények minőségbiztosítási rendszerére vonatkozó szabványokról és előírásokról 
szóló 2005/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2016. július 25-i 2016/1214/EU bizottsági irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.”

48. §  A 3/2005. EüM rendelet
a) 2. § 17. pontjában az „aferezissel” szövegrész helyébe a „donor citoferezissel” szöveg,
b) 2. § 29., 30., 31. és 36. pontjában, 6. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1.7., 2.1., 2.2. és 4. sorában 

az „aferezisből” szövegrész helyébe a „donor citoferezisből” szöveg,
c) 2. § 29., 30., 31. és 36. pontjában, 4. számú melléklet 1.4. pontjában foglalt táblázatban az „aferezis” szövegrész 

helyébe a „donor citoferezis” szöveg,
d) 4. § (4) bekezdésében az „a vérgyűjtést” szövegrész helyébe az „a vérgyűjtést, illetve plazmaferezist” szöveg,
e) 22. § (1) bekezdésében az „a véradás során” szövegrész helyébe az „az allogén véradás során” szöveg,
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f ) 2. számú melléklet IV. rész A) és C) pontjában foglalt táblázatban az „Aferezis” szövegrész helyébe a „Donor 
citoferezis, illetve plazmaferezis” szöveg,

g) 3. számú melléklet A. rész 1.  pontjában az  „aferezis” szövegrész helyébe a  „donor citoferezis, illetve 
plazmaferezis” szöveg,

h) 4. számú melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázatban az „aferezises” szövegrész helyébe a „donor citoferezises, 
illetve plazmaferezises” szöveg,

i) az  5. számú mellékletében az  „az aferezises” szövegrész helyébe az  „a donor citoferezises, illetve 
plazmaferezises” szöveg,

j) 6. számú melléklet 2.  pontjában foglalt táblázatban az  „aferezisből” szövegrészek helyébe a  „donor 
citoferezisből” szöveg

lép.

15. Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet 
módosítása

49. §  Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008 (V. 14.) EüM rendelet (a  továbbiakban: 
20/2008. EüM rendelet) 19. § (11) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) a  csecsemők és kisgyermekek számára készült, a  speciális gyógyászati célra szánt, valamint a  testtömeg-
szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, 
a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 
12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

50. §  A 20/2008. EüM rendelet 8. § (1) bekezdésében és 12. § (2) bekezdés a) pontjában az „a 3. mellékletben” szövegrész 
helyébe az  „a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyagokról szóló, 
2009. október 13-i 953/2009/EK bizottsági rendelet mellékletében” szöveg lép.

51. §  Hatályát veszti a 20/2008. EüM rendelet
a) 18. §-a,
b) 19. § (3), (5) és (9) bekezdése, valamint
c) 3. melléklete.

16. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai 
minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosítása

52. §  Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és 
felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: 20/2009. EüM r.) 1. melléklete a 17. melléklet 
szerint módosul.

17. A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet 
módosítása

53. §  A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet 1.  § (2)  bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosító, a mellékletben meghatározott adatokat 
tartalmazó igazolást)
„b) abban az esetben, ha az állapot a jogosultságot megállapító (1) bekezdés szerinti orvosi dokumentáció alapján 
végleges, a beteg választott háziorvosa”
(állítja ki.)
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18. A munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és 
biztonsági követelményekről szóló 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet módosítása

54. §  A munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági 
követelményekről szóló 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) Az olyan optikai sugárzást kibocsátó berendezés üzembe helyezését, amelynek ipari vagy egészségügyi 
tevékenységre történő használata során a  munkavállalót az  1. vagy a  2.  mellékletben meghatározott határérték 
75%-át meghaladó expozíció érheti, a  munkáltató köteles bejelenteni a  telephely szerinti sugár-egészségügyi 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal).
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés kötelező adattartalma:
a) a munkáltató neve, székhelye, telephelye,
b) a tevékenység megnevezése,
c) az alkalmazott berendezés által kibocsátott optikai sugárzás jellemzői,
d) a számított vagy mért expozíció értéke, és
e) az expozícióval érintett munkavállalók száma.
(3) A  munkáltató az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységek vonatkozásában készített kockázatértékelést 
a kormányhivatalhoz köteles jóváhagyásra benyújtani. A kormányhivatal a kockázatértékelést az 5–8. §-nak történő 
megfelelés esetén jóváhagyja.
(4) Az e rendeletben foglaltak megtartását a kormányhivatalok ellenőrzik.”

19. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése 
értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

55. §  A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az  orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes 
szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 2. melléklet II. rész
a) 1. pont 1.2. alpontjában a „9,1” szövegrész helyébe a „9,15” szöveg,
b) 2. pont 2.2. alpontjában a „13,64” szövegrész helyébe a „13,57” szöveg,
c) 3. pont 3.2. alpontjában a „11,39” szövegrész helyébe a „11,50” szöveg,
d) 4. pont 4.2. alpontjában a „25,13” szövegrész helyébe a „25,30” szöveg
lép.

20. Az állam tulajdonában lévő és az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó 
egészségügyi szolgáltatók tekintetében fenntartói joggal rendelkező államigazgatási szerv 
kijelöléséről szóló 31/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet módosítása

56. §  Az állam tulajdonában lévő és az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók 
tekintetében fenntartói joggal rendelkező államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 31/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet 
a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § Az  1.  § nem alkalmazható azon kórházakra, melyek tekintetében az  egészségügyért felelős miniszter 
a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 97.  § (2) vagy (3)  bekezdése alapján egészségügyi 
felsőoktatási intézményre ruházta át az irányítási hatásköröket.”

21. Az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokról szóló 
36/2013. (V. 24.) EMMI rendelet módosítása

57. §  Az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályokról szóló 36/2013. (V. 24.) 
EMMI rendelet (a továbbiakban: 36/2013. EMMI r.) 1. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének szakaszai:)
„b) az értékelési és adatgyűjtési terv elkészítése a megvalósítást biztosító költségvetési tervvel együtt,
c) a meghatározott indikátorokhoz szükséges adatok gyűjtése az értékelési és adatgyűjtési terv alapján,”

58. §  A 36/2013. EMMI r. 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  teljesítményértékelésért felelős szerv munkáját az  Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési 
Munkacsoportja (a továbbiakban: Munkacsoport) segíti.”



84432 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 218. szám 

59. §  A 36/2013. EMMI r. 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Munkacsoport javaslatát figyelembe véve 
a teljesítményértékelési időszak keretében értékelendő két évet megelőző év (e § alkalmazásában a továbbiakban: 
adott év) június 30-áig meghatározza a teljesítményértékelés specifikus elemzési fókuszterületeit.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti területek meghatározása alapján a  teljesítményértékelésért felelős szerv 
a  teljesítményértékelési időszak értékelési és adatgyűjtési tervének javaslatát adott év október 31-ig megküldi 
a miniszternek. Az értékelési és adatgyűjtési terv keretében – figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra – sor kerül 
az adott teljesítményértékelési időszakra vonatkozó indikátorok meghatározására. A miniszter adott év november 
15-ig dönt az  értékelési és adatgyűjtési tervre vonatkozó javaslat jóváhagyásáról. A  jóváhagyás előtt a  miniszter 
kikérheti a szakmai érdekképviseleti szervek véleményét.
(3) Az  egészségügyi rendszer teljesítményértékelése keretében használt indikátorok meghatározásának szabályait 
az 1. melléklet tartalmazza.
4.  § (1) A  Munkacsoport tagjai által képviselt szervezetek a  teljesítményértékelési időszakot követő év június 
30-ig elkészítik, és a  teljesítményértékelésért felelős szervnek megküldik az  átfogó jelentéshez felhasználandó, 
szerkeszthető formátumú adattartalmat és szöveges elemzést egyaránt tartalmazó részanyagaikat. 
A teljesítményértékelésért felelős szerv a fenti részanyagok felhasználásával készíti el az átfogó jelentésre vonatkozó 
javaslatát, majd a  teljesítményértékelési időszakot követő év szeptember 30-ig véleményezésre megküldi azt 
a  Munkacsoportnak. A  Munkacsoport javaslatainak figyelembevételével és a  Munkacsoport egyetértésével 
létrejött jelentést a teljesítményértékelésért felelős szerv a teljesítményértékelési időszakot követő év október 31-ig 
megküldi a miniszternek.
(2) A  miniszter az  átfogó jelentésre vonatkozó javaslatot a  teljesítményértékelési időszakot követő év november 
30-ig áttekinti és elfogadja, vagy szükség esetén javaslatot tesz a  teljesítményértékelésért felelős szervnek annak 
átdolgozására.
(3) Ha a miniszter a javaslatot átdolgozásra visszaküldte, a teljesítményértékelésért felelős szerv – a Munkacsoport 
előzetes egyetértésével – a  teljesítményértékelést követő év december 15-ig megküldi a  miniszternek 
az átdolgozott átfogó jelentést.
5. § A jóváhagyott átfogó jelentés a következőket tartalmazza:
a) az egészségügyi rendszer teljesítményértékelését, különös tekintettel a 3. § (1) bekezdése szerint meghatározott 
fókuszterületekre,
b) az  értékelési és adatgyűjtési tervben és módszertanban meghatározott problémák alapján javasolt 
szakmapolitikai prioritásokat,
c) a b) pontban foglaltakon túlmenően az értékelési folyamat során azonosított problémák okaira és megoldásukra 
adható lehetséges szakmapolitikai válaszokat,
d) nemzetközi összehasonlítást, a jövőre vonatkozó kitekintést,
e) a korábbi jelentésekben megfogalmazott javaslatok egészségpolitikai hasznosulására vonatkozó értékelést.”

60. §  A 36/2013. EMMI r. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  miniszter az  egészségpolitikai stratégiai tervdokumentumok elkészítésekor az  átfogó jelentésekben 
megfogalmazott javaslatokat figyelembe veszi.
(2) A  miniszter és a  teljesítményértékelésért felelős szerv az  átfogó jelentések alapján az  5.  § b)  pontja szerint 
megfogalmazott egészségpolitikai intézkedések megvalósulását és hasznosulását nyomon követi.”

61. §  A 36/2013. EMMI r. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A  teljesítményértékelési időszaknak megfelelő értékelési és adatgyűjtési tervet a minisztérium, valamint 
a  teljesítményértékelésért felelős szerv honlapján közzé kell tenni. Az  egyes indikátorok részletes leírását szolgáló 
adatlapokat az 1. melléklet 4. pontja szerinti adattartalommal a teljesítményértékelésért felelő szerv honlapján kell 
közzétenni.
(2) A  fókuszterületek teljesítményét értékelő indikátorok száma nem haladhatja meg a  tizenötöt. Az  ezen felül 
meghatározott, általános célokat értékelő indikátorlista két egymást követő teljesítményértékelési időszak között 
legfeljebb 10%-os mértékben változhat meg.
(3) A  teljesítményértékelésért felelős szerv, a  Munkacsoport tagjai által képviselt szervek közreműködésével 
előállított adatok felhasználásával kiszámítja az  általános célokat értékelő indikátorok aktuális értékét, azokat 
a honlapján közzéteszi, és rendszeres időközönként, de legalább félévente aktualizálja.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 218. szám 84433

62. §  A 36/2013. EMMI r. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Az első alkalommal 2016-ban megjelenő átfogó jelentés a 2013. évre vonatkozó teljesítményértékelést is 
tartalmazza.
(2) A 10. § (1) bekezdésében foglaltakat első alkalommal 2017. január 31-ig kell közzétenni.”

63. §  A 36/2013. EMMI r. 1. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

22. Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása

64. §  Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet 3.  § (1)  bekezdésében  
az „a szakterületén szakképesítéssel, speciális, kiemelkedő szakértelemmel, szaktudással és gyakorlattal rendelkező” 
szövegrész helyébe az „orvosok, az orvostudományi kutatás területén jártas személyek, más tudományágak elismert 
képviselői, egészségügyi szakdolgozók, valamint laikus” szöveg lép.

23. A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre 
vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet módosítása

65. §  A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó 
közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 2.  § g)  pontjában az „az f )  pont” szövegrész 
helyébe az „a nedves hűtőtornyok, továbbá az f ) pont” szöveg lép.

24. Záró rendelkezések

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

67. § (1) Ez a rendelet
a) a 2006/86/EK irányelvnek az emberi szövetek és sejtek kódolására vonatkozó egyes technikai követelmények 

tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 8-i 2015/565/EU bizottsági irányelvnek,
b) a  2004/23/EK irányelvnek az  importált szövetekre és sejtekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírások 

egyenértékűségének ellenőrzését szolgáló eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2015. április 8-i 
2015/566/EU bizottsági irányelvnek, és

c) a  vérellátó intézmények minőségbiztosítási rendszerére vonatkozó szabványokról és előírásokról szóló 
2005/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2016. július 25-i 2016/1214/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) Ez a rendelet a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-

szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, 
a  96/8/EK, az  1999/21/EK, a  2006/125/EK és a  2006/141/EK bizottsági irányelv, a  2009/39/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 
12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 

 
1. A 18/1998. EüM r. 6. számú melléklet A) rész „Csontvelő (ideértendő az összes 
haemopoetikus őssejtvételi forma)” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Csontvelő (ideértendő az összes haemopoetikus őssejtvételi forma 
 
Allogén csontvelő-transzplantáció 18 év felett: 
a) Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet, 
b) Debreceni Egyetem Klinikai Központ, 
 
Allogén csontvelő-transzplantáció 18 év alatt: 
a) Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet, 
b) BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek Egészségügyi Központ 
Miskolc, 
 
Autológ csontvelő-transzplantáció 18 év felett: 
a) Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet, 
b) Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pécs, 
c) Debreceni Egyetem Klinikai Központ, 
d) Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szeged, 
 
Autológ csontvelő-transzplantáció 18 év alatt: 
a) Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet, 
b) BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek Egészségügyi Központ 
Miskolc,” 
 
2. A 18/1998. EüM rendelet 6. számú melléklet A) rész „Kötő- és támasztószövet” 
megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet alapján általános sebészet, gyermeksebészet, ortopédia és 
traumatológia, idegsebészet, fül-orr-gégészet, sebészet (nyak- fejsebészet), arc-állcsont és 
szájsebészet, plasztikai sebészet tevékenységre működési engedéllyel rendelkező 
egészségügyi szolgáltatók.” 
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2. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 

 
1. A 18/1998. EüM r. 9. számú melléklet 1.3. pontja a következő 1.3.4. alponttal és azt 
követően a következő szövegrésszel egészül ki: 
 
(Csomagolás) 
 
„1.3.4. Az egységes európai kód az emberi felhasználás céljából elosztott szövetek és sejtek 
esetében vagy az adományozás azonosító karaktersor a – nem emberi felhasználás céljából 
elosztott – forgalomba bocsátott szövetek és sejtek esetében. 
Ha az 1.3.2., az 1.3.3. és az 1.3.4. pontban felsorolt információk valamelyike nem tüntethető 
fel az elsődleges tartály címkéjén, azt az elsődleges tartályhoz csatolt külön lapon kell 
megadni. Ezt a lapot az elsődleges tartállyal együtt kell csomagolni, biztosítva, hogy azok ne 
válhassanak szét.” 
 
2. A 18/1998. EüM r. 9. számú melléklet 1.4. pontja a következő m) ponttal egészül ki: 
 
(A szállítótartály címkézése 
Amennyiben közvetítő útján történik a szövetek/sejtek szállítása, minden szállítótartályt 
legalább a következőket tartalmazó címkével kell ellátni:) 
 
„m) az importált szövetek és sejtek esetében a gyűjtés helye szerinti ország és az exportáló 
ország (ha különbözik a gyűjtés helye szerinti országtól).” 
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3. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 
„10. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 

 
 

I. Súlyos szövődmények bejelentése 
 

A. Súlyos szövődmény gyanújának bejelentése 
 
A szövetbank megnevezése, működési engedély száma 
A szövetbank uniós kódja  
A bejelentés azonosítója  
A bejelentés időpontja (év/hónap/nap)  
Annak megjelölése, hogy az érintett személy recipiens vagy donor 
A gyűjtés vagy az emberi célú felhasználás időpontja (év/hónap/nap) és helye  
Egyedi adományozási szám  
A súlyos szövődmény gyanúja felmerülésének időpontja (év/hónap/nap)  
A súlyos szövődmény gyanújában érintett szövetek és sejtek típusa  
A súlyos szövődmény(ek) gyanúja által érintett szövetek és sejtek egységes európai kódja  
A súlyos szövődmény(ek) gyanújának típusa 
 

B. A súlyos szövődmények gyanújáról végzett vizsgálat következtetései 
 
A szövetbank megnevezése, működési engedély száma  
A szövetbank uniós kódja  
A bejelentés azonosítója  
A megerősítés időpontja (év/hónap/nap)  
A súlyos szövődmény bekövetkezésének időpontja (év/hónap/nap)  
Egyedi adományozási szám 
Súlyos szövődmény megerősítése (igen/nem)  
A megerősített súlyos szövődmény által érintett szövetek és sejtek egy európai kódja  
A súlyos szövődmény típusának megváltozása (igen/nem). Ha igen, határozza meg: 
Klinikai eredmény (ha ismert)  
- Teljes gyógyulás  
- Kisebb következmény 
- Súlyos következmény 
- Halál 
A szövetbank által elvégzett vizsgálat eredménye és a záró következtetések 
A szövetbank ajánlásai a megelőző és korrekciós intézkedésekre 
 
 

II. Súlyos káros események bejelentése 
 

A. Súlyos káros események gyanújának bejelentése 
 
A szövetbank megnevezése, működési engedély száma 
A szövetbank uniós kódja  
A bejelentés azonosítója  
A bejelentés időpontja (év/hónap/nap)  
A súlyos káros esemény bekövetkezésének időpontja (év/hónap/nap)  
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A szövetek és sejtek 
minőségét és biztonságát 
érintő, az alábbiak 
valamelyikében bekövetkezett 
hiba miatti súlyos káros 
esemény: 

Részletezés 
Szövet- és 
sejthiba 

Berendezés 
meghibásodása 

Emberi 
mulasztás 

Egyéb 
(határozza meg) 

Gyűjtés      
Vizsgálat      
Szállítás      
Feldolgozás      
Tárolás      
Eloszlás      
Anyagok      
Egyéb (határozza meg)     
 
 

B. A súlyos káros eseményekről végzett vizsgálat következtetései 
 
A szövetbank megnevezése, működési engedély száma  
A szövetbank uniós kódja  
A bejelentés azonosítója  
A megerősítés időpontja (év/hónap/nap)  
A súlyos káros esemény bekövetkezésének időpontja (év/hónap/nap)  
A kiváltó ok elemzése (részletek)  
A megtett korrekciós intézkedések (részletek) 

„ 
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4. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 
„14. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 
  

 
A minimálisan szükséges megőrizendő adatok 

 
A. A SZÖVETBANKOK RÉSZÉRŐL 
 
(1) A donor azonosító adatai (keresztnév, vezetéknév, születési idő, ha az adományozásban 
egy anya és gyereke érintett, mind az anyja neve és születési ideje, mind pedig a gyermek 
születési ideje, és ha ismert, a neve, állampolgársága, személyazonosító irat száma)  
 
(2) Az adományozás azonosítása, amely legalább az alábbi információkat tartalmazza:  
— A gyűjtést végző egészségügyi szolgáltató azonosítása (neve, címe) vagy a szövetbank 
azonosítása (neve, címe) 
— Egyedi adományozási szám  
— A gyűjtés időpontja  
— A gyűjtés helye  
— Az adományozás típusa (például egy vagy több sejttípusból álló szövet, autológ vagy 
allogén, élő vagy elhunyt donor)  
 
(3) Termékazonosító, amely legalább az alábbi információkat tartalmazza:  
— A szövetbank azonosítása (neve, címe)  
— A szövet-/sejt-/terméktípus (alapvető nómenklatúra)  
— Tételcsoportok száma (egyesítés esetén)  
— Altételek száma   
— A lejárat dátuma (év/hó/nap)  
— A szövet/sejt státusa (azaz karantén alá vont, felhasználásra alkalmas, stb.)  
— A termékek leírása és eredete, az alkalmazott feldolgozási lépések, a szövetekkel és 
sejtekkel érintkezésbe lépő és azok minőségét, illetve biztonságát befolyásoló anyagok és 
adalékanyagok  
— A végleges címkét kiállító létesítmény azonosítója  
 
(4) Egységes európai kód  
 
(5) Az emberi felhasználás azonosítója, amely legalább az alábbi információkat tartalmazza:  
— Az elosztás/megsemmisítés időpontja  
— Az orvos vagy a végfelhasználó/szolgáltató azonosítója 
 
B. AZ EMBERI FELHASZNÁLÁSÉRT FELELŐS SZERVEZET RÉSZÉRŐL 
 
(1) Az egészségügyi szolgáltató szövetbank uniós kódja  
(2) Az orvos vagy a végfelhasználó/létesítmény azonosítója  
(3) A szövetek és sejtek típusa  
(4) Termékazonosító  
(5) A recipiens személyazonossága  
(6) A felhasználás időpontja  
(7) Egységes európai kód” 
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5. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 
„15. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 

 
 

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÓD SZERKEZETE 
 
ADOMÁNYOZÁS 
AZONOSÍTÓ 
KARAKTERSOR 

TERMÉK AZONOSÍTÓ KARAKTERSOR 

A 
SZÖVETBANK 
KÓDJA 

EGYE-
DI 
ADO-
MÁ-
NYO- 
ZÁSI 
SZÁM
* 
 

TERMÉKKÓD AL-
TÉTE
-LEK 
SZÁ-
MA 

 L  
LEJÁRATI IDŐ (év/hónap/nap)) 

ISO-
or-
szág-
kód 

A 
szö-
vet-
bank 
szá-
ma 

Termék
-kód 
Rend-
szer-
azono-
sító 

Ter-
mék
-
szá
m 

2 
alfa-
be-
tikus 
karak
-ter 

6 
alfa-
nu-
me-
rikus 
karak
-ter 

13 
alfa-
nume-
rikus 
karak-
ter 

1 alfa-
betikus 
kara-
kter 

7 
alfa-
nu-
me-
riku
s ka-
rak-
ter 

3 alfa-
nu-
me-
rikus 
karak-
ter 

8 numerikus karakter 

* Ha a szövetbank nem az egységes európai kóddal összeegyeztethető, az 1/A. § 37. pontjában meghatározott 
rendszert használ, az egyedi adományozási szám adásához a szövetbank egyedi adományozási számot ad, amely 
a szövet és sejt gyűjtésének időpontjából (év/hónap/nap – nyolc numerikus karakter), továbbá a donor 
sorszámából áll nullákkal kiegészítve 13 karakterig.” 

 

ADOMÁNYOZÁS AZONOSÍTÓ KARAKTERSOR TERMÉK AZONOSÍTÓ KARAKTERSOR

A SZÖVETBANK KÓDJA EGYEDI 

ADOMÁNYOZÁSI 

SZÁM*

TERMÉKKÓD ALTÉTELEK 

SZÁMA

LEJÁRATI IDŐ (év/hónap/nap)

ISO-országkód A szövet- 

bank száma

Termékkód

rendszer-

azonosító

Termékszám

2 alfabetikus 
karakter

6 alfa- 
numerikus 
karakter

13 alfa- 
numerikus 
karakter

1 alfa- 
betikus 
karakter

7 alfa- 
numerikus 
karakter

3 alfa- 
numerikus 
karakter

8 numerikus karakter

* Ha a szövetbank nem az egységes európai kóddal összeegyeztethető, az 1/A. § 37. pontjában meghatározott rendszert használ, 
az egyedi adományozási szám adásához a szövetbank egyedi adományozási számot ad, amely a szövet és sejt gyűjtésének 
időpontjából (év/hónap/nap – nyolc numerikus karakter), továbbá a donor sorszámából áll nullákkal kiegészítve 13 karakterig.”
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6. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 
„16. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 
 
 
A SZÖVETBANKOK UNIÓS GYŰJTEMÉNYÉBEN RÖGZÍTENDŐ ADATOK  
 
A. A szövetbankkal kapcsolatos információk  
1. A szövetbank neve  
2. A szövetbank nemzeti vagy uniós kódja  
3. Annak a szervezetnek a neve, amelyen belül a szövetbank található  
4. A szövetbank címe  
5. Közzétehető elérhetőségi adatok: működő e-mail cím, telefon- és faxszám  
 
B. A szövetbank engedélyezésére vonatkozó adatok  
 
1. Az engedélyezést végző illetékes hatóság(ok)  
2. A szövetbankok uniós gyűjteményének gondozásáért felelős illetékes hatóság(ok) neve  
3. Az engedély jogosultjának neve  
4. Azok a szövetek és sejtek, amelyekre az engedély vonatkozik  
5. Azok a ténylegesen végrehajtott tevékenységek, amelyekre az engedély vonatkozik  
6. Az engedély státusa (engedélyezve, felfüggesztve, részlegesen vagy teljesen visszavonva, a 
tevékenységek önként megszüntetve)  
7. Az engedélyre vonatkozó további feltételekkel és kivételekkel kapcsolatos információk.” 
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7. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 
„17. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 

 
 

A behozatali tevékenységek céljából engedélyt kérelmező szövetbank által benyújtandó 
kérelem tartalmi elemeire vonatkozó követelmények 

 
A behozatali tevékenységek céljából engedély iránti kérelmezéskor a kérelmező importáló 
szövetbank benyújtja a legnaprakészebb információkat, illetve az F. pont esetében 
dokumentációt – eltekintve attól az esettől, ha szövetbankként vagy importáló szövetbankként 
való engedély iránti korábbi kérelme részeként már benyújtotta – a következőkre 
vonatkozóan: 
 
A. Az importáló szövetbankkal (Importing Tissue Establishment – ITE) kapcsolatos általános 
információk  
 
1. A szövetbank neve  
2. A szövetbank székhelyének címe 
3. A szövetbank postacíme (ha eltér)  
4. A szervezeti egység neve  
5. A szervezeti egység telephelyének címe  
6. A szervezeti egység postacíme (ha eltér)  
7. A szövetbank kérelmezői státusa: Fel kell tüntetni, hogy a szövetbankként való működési 
engedély iránti első kérelemről vagy – adott esetben – módosítás iránti kérelemről van-e szó. 
Ha a kérelmező már engedélyezett szövetbank (tissue establishment – TE), meg kell adni a 
szövetbankok uniós-gyűjtemény szerinti kódot. 
8. A behozatal fogadási helyének neve (ha nem egyezik az szövetbank nevével, illetve a 
kérelmező egységgel)  
9. A fogadási hely látogatási címe  
10. A fogadási hely postacíme (ha eltér)  
 
B. A szövetbank 
 
1. A szervezeti egység vezető neve  
2. Telefonszám  
3. E-mail cím  
4. A felelős személy neve  
5. Telefonszám  
6. E-mail cím  
7. Az importáló szövetbank weboldalának címe  
 
C. Az importálandó szövetek és sejtekre vonatkozó adatok  
 
1. Az importálandó szövetek és sejtek típusainak felsorolása, beleértve a szövetek és sejtek 
valamely típusának egyszeri behozatalát is.  
2. Az importálandó szövetek és sejtek valamennyi típusának termékneve (adott esetben az 
uniós általános jegyzékkel összhangban).  
3. Az importálandó szövetek és sejtek valamennyi típusának kereskedelemi neve (ha nem 
egyezik a terméknévvel).  
4. Az importálandó szövetek és sejtek valamennyi típusa esetében a harmadik országbeli 
egészségügyi szolgáltató neve. 
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D. A tevékenységek helye  
 
1. Felsorolás arról, hogy az adományozásra, gyűjtésre, vizsgálatra, feldolgozásra, megőrzésre 
vagy tárolásra irányuló tevékenységek közül melyekre kerül sor a harmadik országbeli 
egészségügyi szolgáltató általi behozatalt megelőzően, a szövet vagy sejt típusa szerinti 
lebontásban.  
2. Felsorolás arról, hogy az adományozásra, gyűjtésre, vizsgálatra, feldolgozásra, megőrzésre 
vagy tárolásra irányuló tevékenységek közül melyekre kerül sor a harmadik országbeli 
egészségügyi szolgáltató alvállalkozói általi behozatalt megelőzően, a szövet vagy sejt típusa 
szerinti bontásban. 
3. A szövetbank által a behozatalt követően elvégzett tevékenységek felsorolása, a szövet 
vagy sejt típusa szerinti bontásban.  
4. Azon harmadik országok neve, amelyekben a behozatalt megelőzően a tevékenységekre sor 
kerül, a szövet vagy sejt típusa szerinti bontásban.  
 
E. A harmadik országbeli egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó adatok  
 
1. A harmadik országbeli szolgáltató partner(ek) neve (vállalat neve)  
2. A kapcsolattartó személy neve  
3. Látogatási cím  
4. Postacím (ha eltér)  
5. Telefonszám, nemzetközi ország hívószámmal együtt  
6. Vészhelyzet esetén hívható telefonszám (ha eltér)  
7. E-mail  
 
F. A kérelmet kísérő dokumentáció  
 
1. A harmadik országbeli egészségügyi szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés másolata.  
2. A behozott szövetek és sejtek útjának részletes leírása a gyűjtésüktől az importáló 
szövetbankhoz való megérkezésükig.  
3. A harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató exportengedélyére vonatkozó tanúsítvány 
másolata, vagy ha nem állítottak ki ilyen konkrét tanúsítványt, az érintett harmadik ország 
illetékes hatóságának (hatóságainak) tanúsítványa a harmadik országbeli egészségügyi 
szolgáltató szövet- és sejtágazati tevékenységeinek – többek között exporttevékenységének – 
engedélyezéséről.  
Az említett dokumentációnak tartalmaznia kell a harmadik országbeli illetékes hatóság(ok) 
elérhetőségeit is. Azokban az országokban, ahol nem szerezhető be ilyen dokumentáció, más 
dokumentációt kell benyújtani, például a harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató 
auditjelentéseit.” 
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8. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 
„18. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 

 
 

A harmadik országokból szöveteket és sejteket behozni szándékozó importáló 
szövetbank által az országos tisztifőorvos rendelkezésére bocsátandó, kérelemhez 

csatolandó dokumentációra vonatkozó követelmények 
 
A. Az importáló szövetbankkal kapcsolatos dokumentáció  
 
1. A felelős személy munkaköri leírása és az e rendeletben meghatározott, mérvadó 
képesítésekre és képzésekre vonatkozó információk.  
2. Az elsődleges csomagolás címkéjének és az újracsomagoláskor alkalmazott címkének a 
másolata, valamint dokumentum a külső csomagolásról és a szállítótartályról.  
3. A szövetbank behozatali tevékenységeivel kapcsolatos – többek között az egységes európai 
kód alkalmazására, a behozott szöveteknek és sejteknek az importáló szövetbanknál történő 
átvételére és tárolására, a súlyos szövődmények és káros események kezelésére, a 
visszahívások kezelésére, valamint a donortól a recipiensig történő nyomonkövethetőségre 
vonatkozó – operatív szabványeljárások releváns, naprakész változatainak listája.  
 
B. A harmadik országbeli egészségügyi szolgáltatóval kapcsolatos dokumentáció  
 
1. Részletes információk a donor azonosításához és értékeléséhez használt kritériumokról, a 
donor, illetve családja tájékoztatásáról, annak módjáról, ahogyan megszerezték a donor, 
illetve családja beleegyezését, és arról, hogy az adományozás önkéntes és ingyenes volt-e, 
vagy sem.  
2. Részletes információk a harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató által használt 
vizsgálóállomásról vagy vizsgálóállomásokról és az azok által végrehajtott vizsgálatokról.  
3. Részletes információk a szövetek és sejtek feldolgozása során alkalmazott módszerekről, 
többek között a kritikus feldolgozási eljárások validálásáról.  
4. Részletes információk a harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató által végrehajtott 
minden egyes tevékenység minőségellenőrzéséhez és környezeti ellenőrzéséhez igénybe vett 
létesítményekről, kritikus fontosságú felszerelésekről és anyagokról, valamint kritériumokról.  
5. Részletes információk a szövetek és sejtek harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató 
általi rendelkezésre bocsátásának feltételeiről.  
6. A harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató által igénybe vett valamennyi alvállalkozó 
adatai, többek között neve, címe és az általa elvégzett tevékenység.  
7. A harmadik országbeli egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó, a harmadik országbeli 
illetékes hatóság által elvégzett legutóbbi vizsgálat összefoglalása, többek között a vizsgálat 
dátumának, típusának és fő következtetéseinek feltüntetésével.  
8. A harmadik országbeli egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó, az importáló szövetbank által 
vagy nevében elvégzett legutóbbi vizsgálat összefoglalása.  
9. Minden vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi akkreditáció.” 
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9. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 
„19. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 

 
 

Az országos tisztifőorvos által az importáló szövetbank részére kiállítandó hatósági 
bizonyítvány adatai a harmadik országból történő sejt, szövet behozatalhoz 

 
Hatósági bizonyítvány az importáló szövetbank részére 

1. Az importáló szövetbankra (Importing Tissue Establishment – ITE) vonatkozó adatok 
1.1. A szövetbank neve  
1.2. A szövetbankok uniós gyűjteménye szerinti kód  
1.3. A szövetbank címe és postai címe (ha eltér)  
1.4. A behozatal fogadási helye (ha nem egyezik az előbbi 
címmel) 

 

1.5 A szövetbank telefonszáma (nem kötelező)  
1.6. A szövetbank e-mail címe (nem kötelező)  
1.7. A szövetbank weboldalának címe  
 

 

2. A tevékenység hatóköre 
2.1. A szövetek és 
sejtek típusa 
(nevezze meg a 
szövetfeldolgozó 
és -tároló 
egységek uniós 
gyűjteményében 
felsorolt szövet- és 
sejtkategóriák 
felhasználásával, 
szükség esetén 
további sorok 
hozzáadásával) 

Harmadik országban végzett tevékenységek A behozatalra vonatkozó 
státus M megadva 
F felfüggesztve 
V visszavonva 

Adományozás Gyűjtés Vizsgálat Megőrzés Feldolgozás Tárolás  

        
 – harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató  

– a harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató alvállalkozója 
 

2.2. Egyszeri behozatal  
2.3. A behozott szövetek és sejtek termékneve(i)  
2.4. A behozatallal kapcsolatos feltételek vagy magyarázó 
megjegyzések 

 

2.5. A gyűjtés helye szerinti harmadik ország(ok) 
megnevezése (a szövetek és sejtek minden egyes 
importjára vonatkozóan) 

 

2.6. Azon harmadik ország(ok) megnevezése, ahol más 
tevékenységekre sor kerül (ha eltér) 

 

2.7. A harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató neve 
és országának megnevezése (a szövetek és sejtek minden 
egyes importjára vonatkozóan) 

 

2.8. Azoknak az uniós tagállamoknak a megnevezése, 
amelyek a behozott, elosztandó szövetek és sejtek 
rendeltetési helyéül szolgálnak (ha ismertek) 

 

 3. A hatósági bizonyítvány kiadásáért felelős illetékes hatóság (IH) az országos tisztifőorvos 
3.1. A szövetbank működési engedély száma  
3.2.Az engedély jogalapja  
3.3. Az engedély lejárata   
3.4. A szövetbank működési engedély 
 

Kiadási dátuma Módosítási dátuma 

3.5. Az importáló szövetbanknak kiadott hatósági 
bizonyítvány  

Kiadási dátuma Módosítási dátuma 

3.6. Kiegészítő megjegyzések  
3.7. Az IH neve  
3.8. Az IH-tisztviselő neve  
3.9. Az IH- tisztviselő aláírása  
3.11. Az IH bélyegzője  

„	  
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10. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 
„20. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez 
 
 

Az importáló szövetbank és harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató közötti 
írásbeli megállapodás tartalmára vonatkozó követelmények 

 
Az egyszeri behozatal kivételével az importáló szövetbank és a harmadik országbeli 
egészségügyi szolgáltató közötti írásbeli megállapodásnak tartalmaznia kell legalább a 
következő rendelkezéseket.  
 
1. Részletes információk az importáló szövetbank azon eljárásairól, amelyeknek célja az e 
rendeletben meghatározott minőségi és biztonsági előírásoknak való megfelelés biztosítása, 
valamint részletes információk a két fél közös megegyezésen alapuló szerepéről és feladatáról 
a behozott szövetek és sejtek minőségi és biztonsági előírásokkal való egyenértékűségének 
biztosításában.  
2. Rendelkezés, amely biztosítja, hogy a harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató az 
importáló szövetbank rendelkezésére bocsátja a 18. számú melléklet B. pontjában 
meghatározott információkat.  
3. Rendelkezés, amely biztosítja, hogy a harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató 
tájékoztatja az importáló szövetbankot az olyan feltételezett vagy tényleges súlyos káros 
eseményekről vagy szövődményekről, amelyek befolyásolhatják az importáló szövetbank 
által importált vagy importálandó szövetek és sejtek minőségét és biztonságát.  
4. Rendelkezés, amely biztosítja, hogy a harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató 
tájékoztatja az importáló szövetbankot a tevékenységére irányuló bármely olyan lényeges 
változtatásról – többek között a szövetek és sejtek exportjára vonatkozó engedélyének 
részleges vagy teljes visszavonásáról vagy felfüggesztéséről, vagy a harmadik ország illetékes 
hatósága vagy hatóságai által meg nem felelés miatt hozott más döntésekről –, amely 
befolyásolhatja az importáló szövetbank által importált vagy importálandó szövetek és sejtek 
minőségét és biztonságát.  
5. Rendelkezés, amely garantálja az illetékes hatóság számára azt a jogot, hogy – akár 
helyszíni vizsgálat keretében – megvizsgálja a harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató 
tevékenységét, ha az importáló szövetbank vizsgálatának részeként így kíván tenni. A 
rendelkezésnek garantálnia kell továbbá az importáló szövetbank számára a jogot, hogy 
harmadik országbeli szolgáltató partnerét rendszeresen auditálja.  
6. A szöveteknek és sejteknek a harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató és az importáló 
szövetbank közötti szállítása tekintetében közös megegyezéssel meghatározott, teljesítendő 
feltételek.  
7. Rendelkezés, amely garantálja, hogy a behozott szövetek és sejtek donorára vonatkozó 
adatokat a harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató vagy alvállalkozója a gyűjtéstől 
számított 30 évig az uniós adatvédelmi szabályoknak megfelelően megőrzi, és hogy 
megfelelő intézkedések biztosítják megőrzésüket abban az esetben, ha a harmadik országbeli 
egészségügyi szolgáltató megszünteti tevékenységét.  
8. Az írásbeli megállapodás rendszeres felülvizsgálatára és – szükség esetén – módosítására 
vonatkozó rendelkezések többek között abból a célból, hogy a megállapodás tükrözze az e 
rendeletben meghatározott minőségi és biztonsági előírásokban bekövetkező változásokat.  
9. A harmadik országbeli egészségügyi szolgáltató által a behozott szövetek és sejtek 
minőségével és biztonságával kapcsolatban alkalmazott összes szabványos műveleti eljárás 
felsorolása, valamint kötelezettségvállalás arra, hogy azokat kérésre rendelkezésre bocsátja.” 
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11. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 

 
1. A 30/1998. NM r. 6. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1. Hímivarsejt adományozás céljára nem tárolható, ha a fagyasztás előtt az alábbi feltételek 
nem teljesülnek: 
 

 A B 
1 Megnevezés: Alsó határérték: 
2 Térfogat ml: 1.5 (1.4-1.7) 
3 Koncentráció M/ml: 15 (12-16) 
4 Összspermium szám (M/minta): 39 (33-46) 
5 Összmotilitás (PR+NP) %: 40 (38-42) 
6 Progresszív motilitás (PR) %: 32 (31-34) 
7 Vitalitás (élő spermiumok) %:  58 (55-63) 
8 Morfológia (normális spermiumok) %:                       4 (3.0-4.0) 
9 pH                           ≥7-2 

10 Peroxidáz pozitív fehérvérsejtek M/ml: <1.0 
11 MAR-teszt (a pozitív spermiumok aránya) % < 5 
12 Immunobead teszt % <50 
13 Cink (µmol/minta) ≥2.4 
14 Fruktóz (µmol/minta) ≥13 
15 Neutrális alfa glükozidáz(mU/minta)  ≥20 

„ 
 
2. Hatályát veszti a 30/1998. NM r. 6. számú melléklet 2. pont a) alpontja. 
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12. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 
 

A 44/2000. EüM rendelet 12. számú melléklet 3. pont 4., 5., és 6. alpontja helyébe a 
következő rendelkezések lépnek és a pont a következő 7. alponttal egészül ki: 
 
(ELSŐ ÉSZLELÉS) 
„4. A mérgezés súlyossága (a PSS skála szerint)*: tünetmentes, enyhe, közepes, súlyos, 
halálos 
5. Az ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges 
lélegeztetés, külső szívmasszázs, egyéb: 
...................................................................................................................................................... 
6. A mérgezett sorsa*: végleges ellátás, további kezelés járó betegként, kórházi beutalás, 
meghalt 
Halál időpontja: ................ év ............................... hó .............. nap ............. óra ............ perc 
7. Az első ellátást végző neve: 
...................................................................................................... 
Munkahelye: ........................................................................................................................ 
........................................... év ........................ hó ............................ nap” 
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13. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 

 
1. A 60/2003. ESzCsM r. 2. melléklet „CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT” 
megjelölésű része a „Gyermek hematológia-onkológia” alcímet megelőzően a következő 
sorral egészül ki: 
 
„ 
Gyermekhemato-onkológia  Szakmakód:  0516 

„ 
 
2. A 60/2003. ESzCsM r. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICINA 
REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAMJAI (REP)” megjelölésű rész „Súlyos 
agykárosodott és kómás betegek rehabilitációjának minimumfeltételei (REP 14.)” 
megjelölésű táblázatát megelőzően a következő táblázattal egészül ki: 
 

„Súlyos központi idegrendszeri sérültek (vigil kómás betegek, gerincvelő 
harántsérültek), politraumatizáltak emelt szintű krónikus ellátásának minimumfeltételei 

 
Súlyos központi idegrendszeri sérültek (vigil kómás betegek, gerincvelő harántsérültek), 
politraumatizáltak emelt szintű krónikus ellátásának minimumfeltételei 
Minimum ágyszám: 20 
Személyi feltételek: (FTE) első 20 ágyra (további 20 ágyanként ágyarányosan)  
Rehabilitációs szakorvos (vagy egyéb klinikai szakképesítésű orvos) 1 (1) 
Orvosi ügyelet (közös lehet másik osztállyal kórházon belül) EL 
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló) X 
Gyógytornász 2 
Gyógymasszőr 0,5 (0,5) 
Klinikai szakpszichológus/pszichológus EL 
Szociális munkás  EL 
Dietetikus EL 
Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve 2,5 
Építészeti feltételek:  
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatra alkalmas legalább 50%) 
A 20 ágyas egység/osztály vonatkozásában legalább egy fürdető helyiség szükséges, amely 
lehetőséget biztosít fürdető ágy alkalmazására is. 

X 

Többfunkciós terem X 
Tárgyi feltételek:  
  Pulzoxymeter az ágyak %-ában 10 
Központi szívó és oxigén az ágyak %-ában 80 
Vizelet retenció mérésére alkalmas eszköz X 
Betegemelő (egy emelőhöz 2-3 különböző háló) 20 ágyhoz 1 
Kötöző kocsi, műszerdoboz, csipeszek, ollók, kötszerdoboz 3 db X 
Elektroterápiás készülékek (szelektív, TENS, UH és speciális ingerlők) EL 
További szakmai feltételek:  
Az osztály (részleg) ágyszáma 20-50 
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EL 
Neurológia szakorvos EL 
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Műtő + ortopédia szakorvos (kontraktúra kezelése) EL 
Infektológia szakorvos EK 
Labor és alapvető képalkotó (rtg, UH) elérhetősége szükséges  

„ 
 
3. A 60/2003. ESzCsM r. 2. melléklet „Sürgősségi betegellátó egységben szervezett 
szakellátás”, Szakmakód: 4602” megjelölésű rész „A sürgősségi betegellátó osztály 
minimumfeltételei” megjelölésű táblázata, címe és a táblázatot követő megjegyzések helyébe 
a következő rendelkezések lépnek: 
 

„A sürgősségi betegellátó osztály minimumfeltételei 
 
  Progresszivitási szint  

 Ia. I. II. III.  
Alapvető szervezeti feltételek:      
Populáció (egység/ezer fő)  > 100 > 200 > 500  
Beteg forgalom (ezer vizit/év)  > 10 > 20 > 50  
Területi elérhetőség (perc - gépkocsival)  < 30 < 60 < 90  
Személyi feltételek: - műszakonként*      
1. Orvos      
1.1. Szakorvos, aki az alábbi 
szakvizsgák valamelyikével 
rendelkezik 

 
1 1 1 2  

Sürgősségi szakorvos (oxyológia, 
sürgősségi, oxyológia és sürgősségi 
orvostan szakorvos) 

 

    

Belgyógyászat szakorvos      
Traumatológia szakorvos      
Sebészet szakorvos      
Anaeszteziológia és intenzív terápia 
szakorvos 

 
    

Neurológia szakorvos**      
Csecsemő- és gyermekgyógyászat 
szakorvos** 

 
    

Tüdőgyógyászat szakorvos**      
Kardiológia szakorvos**      
Urológia szakorvos**      
Szülészet-nőgyógyászat szakorvos**      
1.2. Osztályvezető/műszakvezető 
szakorvos, aki az alábbi szakvizsgák 
valamelyikével rendelkezik 

 
1 1 1 1  

Sürgősségi szakorvos, oxyológia és 
sürgősségi orvostan szakorvos (2017. 
január 1-jétől kötelező) 

 

    

Anaeszteziológia és intenzív 
terápia/intenzív terápia szakorvos** 

 
    

1.3. Nem szakorvos – központi 
gyakornok/szakorvos jelölt 

 1 2 3  
2. Szakdolgozó      
A szakdolgozói létszám a 3. 
mellékletben meghatározottak szerint 
(ápoló, dietetikus, gyógytornász) 

 
x X X X  

Diszpécser 0,5 1 1 2  
3. Kisegítő személyzet – folyamatos 
jelenlét 
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Adminisztrátor 0,5 1 2 3  
Betegkísérő 1 1 2 3  
Takarító El EL EL EL  
Biztonsági őr El EL EL EL  
Tárgyi feltételek:      
1. Általános helyiségek (szabad térben 
funkcionális egységként is) 

 
    

Fedett mentőbeálló 1 1 1 1  
Külön ambuláns bejáró 1 1 1 1  
Helikopter leszállóhely – éjszakai üzemre 
alkalmas 
(2016. január 1-jétől kötelező jelleggel) 

 EL 1 1A  

Kocsitároló helyiség 1 1 1 1  
Diszpécserpult 1 1 1 1  
Triage vizsgáló  1 2 3  
2. Szakmailag speciális helyiségek      
Shocktalanító (műtőasztallal) 1 1 2 3  
Traumatológiai betegellátó 1 1 2 2  
Gipszelő   1 1  
Egyéb betegellátó 2 2 3   
Elkülönítő (gyermek, halott, zavart 
tudatú, fertőző) 2 2 3 5  
Fektető (megfigyelő) ápolói pulttal a 
sürgősségi egységben azon betegek 
számára, akiknek megfigyelésére max. 24 
órában van szükség, azzal a céllal, hogy a 
beteg mely osztályra kerüljön felvételre a 
definitív ellátás érdekében – az ágyhely 
minimálisan 20%-a legyen alkalmas 
kritikus állapotú betegek ellátására 
(lélegeztetés, monitorizálás, szívás), az 
Intenzív terápiás minimumfeltételekben 
rögzített eszközrendszer biztosítása 
mellett 

4 4 8 16  

Az intézményben (ha szükséges, a fektető 
területén kívül) 10 ezer vizit/év felett 
minden további 2 000 vizit sürgősségi 
ellátásához biztosítandó további ágyak 
száma 

 1 1 1  

3. Funkcionalis blokkok (nyitott téren 
belül is)      
Trauma (benne shocktalanító, vizsgáló és 
observatios lehetőség)** - - X X  
Gyermek (benne shocktalanító, vizsgáló 
és observatios lehetőség) - - -** X  
Általános (benne shocktalanító, vizsgáló 
és observatios lehetőség) X X X X  
Gyors üríthetőség (rendszeren kívülre 
kiürítendő) X X X X  
4. Gép-műszerpark      
Hordozható EKG 6 csatornás, 
vizsgálónként 1 1 1 1  
Defibrillátor (hordozható) 1 1 2 3  
Transzport lélegeztető 1 1 1 2  
Altatógép 1 1 1 2  
Inhalátor 1 1 1 2  
Mini doppler 1 1 2 3  
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Ideiglenes pacemaker 1 1 1 2  
Vércukor mérés lehetősége (PoC szinten) 1 1 1 1  
Haemoglobin mérés lehetősége (PoC 
szinten) 1 1 1 1  
Ion mérés lehetősége (PoCszinten) 1 1 1 1  
Vérgáz analizátor (PoC szinten)B - - 1 1  
Fecskendős adagoló 2 2 3 6  
Pulzoximéter 2 2 3 6  
Otoszkóp 1 1 1 2  
Gyomormosó és beöntő felszerelés X X X X  
Vérmelegítő transzfúzióhoz 1 1 2 3  
Betegellenőrző monitor (minimálisan: 
EKG, vérnyomásmérő, pulzoximeter) 2 2 4 8  
Kézi lélegeztető ballon (felnőtt, gyermek, 
csecsemő) vizsgálónként, fektetőnként 1 1 1   
Légútbiztosítás eszközei (noninvazív, 
invazív) X X X X  
Mechanikus mellkaskompressziós 
eszköz***  X X X  
Bronchoszkópos torony, eszköz   1 1  
Sebészi intervenciók műszeres háttere  X X X  
Szem-, fül-, gégetükör 1-1 1-1 1-1 2-2  
Mobil mellkasi szívó 1 1 1 2  
Műtőlámpa X X X X  
Központi gázellátó és szívó ellátó 
egységenként X X X X  
Úszólapos röntgenkezelő kocsi 
(vizsgálóágy) 1 1 1 3  
Guruló vizsgálóágyak 4 4 8 15  
5. Egyéb felszerelés      
Vizsgálólámpa mobil 1 1 1 3  
Kézfertőtlenítő automata – 
munkaterenként X X X X  
Műszerelő asztal gördíthető (fékezhető) 2 2 3 5  
Oxigénpalack (tartozékokkal) X X X X  
Infúziós állványok X X X X  
Sugárvédelem (egyéni és általános)  - X X  
Védőeszközök (szemüveg) X X X X  
Kommunikációs rendszer (rádiótelefon, 
telefon fővonal-fax) 

 
X X X X 

Közvetlen kommunikációs kapcsolat a 
mentőszolgálattal, irányítórendszerrel 

 
X X X X 

Speciális diagnosztikai és szakmai 
háttér: 

 
   

Belgyógyászat** EK**** EL EL EL 
Anaeszteziológia** EK**** EL EL EL 
Intenzív ellátás** EK**** EL EL EL 
Traumatológia**     
teljes körű   EL EL 
Idegsebészet**   EK EL 
Kézsebészet   EK EL 
Mellkassebészet   EK EL 
Általános sebészet** EK**** EL EL EL 
Érsebészet EK EK EL EL 
Szülészet-nőgyógyászat EK**** EL EL EL 
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PIC-II (minimális progresszivitási szint) EK 
 EK EL EL 

Neurológia** EK EK EL EL 
Urológia  - EK EL 
Kardiológia** EK EK EL EL 
Gasztroenterológia (endoscopia)**  - EK EL 
Toxikológia (a fővárosban központilag 
szervezett)** 

 - EL EL 

Pszichiátria**  - EK EL 
Laboratórium (toxikológiai vizsgálatok 
is) 

 
   

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL EL EL EL 
Mikrobiológiai laboratóriumi 
diagnosztika 

 - EK EK 

Képalkotó eljárások:     
Röntgen EL EL EL EL 
CT EK**** EL EL EL 
MRI  - EK EL 
Angiographia  - EL EL 
UH EL EL EL EL 
Echocardiographia EK EK EL EL 
Fül-orr-gégészet, bronchoszkópia 
(idegentest-eltávolítás)** 

EK EK EL EL 

Szemészet EK EK EK EK 
Tüdőgyógyászat EK EK EK EK 
Gyermekgyógyászat-gyermeksebészet EK EK EK EL 
Klinikai transzfuziológia  - EL EL 
EEG EK EK EK EL 
Gyógyszerész EK EK EK EK 
Dialízis biztosítása EK EK EL EL 
Coronaria intervenció (elérhetősége 
percben)/helyben asztal 

 
60’ 60’ 30’ 15’/2 

 
Megjegyzés:  
* A betegforgalom éves szintű 20%-os emelkedése a humán erőforrás minimál szintjének 
10%-os, 30%-os emelkedése 15%-os, 50%-os emelkedése 25%-os emelkedését kell, hogy 
maga után vonja.  

** Gyermek ellátás esetében: PALS (Pediatric Advanced Life Support) végzettség, illetve 
csecsemő- és gyermekgyógyászat, gyermeksebészet, gyermek aneszteziológia és intenzív 
terápia, bármely szakterület vonatkozásában gyermek-szubspecialista.  

*** Gyermekellátás esetében nem kell biztosítani. 
**** EK Elérhető 45 percen belül 
EK Elérhető 60 percen belül – szervezett betegút biztosítása mellett. 
EL Elérhető 15-30 percen belül. 
A OMSZ szekunder transzport (helikopterből gépjárműbe) bevonása kizárva. 
B Ha a készülék szoftvere a laktát, hemoglobin, vércukor meghatározásra is alkalmas, 
akkor az előzőekben felsoroltak nem szükségesek.” 
 

 

 
4. A 60/2003. ESzCsM r. 2. melléklet „Sejtbanki tevékenység”, „Szakmakód: 6002” 
megjelölésű rész b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„b) Ivarsejtbank 
 
ba) Női ivarsejt - petesejt és embrióbank minimumfeltételei 
 
Az In Vitro Fertilizációt (IVF) lásd a 0403 szakmakód alatt. 
 

A női ivarsejt - petesejt és embrió fagyasztva tárolás intézeti feltételei 
 

1. Személyi feltételek: 
A fagyasztva tárolást biológus vagy orvos végzettségű személy vagy ezek valamelyikének 
felügyeletével olyan egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakasszisztens végezheti, aki 
az ivarsejtek, illetve embriók fagyasztva tárolásában legalább egy év gyakorlatot szerzett 
meddőségi intézetben vagy sejt/szövet fagyasztással foglalkozó intézetben. 
 
A gyakorlat megszerzéséért, illetve a tevékenység végzéséért az IVF laboratórium vezetője a 
közvetlen felelős. 
 
2. Tárgyi feltételek: 
2.1. Az IVF laboratóriumokban végzett fagyasztva tárolás során az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabályban 
foglaltakon kívül az alábbi műszerezettségi feltételeket kell biztosítani: 
- számítógépes vezérlésű, programozható fagyasztó automata berendezés (ha csak férfi 
ivarsejtek fagyasztva tárolása történik, akkor megfelelő fagyasztó berendezés), 
- cseppfolyós nitrogénes vagy gőzfázisú tároló (-150 °C alatti hőmérséklet), 
- a fagyasztáshoz szükséges oldatok, 
- műanyag hordozó (műszalma), műanyag kazetta, tok, goblet a műszalmák tárolására 
(különböző színekben), 
- a hordozó steril zárására alkalmas anyagok, eszközök, 
- folyamatos folyékony nitrogén ellátás. 
 
2.2. Női ivarsejt vitrifikáció esetén: 
- automata berendezés vagy manuális felszereltség,  
- cseppfolyós nitrogénes vagy gőzfázisú tároló (-150 °C alatti hőmérséklet), 
- műanyag hordozó (OPS, Cryotop, Cryoloop, stb.), 
- a hordozó steril zárására alkalmas anyagok, eszközök, 
- műanyag kazetta, tok, goblet a műanyag hordozók tárolására, 
- vitrifikációs oldatok. 
 
3. Biztonsági előírások: 
- a laborműszereket, azok működőképességét folyamatosan ellenőrizni kell, az ellenőrzések 
időpontját, eredményét a műszerkönyvekben rögzíteni kell, 
- a fagyasztó automaták programbeíró kódját csak az arra illetékes és kijelölt személyek 
ismerhetik, az előre meghatározott programok módosítását csak az arra felhatalmazott 
személyek végezhetik el, mely változtatásokat írásban is rögzíteniük kell (a módosított 
program írásbeli dokumentációja), 
- a fagyasztási eljárás megkezdése előtt a folyékony nitrogén szintjének ellenőrzése kötelező, 
- a fagyasztó automata lehetőleg rendelkezzen szünetmentes áramforrással is, 
- a tárolóedények folyékony nitrogén szintjének ellenőrzését vagy gépi ellenőrző és riasztó 
rendszerrel vagy manuális módszerrel kell megoldani. Az ellenőrzések időpontját, a 
tárolóedények folyékony nitrogénnel történő feltöltésének időpontjait regisztrálni kell, 
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- nem megengedhető, hogy a fagyasztva tárolt embriók a folyékony nitrogén szintjének a 
kritikus érték alá csökkenése miatt károsodjanak, 
- a tároló, zárható edényeket tartalmazó helyiségbe illetéktelenek nem léphetnek be, 
- a tárolóedények zárjának nyitási mechanizmusait csak az arra illetékesek ismerhetik, 
- a páciensek, a fagyasztva tárolt ivarsejtek, illetve embriók egyértelmű azonosíthatóságáról 
gondoskodni kell. Az azonosíthatóság, a követhetőség minden egyes manipuláció esetén 
biztosítottnak kell lennie, 
- a fagyasztás, a fagyasztva tárolás adatait megfelelő módon kell dokumentálni. 
 
4. Az IVF laboratóriumban krioprezervált női ivarsejtek, illetve embriók tartós őrzésre 
átadhatók az Intézménnyel szerződésben lévő sejt és szövetbanknak. 
 
5. A fagyasztva tárolás dokumentációja: 
Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az 
ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó 
részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint. 
 
bb) Férfi ivarsejt – spermium sejtbank minimumfeltételei 

 
A férfi ivarsejt (donor és saját célú) fagyasztva tárolás intézeti feltételei 

 
1. Személyi feltételek: 
A fagyasztva tárolást biológus vagy orvos végzettségű személy vagy ezek valamelyikének 
felügyeletével olyan egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakasszisztens végezheti, aki 
az ivarsejtek fagyasztva tárolásában legalább egy év gyakorlatot szerzett meddőségi 
intézetben vagy sejt/szövet fagyasztással foglalkozó intézetben, és tevékenysége során az 
andrológus szakorvosi konzultáció biztosított. 
 
A gyakorlat megszerzéséért, illetve a tevékenység végzéséért a sejt/szövet fagyasztással 
foglalkozó laboratórium vezetője a közvetlen felelős. 
 
2. Tárgyi feltételek: 
2.1. A sejt fagyasztással foglalkozó laboratóriumban végzett fagyasztva tárolás során az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
jogszabályban foglaltakon kívül az alábbi műszerezettségi feltételeket kell biztosítani: 
- számítógépes vezérlésű, programozható fagyasztó automata berendezés (ha csak férfi 
ivarsejtek fagyasztva tárolása történik, akkor megfelelő fagyasztó berendezés), 
- cseppfolyós nitrogénes vagy gőzfázisú tároló (-150 °C alatti hőmérséklet), 
- a fagyasztáshoz szükséges oldatok, 
- műanyag hordozó (műszalma), műanyag kazetta, tok, goblet a műszalmák tárolására 
(különböző színekben), 
- a hordozó steril zárására alkalmas anyagok, eszközök, 
- folyamatos folyékony nitrogén ellátás. 
2.2. Férfi ivarsejt vitrifikáció esetén: 
- automata berendezés vagy manuális felszereltség,  
- cseppfolyós nitrogénes vagy gőzfázisú tároló (-150 °C alatti hőmérséklet), 
- műanyag hordozó (OPS, Cryotop, Cryoloop, stb.), 
- a hordozó steril zárására alkalmas anyagok, eszközök, 
- műanyag kazetta, tok, goblet a műanyag hordozók tárolására, 
- vitrifikációs oldatok. 
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3. Biztonsági előírások: 
- a laborműszereket, azok működőképességét folyamatosan ellenőrizni kell, az ellenőrzések 
időpontját, eredményét a műszerkönyvekben rögzíteni kell, 
- a fagyasztó automaták programbeíró kódját csak az arra illetékes és kijelölt személyek 
ismerhetik, az előre meghatározott programok módosítását csak az arra felhatalmazott 
személyek végezhetik el, mely változtatásokat írásban is rögzíteniük kell (a módosított 
program írásbeli dokumentációja), 
- a fagyasztási eljárás megkezdése előtt a folyékony nitrogén szintjének ellenőrzése kötelező, 
- a fagyasztó automata lehetőleg rendelkezzen szünetmentes áramforrással is, 
- a tárolóedények folyékony nitrogén szintjének ellenőrzését vagy gépi ellenőrző és riasztó 
rendszerrel vagy manuális módszerrel kell megoldani. Az ellenőrzések időpontját, a 
tárolóedények folyékony nitrogénnel történő feltöltésének időpontjait regisztrálni kell, 
- nem megengedhető, hogy a fagyasztva tárolt hím ivarsejtek a folyékony nitrogén szintjének 
a kritikus érték alá csökkenése miatt károsodjanak, 
- a tároló, zárható edényeket tartalmazó helyiségbe illetéktelenek nem léphetnek be, 
- a tárolóedények zárjának nyitási mechanizmusait csak az arra illetékesek ismerhetik, 
- a páciensek, a fagyasztva tárolt hím ivarsejtek, egyértelmű azonosíthatóságáról gondoskodni 
kell. Az azonosíthatóság, a követhetőség minden egyes manipuláció esetén biztosított kell 
legyen, 
- a fagyasztás, a fagyasztva tárolás adatait megfelelő módon kell dokumentálni. 
 
4. Az IVF laboratóriumok saját IVF programban résztvevő férfi partnerek számára, férfi 
ivarsejteket fagyaszthatnak és tárolhatnak 
 
5. A fagyasztva tárolás dokumentációja: 
Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az 
ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó 
részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint.” 
 
5. A 60/2003. ESzCsM r. 2. melléklete a „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű részt 
megelőzően a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„ 
Donor plazmaferezis Szakmakód: 6103 
 
1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: 
1.1. A donor plazmaferezis a vérgyűjtés speciális formája. Olyan, nem közfinanszírozott önkéntes és 
térítésmentes egészségügyi tevékenység, amely során egészséges egyénektől aferezises vérgyűjtési technikával 
plazma gyűjtése történik gyógyszeralapanyag és tisztított plazmakészítmények előállítása céljából. Az ily módon 
előállított plazmából gyógyszergyári körülmények között, frakcionálással készítenek stabil 
plazmakészítményeket. 
  
1.2. A teljes vér gépi feldolgozása során a lehető legkisebb vörösvérsejt veszteségre törekednek, ezért zárt 
rendszerben, egyszerhasználatos szerelék alkalmazásával történik a plazma továbbfeldolgozási célú kinyerése az 
erre alkalmas donoroktól.  
Az eljárás során tehát kizárólag plazma kerül eltávolításra, sejt eltávolítás nincs, vagy minimális.  
A tevékenység egészségügyi végzettséghez kötött, szakszemélyzet közreműködésével végezhető.  
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2. Személyi és tárgyi feltételek:  
  
Személyi feltételek:  
- orvosi/szakorvosi 

1 fő orvos/szakorvos, 
 

- szakdolgozói: 1 fő/6 aferezises véradó 
 

- egyéb: 1 fő minőségbiztosítási asszisztens 
 

- egyéb kisegítők: 1 fő adminisztrátor 
Tárgyi feltételek: 
 
 

6 aferezis készülék, 
2 db készülék hemoglobin meghatározáshoz,  
1 db hematológiai automata,  
2 db vérnyomásmérő,  
2 db személymérleg,  
3 db lézeres lázmérő,  
Az újraélesztéshez szükséges eszközök, gyógyszerek 
1 db számítógép, 
1 db nyomtató, 
1 db hűtőszekrény reagensek tárolásához, 
1 db gyorsfagyasztó, 
1 db. asztali vagy fali óra, 
1 db helyiségenként- szobahőmérő, 
1 db munkaasztal, 
1db csőhegesztő, 
1 db szállító állvány 

Dokumentáció: 
 
 

Minőségbiztosítási dokumentáció a GMP 1 alapelveknek megfelelően.  
Orvos szakmai dokumentáció 2-3:  
Plazmadonor dokumentáció 

 előzetes tájékoztató aferezis donoroknak, 
 gyógyszer kizárási tájékoztató, 

Plazmadonor azonosítása és adatfelvétel 
 plazmaadást jelölő sorszámcímke, 
 plazmadonor bizonylat, 
 aferezis adatlap, 
 rendelkező nyilatkozat, 

Plazmagyűjtés dokumentáció 
 aferezis ütemterv, 
 aferezis felszerelés ellenőrző lista, 
 aferezis adatlap, 
 aferezis hibalap, 
 nyilatkozat és kérdőív aferezis donorok részére, 
 aferezis jegyzőkönyv, 
 aferezis szet reklamációs lap, 
 észlelési lap rosszullét esetén, 
 baleseti lap. 

Szakmai környezeti 
feltételek:  
 
 

A vérgyűjtés körülményeinek meg kell felelni az általános higiénés és biztonsági 
feltételeknek úgy a véradó, mint a vért vevő szempontjából. Biztosítani kell: 

 - a donorok fogadására, az aferezis előkészítésére, a szeparált plazma és a tartalék 
felszerelés tárolására legalább 8 m2 területet 
 - a donorok kikérdezéshez és a fizikális vizsgálathoz különálló helyiséget, vagy 
legalább 2 m2 olyan elkülönített területet, ahol a vizsgálatot nem zavarja a külső 
környezet, hogy a donornak ne kelljen attól félnie, hogy a kikérdezés során 
elhangzottak illetéktelenek tudomására jutnak 
 - a várható donorforgalomnak megfelelően, vérvételi ágyanként 4 m2 alapterületet 
 - az intézetben 20-28°C, esetlegesen kiszálláson 18-30°C hőmérsékletet 
 - 230V elektromos áramellátást, ellenőrzött érintésvédelemmel ellátott elosztóval 
hálózatról, vagy zajszűrővel ellátott aggregátorról  
 - ha szükséges, megfelelő mesterséges világítást 
 - ha szükséges, megfelelő mesterséges szellőztetést 
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 - legfeljebb 50 m távolságban ivóvíz minőségű vízvételi lehetőséget, vagy legalább 
30 l mennyiségű ivóvizet tartályban 
 - legfeljebb 50 m távolságra WC-t, mosdót 
 - zavartalan területet a kérdőív kitöltésére 

Egyéb követelmények: 
 

- A hazai hatóságok hatásköre a donor plazmaferezis gyakoriságára 
vonatkozó ajánlások meghatározása. 

- Közreműködő egészségügyi szolgáltató vérgyűjtést csak az állami 
vérellátó szolgálattal kötött együttműködési megállapodás keretei között 
végezhet. Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a 
vérgyűjtésre vonatkozó minőségügyi előírásokat is. 

Minden aferezist végző centrumban alkalmazni kell, egy – a plazma frakcionálási 
célú felszabadítását végző – meghatalmazott személyt. 
 

Megjegyzés: 
1 az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló 44/2005. (X.19.) 
EüM. rendelet 
2 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
3 az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó 
minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II.10.) EüM. 
rendelet” 
 
6. A 60/2003. ESzCsM r. 2. melléklet 
6.1. „IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN” megjelölésű részében a „2014. március 31-éig” 
szövegrész helyébe a „2018. december 31-éig” szöveg, a „2014. március 31-e” szövegrész 
helyébe a „2019. január 1-je” szöveg, 
6.2. „LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA” megjelölésű részében a „2018. január 1-jétől” 
szövegrész helyébe a „2019. január 1-jétől” szöveg, a „2017. január 1-jétől” szövegrész 
helyébe a „2019. január 1-jétől” szöveg 
lép. 
 
7. Hatályát veszti a 60/2003. ESzCsM r. 2. melléklet „ORTOPÉDIA-TRAUMATOLÓGIA” 
megjelölésű rész 
7.1. „Ortopédia osztály tárgyi minimumfeltételei” megjelölésű táblázat „Szövetbank 
(csontszövet) III. szinten” megjelölésű sora, 
7.2. „Traumatológiai osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázat „Csontbank” 
megjelölésű sora. 
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14. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 

 
1. A 60/2003. ESzCsM r. 3. melléklet „Ápoló, dietetikus, gyógytornász, védőnő és szociális 
munkás személyi minimumfeltételek” megjelölésű része a következő 7/a. táblázattal egészül 
ki: 
 
„ 
7/a. Ápolói minimumfeltételek súlyos központi idegrendszeri sérültek (vigil kómás betegek, 
gerincvelő harántsérültek), politraumatizáltak emelt szintű krónikus ellátására vonatkozóan 

ÁGYSZÁM3 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 
 

I. ápolói kategória2 1 1 1 2 2 2 

II. ápolói kategória2 5 6 7 8 9 10 
III. ápolói kategória 9 10 11 12 14 14 
Összes direkt ápolói létszám 15 17 20 22 24 26 

„ 
 
2. A 60/2003. ESzCsM r. 3. melléklet 23. táblázata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 

„23. Szakdolgozói minimumfeltételek a sürgősségi betegellátó osztályokra (4602, 4604) 
vonatkozóan  

  Előírt fő/műszak  
 Progresszivitási szintek: 1a. I. II. III.  
Ápoló/szakdolgozó       

 
Diplomás BSc/MSc 
ápoló/mentőtiszt 1 1 2 3  

 

Általános 
asszisztens/szakasszisztens 
(aneszteziológia és intenzív 
terápia szakasszisztens, 
műtős szakasszisztens) 

1 2 2 3  

 

Szakápoló/mentő szakápoló/ 
sürgősségi szakápoló/ 
intenzív terápia szakápoló 

2 4 5 8  

 Osztályozó nővér  1 1 2  

 

Általános ápoló, általános 
asszisztens/ápolási 
asszisztens 

1 2 2 3  

Összes ápolói/szakdolgozói létszám: 5 10 12 19  ” 
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15. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 

 
1. A 2/2004. EüM rendelet 2. számú melléklet I. A működési engedélyek kiadásának alapjául 
szolgáló egészségügyi szakmák és kódjaik jegyzéke pont „05 Csecsemő- és 
gyermekgyógyászat” megjelölésű része a „0515” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
 
(Csecsemő- és gyermekgyógyászat) 
 
„0516 gyermekhemato-onkológia” 
 
2. A 2/2004. EüM rendelet 2. számú melléklet I. A működési engedélyek kiadásának alapjául 
szolgáló egészségügyi szakmák és kódjaik jegyzéke pont „54 Patológia és kórszövettan” 
megjelölésű rész „5400” megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(Patológia és kórszövettan) 
 
„5400 kórbonctan” 
 
3. A 2/2004. EüM rendelet 2. számú melléklet I. A működési engedélyek kiadásának alapjául 
szolgáló egészségügyi szakmák és kódjaik jegyzéke pont „61 Transzfúziológia és véradó 
szolgálat” megjelölésű része a „6102” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 
(Transzfúziológia és véradó szolgálat) 
 
„6103 donor plazmaferezis” 
 
4. A 2/2004. EüM rendelet 2. számú melléklet I. A működési engedélyek kiadásának alapjául 
szolgáló egészségügyi szakmák és kódjaik jegyzéke pont „93 Honvédorvostan és katasztrófa-
orvostan” megjelölésű része a „9302” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül 
ki: 
 
(Honvédorvostan és katasztrófa-orvostan) 
 
„9303 rendvédelmi orvostan” 
 
5. Hatályát veszti a 2/2004. EüM rendelet 2. számú melléklet II. rész „T1” megjelölésű sora. 
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16. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 
 

 
A 27/2004. ESzCsM r. 1. számú melléklet 2. pont 2.1. alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
(Fehérje) 
 
„2.1. Az 1. § (2) bekezdése szerinti termékek fehérjetartalma legfeljebb 125 g lehet.” 
 
 
 

28 
	  

17. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 

 
A 20/2009. EüM r. 1. melléklet 2. pont a), b) és c) alpontjában foglalt táblázat B:7 mezője a 
következő szövegrésszel egészül ki: 
 
„- Részvétel az Európai Pont Prevalencia Vizsgálatban az egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzések gyakoriságának és az antimikrobiális szerek alkalmazásának felmérésére” 
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17. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 

 
A 20/2009. EüM r. 1. melléklet 2. pont a), b) és c) alpontjában foglalt táblázat B:7 mezője a 
következő szövegrésszel egészül ki: 
 
„- Részvétel az Európai Pont Prevalencia Vizsgálatban az egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzések gyakoriságának és az antimikrobiális szerek alkalmazásának felmérésére” 
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18. melléklet a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez 
„1. melléklet a 36/2013. (V. 24.) EMMI rendelethez 
 
 

Az egészségügyi rendszer teljesítményértékelése keretében használt indikátorok 
meghatározásának szabályai 

 
1. A teljesítményértékelés szakmai területeivel összhangban az indikátorok az egészségügyi 
ellátások és a népegészségügyi szolgáltatások, a finanszírozás, valamint az ártámogatások 
területén a hatékonyság, a fenntarthatóság, az igazságosság és a minőség szempontjait 
vizsgálják, különös tekintettel a lakosság egészségi állapotának javítására és a költségteher 
elleni védelemre. 
 
2. Az indikátorok lehetnek egyszerű vagy összetett mutatók. Az összetett mutatókat több 
indikátorból lehet képezni, és többdimenziós jelenségek mérésére szolgálnak. Egyszerű és 
összetett mutatók képzésénél is sor kerül a vizsgálni kívánt területnek, a vizsgálat indokának, 
az indikátor képzéséhez szükséges adatok közvetlen vagy közvetett forrásának a rögzítésére. 
 
3. Minden felhasználni kívánt indikátort jellemezni kell a mérés minősége, így elsősorban a 
megbízhatóság és az érvényesség követelményének szempontjából. A megbízhatóság azt 
szolgálja, hogy a mérés megismétlése során a felhasznált indikátor ugyanazt az eredményt 
adja. Az érvényesség jellemzése annak a meghatározása, hogy a felhasznált indikátor milyen 
mértékben méri a vizsgált egészségügyi rendszerjellemzőt. 
 
4. Minden felhasználni kívánt indikátorról egy adatlapot kell készíteni, a következő 
tartalommal: 
4.1. Az indikátor neve 
4.2. Az indikátor rövid meghatározása és a szükséges hivatkozások megadása 
4.3. Az indikátor célterülete 
4.4. Az indikátor fontosságának indoklása 
4.5. Az indikátor meghatározásához használt referenciák 
4.6. Az indikátor értékének egyéb forrásból való elérhetősége 
4.7. Az indikátor számításának meghatározása (szöveges leírás) 
4.8. Az indikátor számításának meghatározása (számítás pontos meghatározása) 
4.9. Az adatforrás és az adatszolgáltatók megnevezése 
4.10. Az indikátor-érték típusa 
4.11. Ha az indikátor standardizálása szükséges, a standardizálás módszerei 
4.12. Az indikátor értékét befolyásoló tényezők felsorolása 
4.13. Adatminőség meghatározása 
4.14. Összehasonlíthatósággal kapcsolatos megszorítások 
4.15. A teljesítményértékelés azon kapcsolódó indikátorainak felsorolása, amelyekkel az 
indikátor közösen elemzendő 
4.16. Az indikátor elvárt célértéke 
4.17. Az indikátor alacsonyabb aggregátsági szintre bontásának szempontjai 
4.18. Az indikátor verziószáma 
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4.19. Az indikátor teljesítményértékelési célú felhasználásának kezdő éve 
4.20. Az indikátor kiszámításáért és elemzéséért felelős szervezet 
4.21. Az indikátorral kapcsolatos revíziót végző szervezet kijelölése, hatásköre, jogköre 
4.22. Változások az indikátor korábbi verziójához képest 
4.23. Egyéb megjegyzések” 
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Az emberi erőforrások minisztere 45/2016. (XII. 28.) EMMI rendelete
a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények racionalizálásához kapcsolódó 
egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés 
l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében 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. alcím 19.  pontjában, 
valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában 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 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2. és 
16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a  szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90.  § e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9., 10. és 12. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva  
– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében 
eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 8. alcím tekintetében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (3) és (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 
10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78.  § (1a)  bekezdés a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
belügyminiszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet módosítása

1. §  A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet 7.  § (3)  bekezdésében az „Az Oktatáskutató 
és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum” szövegrész helyébe az „Az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum” szöveg lép.

2. Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet hatályon 
kívül helyezése

2. §  Hatályát veszti az  egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet.
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3. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

3. §  A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a  pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és 
a  pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed)
„b) a  köznevelési rendszerben folyó változások elemzését, kutatását, a  köznevelés rendszerében folyó fejlesztések 
szakmai támogatását végző kutató, fejlesztő intézményre (a továbbiakban: Eszterházy Károly Egyetem),”

4. §  Az R1.
a) 2. § (3) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: 

miniszter)” szöveg,
b) 2.  § (5)  bekezdésében az „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet” szövegrész helyébe az „Eszterházy Károly 

Egyetemet” szöveg,
c) 2.  § (5)  bekezdésében a  „felsőoktatási intézményt” szövegrész helyébe a  „más felsőoktatási intézményt” 

szöveg,
d) 15/A. § (2) bekezdés d) pontjában az „az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által alapított” szövegrész helyébe 

az „az Eszterházy Károly Egyetem által szervezett” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti az R1. 30. § (8) bekezdése.

4. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 
módosítása

6. §  A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
a) 1.  § c)  pontjában az  „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetre (a  továbbiakban: OFI)” szövegrész helyébe 

az „Eszterházy Károly Egyetemre (a továbbiakban: EKE)” szöveg,
b) 8.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (2)  bekezdésében, 8.  § (3)  bekezdésében, 8.  § (4)  bekezdésében, 8.  § 

(5) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében az „OFI” szövegrész helyébe az „EKE” szöveg,
c) 8. § (7) bekezdésében az „OFI” szövegrészek helyébe az „EKE” szöveg,
d) 10. § (3) bekezdésében az „OFI Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01744277-0000000 számú fizetési 

számlájára” szövegrész helyébe az  „EKE Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00336121-00000000 
számú fizetési számlájára” szöveg

lép.

5. Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai 
vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet módosítása

7. §  Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére 
kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdésében az  „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet” szövegrész helyébe az  „Eszterházy Károly 

Egyetem” szöveg,
b) 1.  § (7)  bekezdésében a „Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar” szövegrész helyébe 

a „Testnevelési Egyetem” szöveg
lép.
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6. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 
módosítása

8. §  A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 30.  § (2)  bekezdés 
e)  pontjában az  „az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben működő Nemzeti Tehetségfejlesztési Központtal” 
szövegrész helyébe az „a Nemzeti Tehetségfejlesztési Központtal” szöveg lép.

7. Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 
66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet módosítása

9. §  Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 66/2013. (IX. 23.) 
EMMI rendelet
a) 16.  § (2)  bekezdés e)  pontjában az „az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a  továbbiakban: OFI) Pedagógiai 

Könyvtár és Múzeum” szövegrész helyébe az „az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum” szöveg,
b) 16.  § (2)  bekezdés f )  pontjában az  „az OFI Pedagógiai Könyvtár és Múzeum” szövegrész helyébe az   

„az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum” szöveg
lép.

8. A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 
tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosítása

10. §  A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a  tankönyvtámogatás, valamint az  iskolai tankönyvellátás 
rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet
a) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az „Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet (a továbbiakban: intézet)” szövegrész 

helyébe az „Eszterházy Károly Egyetemet (a továbbiakban: EKE)” szöveg,
b) 11.  § (6)  bekezdésében a „feladatkörében eljáró intézet” szövegrész helyébe a „feladatkörében eljáró EKE” 

szöveg,
c) 34. § (1) és (2) bekezdésében „az intézet” szövegrész helyébe „az EKE” szöveg
lép.

9. Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 
eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása

11. §  Hatályát veszti az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 
eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet 1. melléklet C) rész 2. pontja.

10. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelete
egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (1)  bekezdés a) és t)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 10.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (3) és (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 
10.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (1)  bekezdés l)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78.  § (1a)  bekezdés a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 7. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

1. §  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet
a) 22.  § (1)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ (a  továbbiakban: Központ)” szövegrész 

helyébe az „a tankerületi központ”,
b) 169.  § (8)  bekezdésében, 181.  § (1)–(3)  bekezdésében és 182.  §-ában a „Központ” szövegrészek helyébe 

a „tankerületi központ”,
c) 181. § (3) bekezdésében a „Központnak” szövegrész helyébe a „tankerületi központnak”
szöveg lép.

2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

2. §  A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a  pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és 
a  pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 2.  § 
(5)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központot” szövegrész helyébe az „a tankerületi központot” 
szöveg lép.
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3. A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet módosítása

3. §  A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. 
(III. 1.) EMMI rendelet
a) 1. § (3) és (4) bekezdésében és 3. § (3) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész 

helyébe az „a tankerületi központ”,
b) 3.  § (3)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központot” szövegrész helyébe az „a tankerületi 

központot”
szöveg lép.

4. A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 
tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosítása

4. §  A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a  tankönyvtámogatás, valamint az  iskolai tankönyvellátás 
rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet
a) 27.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az  „az állami intézményfenntartó központ (a  továbbiakban: központ)” 

szövegrész helyébe az „a tankerületi központ”,
b) 27. § (4) bekezdés a) pontjában, 10. melléklet 2. pontjában a „központtal” szövegrész helyébe a „tankerületi 

központtal”,
c) 27.  § (4)  bekezdés b)  pontjában, 28.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 28.  § (3) és (4)  bekezdésében, 32.  § 

(4)  bekezdés a) és b)  pontjában, 10.  melléklet 3.  pontjában a „központ” szövegrész helyébe a „tankerületi 
központ”,

d) 28. § (2) bekezdés a) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 10. melléklet 2. pontjában a „központ” szövegrészek 
helyébe a „tankerületi központ”,

e) 28. § (3) bekezdésében a „központtól” szövegrész helyébe a „tankerületi központtól”,
f ) 28. § (4) bekezdésében a „központnak” szövegrész helyébe a „tankerületi központnak”,
g) 32.  § (3)  bekezdésében, 32.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a „központon” szövegrész helyébe a „tankerületi 

központon”
szöveg lép.

5. A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 
15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet módosítása

5. §  A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) 
EMMI rendelet
a) 5. § (3) bekezdés e) pontjában az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi 

központ”,
b) 5.  § (4)  bekezdésében az  „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az  „A tankerületi 

központ”
szöveg lép.

6. Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 
eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása

6. §  Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  melléklet B) Központi Hivatalok 
alcíme a következő 13. ponttal egészül ki:
„13. A tankerületi központnál
13.1. a tankerületi igazgató
13.2. a gazdasági vezető”
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7. §  Az R. 1. melléklet B) Központi Hivatalok alcím
a) 3. pontjában a „Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál” szövegrész helyébe a „Klebelsberg Központnál”,
b) 3.6. és 3.7. pontjában az „egységének” szövegrész helyébe az „egység”
szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti az R. 1. melléklet B) Központi Hivatalok alcím
a) 3.2. és 3.9. pontja,
b) 3.6. és 3.7. pontjában a „központi szerv, valamint a megyeközponti és a fővárosi tankerület” szövegrész.

7. A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet módosítása

9. §  A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet
a) 1.  § d)  pontjában az „állami intézményfenntartó központra és annak területi szerveire” szövegrész helyébe 

az „oktatási központra és a tankerületi központokra”,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat B:25 mezőjében az „állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe 

az „oktatási központ”,
c) 2.  mellékletében foglalt táblázat B:26 mezőjében az  „állami intézményfenntartó központon” szövegrész 

helyébe az „oktatási központon”,
d) 2.  mellékletében foglalt táblázat B:35 mezőjében az  „állami intézményfenntartó központ” szövegrészek 

helyébe az „oktatási központ”
szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 47/2016. (XII. 28.) EMMI rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I. alcím 19.  pontjában 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 központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. 
(XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
a) az 1. melléklet 5., 20., 27., 29., 34., 36., 48., 49., 53–57., 61., 62., 64., 65., 68–70., 78., 125., 126., 128., 138., 139., 142., 
150., 153., 191., 191a., 193., 194., 196., 202., 210., 211., 219., 220., 223. és 224. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 53. cikke szerinti kulturális és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
b) az 1. melléklet 51. és 52. sora alapján az SA.38425 (2014/N). számú bizottsági határozat szerinti támogatás,
c) az 1. melléklet 20., 36., 43., 49., 51., 52., 57., 61., 64., 65., 80., 81., 113., 116., 117., 126., 138., 142., 153., 186., 187., 
211., 224. és 262. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,
d) az 1. melléklet 187. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
e) az  1.  melléklet 186–188. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 33.  cikke szerinti, a  megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
f ) az  1.  melléklet 186–188. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 34.  cikke szerinti, a  megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
g) az 1. melléklet 183. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti támogatás,
h) az 1. melléklet 183. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás
nyújtható.”

2. §  A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
a) az 1. melléklet 5., 13., 20., 27–29., 34., 36., 48., 49., 53, 55–58., 62., 64., 66., 67., 70–72., 80., 129., 130., 140., 141., 
144., 156., 157., 194., 195., 197–199., 201., 203., 209., 217., 218., 226., 227., 230. és 234. sora alapján a 651/2014/EU 
bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kulturális és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
b) az 1. melléklet 51., 52. és 54. sora alapján az SA.38425 (2014/N). számú bizottsági határozat szerinti támogatás,
c) az 1. melléklet 20., 36., 43., 49., 51., 52., 54., 58., 62., 63., 66., 67., 82., 83., 115., 120., 121., 130., 140., 144., 156., 189., 
190., 218., 234. és 246. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,
d) az 1. melléklet 63. és 190. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
e) az  1.  melléklet 189–191. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 33.  cikke szerinti, a  megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
f ) az  1.  melléklet 189–191. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 34.  cikke szerinti, a  megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
g) az 1. melléklet 186. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti támogatás,
h) az 1. melléklet 186. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,
i) az  1.  melléklet 231. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikke szerinti, sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás
nyújtható.”

3. §  A Rendelet 5. § (9) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, 
ha a támogatás összege a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti)
„e) sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás esetén meghaladja  
a  15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a  projekt teljes költsége meghaladja az  50 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget.”
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4. §  A Rendelet 5. § (10) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(E rendelet alapján)
„f ) a 4. § i) pontja szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig”
(lehet támogatási döntést hozni.)

5. §  A Rendelet 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogatást nyújtó adatot szolgáltat a  Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az  állami támogatások európai 
uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti 
közzététel céljából a 3–5/A. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi 
támogatásokról.”

6. §  A Rendelet 5/A. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogatást nyújtó adatot szolgáltat a  Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az  állami támogatások európai 
uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti 
közzététel céljából a 3–5/B. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi 
támogatásokról.
(2) A támogatást nyújtó adatszolgáltatásának, illetve a közzétételnek a módját az Atr. 18/A–18/D. §-ai szabályozzák.”

7. §  A Rendelet a következő 5/B. alcímmel egészül ki:
„5/B. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti a sportlétesítményhez és multifunkcionális 
szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás
9/F.  § (1) A  sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez 
vagy korszerűsítéséhez,
b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez nyújtható.
(2) A  támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, 
korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és 
megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.
(3) A  támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a  felhasználók számára 
átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani. A  beruházási költséget legalább 
30%-ban finanszírozó vállalkozás a  támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha 
e feltételeket nyilvánossá teszik.
(4) A  támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos 
használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak 
vagy csapatnak kell használnia.
(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási 
feltételeket nyilvánossá kell tenni.
9/G.  § (1) Beruházási támogatás esetén a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és 
a működési eredmény közötti különbséget.
(2) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.
(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.
(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.
(5) A  (3)  bekezdésben meghatározottak teljesítése – a  (4)  bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus 
alkalmazásával utólag is biztosítható.
(6) Az  egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a  támogatás összege  
az  (1)–(5)  bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy 
a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.
9/H. § (1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható el.
(2) A  működési támogatás keretében a  sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő 
működési költség (pl. az igénybevett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi-, az anyag-, 
a kommunikációs-, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.
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(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak 
el, amilyen mértékben az  értékcsökkenés, finanszírozás vagy az  értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi 
eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.”

8. §  A Rendelet 14. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„d) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.06.26. 1. o.) 
I. és II. fejezete, valamint 31., 33., 34., 53. és 55. cikke”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

9. § (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, 3. §, 4. §, 6. §, 7. §, 8. §, 9. § (2)–(3) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 47/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez

 

1. A Rendelet 1. melléklete az alábbi sorokkal egészül ki: 

 
( A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

 
133a. 362073    1 Rudnay 

Sándor 
Alapítvány 
fejlesztési 
támogatása 

A Rudnay Sándor Alapítvány által az Esztergom, 
Vadrózsa utca 12. számú ingatlanon 3 csoportos, 60 
férőhelyes óvoda - ifjúsági szállás - alapítványi iroda 
létesítése. 

alapítvány kérelem biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

 
148a. 295235   22 Oktatási társadalmi, 

civil és non-profit 
szervezetek 

          

148b. 270290    2 Oktatási 
társadalmi 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

Az előirányzat nyújt fedezetet a köznevelési szakterület 
országos tevékenységi körű oktatási, nevelési egyesületei 
működésének pályázati rendszerű támogatására, a 
szervezetek működési költség támogatására, a köznevelési 
szakterülethez kapcsolódó feladatok megoldásához 
szakértői és háttérdokumentumok, tanulmányok, kutatások 
finanszírozására. 
Az előirányzatból támogatás nyújtható azoknak az 
országos, regionális pedagógus szakmai, diák és szülői 
szervezeteknek, amelyek tevékenységükben szorosan 
kapcsolódnak a köznevelési szakterülethez, részt vesznek 
a miniszter ágazatirányítási tevékenységében, az országos 
és regionális tervek előkészítésében. 

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

kérelem 
alapján, 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

 
191a. 359795   2 Magyar Állami 

Operaház Andrássy úti 
épületének felújítása 

Az előirányzat a Magyar Állami Operaház Andrássy úti 
épületének felújításához biztosít forrást. 

központi költségvetési szerv  kérelem 
alapján 
 

biztosítható részletekben 
történő 
kifizetéssel 

– – – – – 

 
196a. 360162   12 Nemzeti Művelődési 

Intézet közművelődési 
szakmai szolgáltatást 
ellátó új épületének 
beruházása, Lakitelek 

Az előirányzat a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány 
közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó gazdasági 
társasága, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 
épületének megvalósításához szükséges forrás 
biztosítására szolgál. 

 

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

kérelem 
alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

” 

„
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2. A Rendelet 1. mellékletének 211. sora helyébe az alábbi sor lép: 
 

( A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Áht. 
azonosító 

Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő 

szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete) 

„ 
211. 335740   9 Egyházi közösségi 

célú programok és 
beruházások támogatása 

Az előirányzat célja a közösségépítést, a közfeladat ellátást 
szolgáló, valamint hitéleti, kulturális, oktatási, szociális és 
vallásturisztikai projektek és kapcsolódó beruházások 
támogatása. 
Az előirányzat jellegéből adódóan támogatható a Kormány 
egyedi döntéseiből fakadó egyházi vonatkozású célok 
megvalósítása. 

egyházi jogi személy, határon túli egyházi jogi személy, 
nemzetközi megállapodás alapján a Szuverén 
Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és 
Ispotályos Rend és kijelölt szervezetei 

kérelem 
alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 
 

– – – igénybe 
vehető 

– 

” 
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2. melléklet a 47/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez
„1. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez

1. oldal / összesen: 40 
 

2. melléklet a …/2016. (…) EMMI rendelethez 

„1. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. évi fejezeti kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve 

 
 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

2. 005412 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok            

3. 227106  1 Beruházás           

4. 262334   4 Kulturális beruházások           

5. 256145    2 Vári rekonstruk-
ciók (Szent 
György tér, Má-
tyás-templom) 

A támogatás a következő feladatok ellátásához biztosít forrást 
a. közterület-foglalási díjak, felvonulási terület áttelepítése 

(önkormányzati előírás), behajtási engedély díjnöveke-
dése (anyagszállítás, munkagépek); őrzés; mérnökiroda 
működtetése; organizációs költségek; látogatói útvona-
lak (ideiglenes állványozás és járófelületek); 

b. restauráláshoz szükséges falszárítás biztosítása; burko-
lási munkák: kerámia padló burkolat (cc. 1 000 m2); Ki-
rály kapu restaurálása; belső felületképzések: díszítőfes-
tés (teljes felület: 11 000 m2); falképek (teljes felület: 
600 m2) (restaurátori munka); restaurálandó műtárgyak: 
fémműtárgyak 42 típus, fa műtárgyak 48 típus, oltárok 
és táblaképek 24 db, falképek 24 db, kerámia műtár-
gyak 16 típus, textil (koronázási zászlók); beléptető 
rendszer kiépítése; a pénztárépület és a templom össze-
köttetésének kiépítése); 

c. független szakértői vélemény alapján a vállalkozói 
szerződésben rögzített Áfa és prognosztizáció kifizeté-
se;  

d. a teljes rekonstrukció részét nem képező középkori Má-
ria kapu rekonstrukciója. 

központi költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– beszedési meg-
bízás benyújtá-
sára vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozat (a 
továbbiakban: 
felhatalmazó 
nyilatkozat) 

– – – 

6. 005708  2 Normatív finanszírozás           

7. 333795   2 Nem állami felsőoktatási 
intézmények támogatása 

a. Az előirányzat biztosítja az egyházi, magán- és alapítvá-
nyi felsőoktatási intézmények, valamint a felsőoktatási 
intézményekhez nem tartozó diákotthonok feladatmuta-
tóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján nyújtott 
költségvetési támogatását, valamint az intézmények ré-
szére speciális feladatokhoz nyújtandó támogatás össze-
gét. 
Az előirányzat tartalmazza az egyes, más fejezet irányítá-
sa alá tartozó felsőoktatási intézmények költségvetési tá-
mogatását is. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: egyházi, magán- és alapítványi 
felsőoktatási intézmények, vala-
mint a felsőoktatási intézmények-
hez nem tartozó diákotthonok, más 
fejezet irányítása alá tartozó felső-
oktatási intézmény 
b.: Magyar Államkincstár (a to-
vábbiakban: Kincstár) 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.:egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

8. 244234   3 Köznevelési célú humán-
szolgáltatás és működési 
támogatás 

a. Az előirányzat biztosít forrást a nevelési-oktatási intéz-
ményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben pe-
dagógus-munkakörben, a nevelő-, oktató munkát köz-
vetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a 
központi költségvetésről szóló törvényben megállapított 
átlagbér alapú támogatáshoz. 

b. Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi önkor-
mányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott 
nevelési-oktatási intézményre és pedagógiai szakszolgá-
lati intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat 

a., c. és d.: nemzetiségi önkor-
mányzat, egyházi jogi személy, 
vallási tevékenységet végző szer-
vezet és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) be-
kezdés b) pont bd) alpontja szerinti 
fenntartó 
b.: nemzetiségi önkormányzat, 
bevett egyház 

a.-d.: kérelem alapján 
e.: - 

a.-d.: 
biztosítható 

e.: - 

a.-d.:egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

e.:egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a-d.: felhatalma-
zó nyilatkozat 

e.: - 

– a.-d.: 
igénybe 
vehető 
e.: – 

– 
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2. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

és a bevett egyház részére a központi költségvetésről 
szóló törvényben megállapított működési támogatáshoz. 

c. Az előirányzat forrást biztosít a központi költségvetés-
ről szóló törvényben megállapított tankönyvtámogatás-
hoz. 

d. Az előirányzat forrást biztosít a gyermek-, tanulói ét-
keztetéshez az óvodai, egységes óvoda-bölcsődei, álta-
lános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés 
támogatására a költségvetési törvényben meghatározot-
tak szerint. 

e. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

e.: Kincstár 

9. 343328   4 Hit- és erkölcstan oktatás és 
tankönyvtámogatás 

a. Az előirányzat az Nkt. 35.§-a és 35/A. §-a szerinti, az 
állami fenntartású iskolában biztosított hit- és erkölcs-
tanoktatáshoz szükséges államilag garantált finanszíro-
záshoz nyújt fedezetet. Az Nkt. 35/B. §-a alapján a hit- 
és erkölcstanoktatás tartalmát az egyházak határozzák 
meg, így az ahhoz alkalmazásra kerülő tankönyvet is. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: egyházi jogi személy 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– – – igénybe 
vehető 

– 

10. 348728   5 Köznevelési szerződések a. Az előirányzat a 2012. évet megelőzően megkötött 
közoktatási megállapodások, valamint az ezt követően 
megkötött, illetve kötendő köznevelési szerződések 
alapján az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi ön-
kormányzatok és egyéb nem állami szervezetek által 
fenntartott köznevelési intézményeket megillető támo-
gatásokra, valamint azok igénylésének és feltételeinek 
megállapításával, továbbá folyósításával és a felhaszná-
lás ellenőrzésével kapcsolatos kiadásokra nyújt fedeze-
tet. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: egyházi jogi személy, nemzeti-
ségi önkormányzatok és magán 
köznevelési intézmények fenntar-
tói 
b.: Kincstár 

a: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

11. 198620  3 Felsőoktatási feladatok támogatása           

12. 302891   1 Felsőoktatás speciális fela-
datai 

Az előirányzat fedezetet biztosít a felsőoktatási intézménybe 
felvételt vagy átvételt nyert hátrányos helyzetű hallgató által 
igénybe vehető, a tanulmányai során a felkészüléséhez segít-
séget nyújtó mentorprogram lebonyolításához. Támogatást 
biztosít olyan speciális feladatok támogatására, amelyek a 
feladatmutatóhoz rendelt fajlagos támogatási összeg alapján 
nyújtott támogatás által fedezni kívánt célok megvalósulását 
segítik elő, valamint olyan speciális feladatok támogatására 
is, amelyek a felsőoktatási intézmények keretében nem való-
síthatók meg. Fedezetet biztosít olyan testületek, szervezetek, 
egyesületek támogatására, amelyek segítik a felsőoktatási 
szakterület munkáját. Az előirányzat támogatást nyújt a nem-
zeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben előírt 
feladatainak végrehajtásához. 
Az előirányzat támogatást nyújt felsőoktatási szakmai elem-
zések készítéséhez, felsőoktatási információs rendszerek és 
nyilvántartások működési költségéhez, kapcsolódó adatinteg-
rációs tevékenységek ellátásához, valamint a TÁMOP 
4.1.3/08/01 és TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 lezárult ki-
emelt projekt fenntartási kötelezettségeiből fakadó működési 
és licencköltségekhez, pályakövetéséhez szükséges adatfel-

központi költségvetési szerv, 
államháztartáson kívüli szerveze-
tek, országos szakértői testület, 
jogi személynek minősülő egyéb 
szervezet, közhasznú egyesület, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy 

kérelem alapján, 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– Államháztartá-
son kívüli szer-
vezet esetén (a 
továbbiakban: 
Áh-n kívül): 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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3. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

mérő, adatnyilvántartó és adatintegrációs rendszerek össze-
kapcsolásához, működtetéséhez, fejlesztéséhez, szakmai 
kiadványok készítéséhez. Az előirányzat biztosítja a 
TÁMOP-4.2.5-09 és TÁMOP 4.2.5.B-11/1-2011-0001 pro-
jektek keretében fejlesztett, fenntartási kötelezettséggel érin-
tett tartalomszolgáltatási, digitális könyvtár üzemeltetési 
feladatok ellátását.  
Az előirányzat a felsőoktatási intézményekben, szakkollégi-
umokban folyó magas színvonalú, a tudásalapú elitképzést 
kiemelt feladatként kezelő tehetséggondozási tevékenység 
fenntartásához való állami hozzájárulás; szakmai programok, 
kisebb infrastrukturális beruházások, informatikai fejleszté-
sek, egyéb működési kiadások támogatásához nyújt fedezetet, 
valamint az Országos Tudományos Diákköri Tanács részére 
az Országos Tudományos Diákköri Konferencia lebonyolítá-
sához biztosít támogatást. 
Az előirányzat támogatást nyújt a magyar állampolgár külföl-
di felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányaihoz. 

13. 297424   2 Lakitelek Népfőiskola 
támogatása 

A támogatás egyrészt a főiskola napi működési költségéhez, 
másrészt a Kárpát-medencei népfőiskolai programok finan-
szírozásához járul hozzá. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

14. 338539   3 Kiválósági támogatások a. Az előirányzat forrást biztosít a kiemelt felsőoktatási 
intézmény minősítéssel rendelkező felsőoktatási intézmé-
nyek számára e minősítésükre tekintettel biztosított támo-
gatáshoz, valamint felsőoktatási intézmények kiemelt 
képzési, tudományos, kutatási és fejlesztési, a kutatási 
eredményeket hasznosító feladatainak végrehajtásához a 
következő intézményi felhasználási célokra: 
aa. az emberi erőforrások mennyiségének és képzettségi 

szintjének növelése;  
ab. a tudás és a megértés előmozdítása, ideértve az 

együttműködésen alapuló kutatás-fejlesztést, bele-
értve a kutatóhelyek fenntartását, működtetését;  

ac. a kutatási eredmények terjesztése; 
ad. a technológia-átadásra irányuló tevékenységek, 

amennyiben e tevékenységek belső természetűek, és 
a belőlük származó összes bevételt az érintett kuta-
tóhelyek elsődleges tevékenységeibe fektetik be is-
mét; 

ae. nemzetközi kapcsolatépítés és államközi megállapo-
dás alapján külföldi hallgatók fogadását szolgáló 
szervezetfejlesztés; 

af. az oktatói és kutató kiválóság elismerése és javadal-
mazása. 

b. Az előirányzat forrást biztosít továbbá az egyéni kutatói 
ösztöndíjak, valamint az ehhez kapcsolódó lebonyolítási 
feladatok támogatásának biztosítása alap-, mester- és 
doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek, 
valamint a PhD fokozattal rendelkező oktatók-kutatók 
részére. 

központi költségvetési szerv, 
államháztartáson kívüli szerveze-
tek, egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy  

kérelem alapján, 
pályázati úton 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

15. 340639   4 Felsőoktatási Struktúraát-
alakítási Alap 

Az előirányzat a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létre-
hozásáról szóló 1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat alapján 
az állami felsőoktatási intézmények struktúraátalakításához, 
valamint a struktúraátalakítás igényével érintett intézmények 
működőképességének fenntartásához és konszolidációjához 
biztosít támogatást. 

állami felsőoktatási intézmények kérelem alapján 
pályázati úton 

egyéb: a felosztásra a 
Nemzetgazdasági Mi-
nisztériummal egyetér-

tésben hozott támogatási 
döntés alapján kerül sor. 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – – – 
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4. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

16. 348651   5 Francia Egyetem kialakítá-
sa a Szegedi Tudományegye-
temen 

A Francia Egyetem fokozatos kialakításának megvalósítása. állami felsőoktatási intézmény kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 

17. 353795   6 Felsőoktatási vagyongaz-
dálkodási feladatok 

Az egyes PPP konstrukcióban megvalósult felsőoktatási 
létesítmények kiváltásával kapcsolatos intézkedések megtéte-
léről szóló 1341/2015. (V. 27.) Korm. határozat alapján az 
állami felsőoktatási intézmények PPP beruházásaihoz kapcso-
lódó kiváltási feladatok. 

állami felsőoktatási intézmények kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – – – 

18. 198619  4 Köznevelési feladatok támogatása           

19. 286023   1 Nemzetiségi Önkormány-
zatok 2017. évi kompenzáció-
ja 

A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmé-
nyekben foglalkoztatottak részére – az adó- és járulékfizetési 
kötelezettséget megállapító törvények módosításából adódó 
nettó jövedelemcsökkenés kompenzálására jogszabály alapján 
– járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
kifizetésére biztosított támogatás. 
Ezen előirányzaton állnak rendelkezésre a költségvetési szer-
vek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. 
évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. ren-
delet, valamint a központi költségvetési szerveknél foglalkoz-
tatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat 
alapján biztosított támogatás maradványai. 

nemzetiségi önkormányzatok, 
társulás 

kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – – – 

20. 255656   4 Köznevelés speciális fela-
datainak támogatása 

a. Az előirányzat fedezetet nyújt a tanulmányi és tehetség-
gondozó versenyek támogatására. Az előirányzat biztosít-
ja továbbá a közoktatás, köznevelés-fejlesztési tevékeny-
ségekhez kapcsolódó kutatási és tájékoztatási feladatok, 
valamint a közoktatás, köznevelés-fejlesztést érintő egyes 
nemzetközi feladatok finanszírozásának forrását, a diag-
nosztikus mérés, mérés-értékelés szakmai fejlesztését is. 

b. Az előirányzat hozzájárulást biztosít a köznevelés-
fejlesztési stratégia megvalósítása keretében az egészség-
fejlesztési és a drogprevenciós feladatok ellátásához, a 
környezettudatos nevelés programjaihoz, a köznevelés-
fejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok meg-
valósításához, a hazai és nemzetközi versenyeken, diák-
olimpiákon való részvételhez és felkészüléshez (Bolyai 
János Matematikai Társulat, Magyar Biológiatanárok Or-
szágos Egyesülete, Magyar Kémikusok Egyesülete, Ma-
gyar Innovációs Szövetség), a Kazinczy Szép Magyar Be-
széd verseny, valamint az iskolai sporttal kapcsolatos fe-
ladatokhoz.  

c. Az előirányzat a nemzetiségi köznevelés tartalmi fejlesz-
tésével kapcsolatos feladatok részeként hozzájárulhat a 
nemzetiségi oktatás megújuló részletes követelményei 
alapján a nemzetiségek oktatásához kapcsolódó alapdo-
kumentumok (részletes fejlesztési feladatok, érettségi 
vizsgakövetelmények és vizsgaleírások, stb.) kidolgozá-
sához. 

d. Az előirányzat a kétoldalú egyezményekben meghatáro-
zott nemzetiségi oktatási feladatok támogatásaként hozzá-
járul az óvónők, tanítók és tanárok nyelvi módszertani to-
vábbképzéséhez; anyaországi anyanyelvi programokhoz 
az iskolás korosztálynak; vendégtanárok fogadásához; 
anyaországi tankönyvek behozatalához; kiküldetéssel 
kapcsolatos költségekhez.  

e. Az előirányzat az Útravaló ösztöndíjprogram Út a tudo-

a.-h. gazdasági társaság, civil 
szervezet, közalapítvány, költség-
vetési szerv, helyi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat, nem-
zetiségi pedagógiai intézetek, 
köznevelési- és felsőoktatási in-
tézmények, intézményfenntartók, 
Budapesti Goethe Intézet, egyházi 
jogi személy, magánszemély 
(amennyiben a pályázó az elnyert 
támogatás összegéből ösztöndíjra 
fordítható összeget is igényel) 
i.-k. nemzetiségi önkormányzati, 
egyházi és magán köznevelési 
intézmények, illetve fenntartóik 

kérelem alapján, 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

a kötelezettség-
vállalási doku-

mentumban 
meghatározottak 

szerint 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 
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5. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

mányhoz alprogramja részeként forrást nyújt a természet-
tudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására. 
A program során a kutatócsoportot vezető tanár, valamint 
a diák is ösztöndíjban részesülhet. 

f. Az előirányzat támogatást nyújthat a sajátos nevelési 
igényű tanulók tankönyvekkel történő tankönyvellátásá-
nak biztosításához, tankönyvek fejlesztéséhez, kéziratok 
elkészíttetéséhez; a sajátos nevelési igényű, illetve beil-
leszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyer-
mekek, tanulók óvodai neveléséhez, alap- és középfokú 
neveléséhez, oktatásához. 

g. Az előirányzat forrást biztosít a pedagógiai szakszolgálati 
tevékenységekhez kapcsolódó szakmai feladatok megva-
lósításához, továbbá az egyes szakszolgálati tevékenysé-
gekkel összefüggésben indított közigazgatási hatósági el-
járásokban szakértőként bevont fórumok támogatásához. 
Ezen előirányzat szolgálja a – tankerületi, megyei, vala-
mint országos szinten megvalósításra kerülő – konzultatív 
szakmai tanácskozások, fórumok megtartását is. 

h. Az előirányzat – oktatásért felelős miniszter ágazati 
irányítási jog- és feladatkörébe tartozó feladatok ellátása 
érdekében – forrást biztosít a szükséges elemzések, prog-
ramfejlesztések, tanügyi, köznevelés-igazgatási koncepci-
ók, szakmai dokumentumok kidolgozásának támogatásá-
hoz, két tanítási nyelvű, nemzetiségi, sajátos nevelési igé-
nyű tanulók irányelveinek, egyéb kerettanterveknek a ki-
dolgozásához, nevelési-oktatási programok kifejlesztésé-
nek támogatásához, a környezeti neveléssel, egészségne-
veléssel kapcsolatos programok támogatásához, valamint 
a fenti feladatokkal kapcsolatos reprezentációs kiadások-
hoz. 

i. Az előirányzat forrást biztosít az Arany János Tehetség-
gondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és 
az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támoga-
tására. 

j. Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségi tankönyvbe-
szerzéshez. 

k. Az előirányzat forrást biztosít a kötelező feladatellátással 
nem érintett pedagógiai- szakmai szolgáltatások támoga-
tásához. 

21. 282178   5 Nemzeti Tehetség Program Az előirányzat biztosítja a Nemzeti Tehetség Program finan-
szírozását, a tehetségek segítésére fordított támogatások 
hatékonyabb felhasználását. Az előirányzat felhasználásával 
biztosítható, hogy a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének 
és szintjének megfelelő, folyamatos segítséget kapjanak 
tehetségük kibontakoztatásában, valamint a tehetség haszno-
sulásának támogatása. 
A tehetségek segítése és fejlesztése az innováció és kreativi-
tás ösztönzését és elterjedését, az esélyteremtést, a hátrányos 
helyzet leküzdését, az életpálya helyes irányba terelését, az 
életpálya sikerességét, a társadalmi mobilitást, a gazdasági 
növekedést, a magasabb versenyképességet, valamint a kö-
zösségek és az egész társadalom kohézióját egyaránt szolgál-
ja. A Nemzeti Tehetség Programnak példa- és értékteremtő 
szerepe van. 

civil szervezet, közalapítvány, 
társadalmi szervezet, központi 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, helyi önkor-
mányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni vállalkozó-
nak nem minősülő természetes 
személy, határon túli személy, 
határon túli szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
hazai és határon túli egyéb szerve-
zet, köznevelési és felsőoktatási 
intézmény 

kérelem alapján, 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– nem határon túli 
Áh-n kívüli 

szervezet, vala-
mint az Áh-n 
belül nem az 

EMMI fejezet 
irányítása alá 

tartozó kedvez-
ményezett: 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

22. 338495   8 Szakmai, tanügy-igazgatási 
informatikai feladatok támo-
gatása 

a. Az állami és nem állami fenntartású általános iskolák-
ban, gimnáziumokban, szakképzési centrumokban, 
szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban, szakisko-
lákban a köznevelési és szakképzési feladat-ellátás tá-
mogatásához, továbbá a központi adatszolgáltatáshoz 

a.: fejezet irányítása alá tartozó 
költségvetési szerv 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 
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6. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

(KIR, OSAP), a diákigazolvány online igényléséhez, 
valamint a szülői tájékoztatás online kiszolgálásához 
szükséges iskola irányítási és ügyviteli szoftverek 
(IAR), Köznevelési Regisztrációs És Tanulmányi Alap-
rendszer (KRÉTA), valamint a tankönyvellátás meg-
szervezését és lebonyolítását támogató informatikai 
rendszer fejlesztéséhez vagy felhasználási jogainak be-
szerzéséhez, illetve az ezek működtetésével összefüggő 
kiadásokhoz történő hozzájárulás. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

23. 207221   9 Nem önkormányzati fenn-
tartású köznevelési intézmé-
nyek központi előirányzata 

Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények 
működési kiadásainak biztosítása. 

nevelési-oktatási intézmények, 
köznevelési intézmények, közne-
velési intézményfenntartó, egyházi 
jogi személy 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

24. 343617   11 Kislétszámú hit- és er-
kölcstan oktatás kiegészítő 
támogatása 

A 20/2/4 Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás 
előirányzaton biztosított támogatáson túl az előirányzat terhé-
re a kislétszámú (8 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és 
erkölcstan oktatáshoz az oktatásért felelős miniszter által 
nyújtható további támogatás. 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

25. 348573   12 Erzsébet gyermek- és 
ifjúsági táborok támogatása 

a. Az előirányzat támogatja a gyermekek, tanulók évközi 
és nyári táboroztatását, táborszervezését, valamint a 
gyermeküdültetéssel kapcsolatos infrastruktúra fejlesz-
tését és működtetését. 
Az Erzsébet program végrehajtásáról a Magyar Nemze-
ti Üdülési Alapítvány mellett az Erzsébet a Kárpát-
medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: 
EKGYA) gondoskodik. 
Az Erzsébet program végrehajtása érdekében az 
EKGYA ellátja az ifjúsági- és gyermekprogramokban 
való részvételhez, gyermek- és ifjúsági táborok szerve-
zéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az ezekhez 
kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket. 
A fejezeti kezelésű előirányzat célja az EKGYA részé-
re közvetlen támogatás nyújtása a fenti feladatok ellátá-
sához. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: EKGYA 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: -  

– 

26. 198642  5 Egyéb feladatok támogatása           

27. 349428   1 I. világháborús centenáriu-
mi megemlékezések 

Az előirányzat támogatást biztosít  
a. egy központi első világháborús emlékmű létrehozásá-

nak előkészítéséhez és létrehozásához;  
b. első világháborús emlékművek helyreállításához; 
c. I. világháborús, vagy az I. világháborúhoz kapcsolódó 

gyűjtemények, műkincsek megvásárlásához; 
d. a magyar nemzet első világháborús részvételét, szerepét 

és tragédiáit bemutató hazai és nemzetközi első világ-
háborús kiállítás megszervezéséhez és a kapcsolódó fej-
lesztések (beruházások) megvalósításához;  

e. első világháborús honlap fejlesztéséhez; 
f. oktatási és képzési programelemek (pedagógusképzés, 

diákvetélkedők stb.) megvalósításához kapcsolódó in-
novatív fejlesztésekhez, kutatásokhoz;  

a-h.: civil szervezet, közalapít-
vány, központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, helyi önkor-
mányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, egyéni vállal-
kozónak nem minősülő természe-
tes személy 
i.: Kincstár 

a-h.: kérelem alapján 
pályázati úton 

i.: - 

a-h.: biztosítha-
tó 

i.: - 

a-h.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

i.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a-h.: felhatalma-
zó nyilatkozat 

i.: - 

– a-h.: 
igénybe 
vehető 

i.: – 

– 
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7. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

g. tudományos művek megjelentetéséhez, tudományos és 
kulturális rendezvények, művészeti tevékenységek 
megvalósításához, valamint játék- és dokumentumfil-
mek forgatókönyveinek megalkotásához; 

h. a program- és pályázati iroda működtetéséhez; 
i. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-

gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

28. 355162   2 A Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyok és kény-
szermunkások emlékéve 
programjainak támogatása 

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermun-
kások emlékéve keretében megvalósuló feladatok teljes körű 
ellátása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
gazdasági társaság,, helyi önkor-
mányzat, nemzetiségi önkormány-
zat,  egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szerve-
zet, külföldi személy, külföldi 
szervezet, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szer-
vezet, egyházi jogi személy, hatá-
ron túli egyház, 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

29. 358595   3 Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékéve 
programjainak támogatása 

a. Az előirányzat támogatást biztosít az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc emlékéve keretében megvalósuló 
programok megvalósítására. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, helyi önkor-
mányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, egyéni vállal-
kozónak nem minősülő természe-
tes személy 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

30. 359462   4 Peres ügyek Az előirányzat felhasználásának célja a fejezetnél folyamat-
ban lévő peres eljárások éves kalkulált járulékos költségei - 
kártérítési és cafeteria tárgyú peres eljárások kifizetéseinek 
biztosítása (beleértve az Állami Egészségügyi Ellátó Köz-
pontnál lévőket is). 

költségvetési szerv, gazdasági 
társaság,  

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

31. 263301   15 „Útravaló” ösztöndíj 
program 

Az előirányzat forrást biztosít az öt elemből álló Útravaló 
ösztöndíjprogramhoz. A program a hátrányos helyzetű tanu-
lók és hallgatók támogatására, valamint a természettudo-
mányok iránt érdeklődő tanulók tehetséggondozására jött 
létre. A program során a mentori feladatokat ellátó tanár, 
valamint a mentorált diák is ösztöndíjban részesül. 

központi költségvetési szerv pályázati úton 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

32. 270190   18 Határon túli oktatási és 
kulturális feladatok támogatá-
sa 

          

33. 295002    1 Határon túli 
felsőoktatási 
feladatok támoga-
tása 

a. A fejezeti kezelésű előirányzat a következő ösztöndíja-
zási, felsőoktatási feladatok, programok ellátásához 
nyújt fedezetet, illetve biztosít hozzájárulást: 
- magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézmé-

nyekbe felvételt nyert külhoni magyar hallgatók, 
doktoranduszok és felsőoktatási oktatók támogatá-
sa, tanulmányaik/oktatási-kutatási tevékenységük 
elősegítése; 

- szakkollégiumi képzéshez, szülőföldi szakkollégi-
umok működtetéséhez, képzési feladatok ellátásá-
hoz hozzájárulás, valamint szakkollégiumi ösztön-

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi jogi személy, 
helyi önkormányzat, helyi önkor-
mányzati költségvetési szerv, 
társulás, egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
határon túli természetes személy, 
határon túli egyesület, határon túli 
szervezet, határon túli intézmény, 
külföldi személy vagy külföldi 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: nem határon 
túli Áh-n kívüli 
szervezet: felha-
talmazó nyilat-

kozat 

b: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 
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8. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

díjak biztosítása és magyarországi előkészítő kép-
zés támogatása; 

- határon túli magyar köz- és felsőoktatáshoz, vala-
mint magyar kisebbséghez kapcsolódó tudomá-
nyos-kutatói tevékenység támogatása; 

- határon túli magyar diákok kollégiumi elszállásolá-
sának támogatása, lakhatási feltételeinek javítása; 

- határon túli magyar diák- és hallgatói szervezetek 
tevékenységének támogatása, fejlesztése; 

- a határon túli magyar felsőoktatással kapcsolatos 
tájékoztató, tehetséggondozó tevékenységet végző 
szervezetek működésének és programjainak támo-
gatása; 

- határon túli felsőoktatási intézmények, illetve a 
hozzájuk köthető, tevékenységüket segítő határon 
túli és magyarországi szervezetek, valamint ma-
gyarországi felsőoktatási intézmények székhelyen 
kívüli képzésének működési, fejlesztési és prog-
ramköltségeihez hozzájárulás; 

- határon túli oktatási és kulturális területen tevé-
kenykedő magyarországi és határon túli szerveze-
tek programjainak, működésének, fejlesztésének 
támogatása; 

- határon túli felsőoktatási képzési kínálat bővítésé-
hez, átalakításához kapcsolódó működési, fejleszté-
si, beruházási célú tevékenységek támogatása; 

- hallgatói és oktatói mobilitási, valamint egyéb ösz-
töndíjprogramok támogatása, illetve lebonyolítása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével össze-
függően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénz-
ügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

szervezet, határon túli és magyar-
országi köz- és felsőoktatási in-
tézmények, határon túli egyházi 
jogi személy és intézménye 
b.: Kincstár 

34. 295013    2 Határon túli 
kulturális felada-
tok támogatása 

A határokon túl élő magyar nemzeti közösségeknek nyújtott 
támogatások elsősorban az anyanyelvi kultúra és önazonos-
ságtudat megőrzését, ápolását és fejlesztését szolgálják, to-
vábbá a magyar-magyar kulturális kapcsolatok elmélyítését és 
élénkítését, illetve az egyes területeknek a magyar nemzeti 
kultúrába való beépülését is segítik. Ezzel összhangban ez az 
előirányzat képezi az előadó-művészeti szervezetek támoga-
tásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 21. § (1) bekezdés f) 
pontja alapján meghirdetendő, a határon túli előadó-
művészeti szervezetek (színházak és táncegyüttesek) szakmai 
programmegvalósításának támogatási keretösszegét; valamint 
a kulturális nemzetpolitikai célok megvalósítását az egységes 
kárpát-medencei kulturális tér kialakításának érdekében, 
hozzájárulva a kárpát-medencei magyar identitás erősítésé-
hez. 

határon túli, létesítő okiratuk 
szerint előadó-művészeti szerveze-
tek, határon túli kulturális szerve-
zetek, határon túli intézmények, 
határon túli egyesületek, gazdasági 
társaságok 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

35. 343762    3 Határtalanul! 
program támoga-
tása 

a. A program célja a határon túli magyarsággal kapcsola-
tos ismeretek bővülésének, a magyarországi és külhoni 
fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának, valamint a 
szakmai tapasztalatszerzés elősegítése. A pályázati úton 
nyújtott támogatások célja magyarországi diákok és kí-
sérőik határon túli területekre történő osztálykirándulá-
sainak, valamint külhoni diákok és kísérőik Magyaror-
szágra történő utazásának költségeihez, a projektek 
megvalósításához történő hozzájárulás, amely elősegíti 
a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bő-
vülését, valamint a magyar-magyar kapcsolatokat már 
fiatalkorban erősíti. Az előirányzat pályázati projektekre 
valamint más, a program céljainak megvalósulását elő-

a.: helyi önkormányzat, költségve-
tési szerv, állami, egyházi és ala-
pítványi köznevelési intézmények, 
civil szervezet, közalapítvány, 
gazdasági társaság, egyéni vállal-
kozónak nem minősülő természe-
tes személy, határon túli természe-
tes személy, határon túli szervezet, 
határon túli intézmény, határon túli 
civil szervezet, külföldi személy, 
külföldi szervezet, határon túli 
köznevelési intézmények, egyéni 
vállalkozó, nemzetiségi önkor-

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b:: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2016. évi 218. szám

 
84483

9. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

segítő feladatok támogatására valamint a kapcsolódó 
központi események és feladatok finanszírozására for-
dítható. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

mányzat 
b.: Kincstár 

36. 348662    4 Határon túli 
köznevelési fela-
datok támogatása 

a. A fejezeti kezelésű előirányzat a következő ösztöndíja-
zási és köznevelési feladatok, programok ellátásához 
nyújt fedezetet, illetve biztosít hozzájárulást: 
- a magyarországi és szülőföldi pedagógus-

továbbképzések, nyári akadémiák támogatása; 
- a határon túli magyar köznevelés szakmai szerve-

zeteinek és intézményrendszerének: módszertani 
központok, pedagógus szövetségek, egyesületek 
működésének, fejlesztésének, programjainak tá-
mogatása; 

- a határon túli magyar tankönyvírás elősegítése, 
fejlesztése, a tankönyves műhelyek munkájának 
támogatása, magyarországi tankönyvek biztosítá-
sa; 

- szülőföldi és magyarországi tanulmányi verse-
nyek, táborok, szaktáborok, illetve a köznevelés 
minőségi javítását célzó egyéb programok támoga-
tása; 

- a nyugati szórvány, a diaszpóra anyanyelv- és 
identitás megőrzésére, fejlesztésére vonatkozó 
projektek, így a pedagógusok, oktatók továbbkép-
zésének, oktatási segédanyagok és tankönyvek ké-
szítésének, mobilitási programok támogatása; 

- a magyarországi köznevelésben sajátos nevelési 
igényűként résztvevő határon túli diákok ösztöndí-
jának biztosítása; 

- az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelőd 
minisztériumai, valamint a szomszédos államok 
között megkötött nemzetközi kétoldalú munkater-
vek alapján ellátandó közneveléssel összefüggő fe-
ladatok megvalósítása; 

- a tehetséggondozás, valamint a tanórán kívüli, 
identitást erősítő oktatási programok támogatása,  

- a szomszédos államokban élő magyar kisebbség-
gel kapcsolatos kutatásokat folytató magyarorszá-
gi és határon túli szervezetek programjainak tá-
mogatása; 

- a szórványban folyó oktatási tevékenység támoga-
tása  

- a határon túli magyar szakmai szervezetekkel való 
kapcsolattartás, tanácskozások, konferenciák, a 
Külhoni Magyar Oktatási Tanács, a Külhoni Ma-
gyar Közoktatási Bizottság, a Külhoni Magyar 
Tankönyv- és Taneszköz Bizottság működtetésé-
nek biztosítása; 

- határon túli vonatkozású egyéb magyarországi és 
külhoni programok, rendezvények támogatása; 

- külhoni magyar köznevelés infrastruktúrájának 
fejlesztése. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével össze-
függően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénz-
ügyi tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
köztestület, egyház, vallásfeleke-
zet, belső egyházi jogi személy, 
helyi önkormányzat, helyi önkor-
mányzati költségvetési szerv, 
társulás, egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
határon túli természetes személy, 
határon túli egyesület, határon túli 
szervezet, határon túli intézmény, 
külföldi személy, külföldi szerve-
zet, határon túli egyházi intézmé-
nyek, határon túli és magyarorszá-
gi köz- és felsőoktatási intézmé-
nyek, gazdasági társaság, egyéni 
vállalkozó 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: nem határon 
túli Áh-n kívüli 
szervezet: felha-
talmazó nyilat-

kozat 
b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

37. 271512   19 Szociális ágazati fejleszté-
sek, szolgáltatások és prog-

a. Az előirányzat a szociális és társadalmi felzárkózást 
előmozdító rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 

a.: kérelem alapján a.: biztosítható a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 

– a.: felhatalmazó – – – 
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10. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

ramok támogatása tevékenységek, programok, szolgáltatások, korszerű fel-
szerelések, eszközök beszerzését finanszírozza. Kutatá-
sok, adatgyűjtések, szakmai programok egyedi támoga-
tása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, helyi önkor-
mányzat nemzetiségi önkormány-
zat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szerve-
zet, jogszabály alapján jogi sze-
mélynek minősülő egyéb szerve-
zet, társulás 
b.: Kincstár 

b.: - b.: - részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

nyilatkozat 
b.: - 

38. 296479   23 Határon túli ifjúsági szer-
vezetek támogatása 

A határon túli magyar ifjúsági szervezetek részére működé-
sük elősegítésére, pályázati programokban való részvételük-
höz szükséges feltételek biztosításához kíván az előirányzat 
támogatást nyújtani. 

határon túli ifjúsági szervezetek kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

39. 222947  8 Nemzetközi kulturális és oktatási 
kapcsolatok programjai 

          

40. 302913   1 Nemzetközi kétoldalú 
oktatási és képzési progra-
mok 

a. Kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fej-
lesztését célzó együttműködések a köz- és felsőoktatási 
tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi konferen-
ciák, rendezvények, találkozók támogatása. Nemzetközi 
oktatási képzési módszertani tapasztalatok cseréjének 
elősegítése. Anyanyelvi vendégtanár programok támo-
gatása. Kétoldalú együttműködés keretén belül a fenti-
ekben részletezett programok megvalósítását szolgáló 
projektek megvalósítására a Magyar – Francia Ifjúsági 
Alapítvány, az Osztrák – Magyar Tudományos és Okta-
tási Kooperációs Akció Alapítvány, a Magyar-Amerikai 
Fulbright Alapítvány, a British Council Hungary stb. ré-
szére az alapító okiratokban meghatározott feladatok 
támogatása. Külföldi egyetemeken vendégtanári állás-
helyek biztosításához hozzájárulás. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: közalapítvány, civil szervezet, 
költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, külföldi személy, külföldi 
szervezet, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szer-
vezet, köz- és felsőoktatási intéz-
mény 
b.:Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

41. 302924   2 Európai Uniós és nemzet-
közi oktatási és képzési prog-
ramok 

a. Nemzetközi, európai uniós tagságból következő oktatási 
és képzési programok koordinálása. Az EU Erasmus+ 
programja (2014-2020), Európa a polgárokért program 
(2014-2020), Nemzeti Europass Központ működtetése, 
az Európai Felsőoktatási Térség megvalósítását támoga-
tó feladatok, az Európa Tanács Pestalozzi programja, 
ACES (Academy of Central European Schools - Közép-
Európai Iskolák Akadémiája) program, az Erasmus 
Alumni és az ECVET hálózat működtetése, EU-s prog-
ramokhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési és esélyegyen-
lőségi feladatok ellátása, CEEPUS (Közép-európai Fel-
sőoktatási Csereprogram), továbbá az EU oktatási szak-
politikáihoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, szakmai 
projektek koordinálása, idegennyelv-oktatás fejlesztését 
célzó feladatok (pl. Európai Nyelvi Díj), az EMMI tá-
mogatásával benyújtott pályázatok nemzeti önrészének 
biztosítása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: Tempus Közalapítvány 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 
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11. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

42. 244289   5 Kétoldalú munkatervi fela-
datok 

          

43. 295035    2 Kétoldalú kultu-
rális munkatervi 
feladatok 

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

közalapítvány, civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

44. 255912   10 Kulturális és oktatási 
szakdiplomáciai feladatok 

          

45. 295079    2 Kulturális szak-
diplomáciai fela-
datok 

Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetközi kulturális szer-
ződésekből fakadó feladatok ellátására, a nemzetközi kulturá-
lis megjelenések megvalósítására, valamint a nemzetközi 
kulturális egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésé-
re. Az előirányzat forrást biztosít a két- és többoldalú kulturá-
lis szakdiplomáciai feladatok megvalósítására, azon belül is a 
delegációk küldésével és fogadásával kapcsolatos kiadásokra. 
Részben a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettsé-
gek teljesítésére, részben az egyezményekben nem szereplő, 
de a korábbi években megkezdett és jó tapasztalatokkal ren-
delkező programok folytatására is fedezetet nyújt, ezzel is 
erősítve a magyar kultúra sokszínűségének bemutatását kül-
földön. 

költségvetési szerv, köztestület, 
civil szervezet, közalapítvány, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyéni vállalkozó, egyéni 
cég, egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
jogszabály alapján jogi személy-
nek minősülő egyéb szervezet 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

46. 255989  9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok           

47. 264234   6 EU-tagságból eredő 
együttműködések 

          

48. 295080    2 EU-tagságból 
eredő kulturális 
együttműködések 

Az előirányzat biztosítja a tagállamként való működés teljesí-
téséhez és az uniós döntéshozatalban való részvételhez kap-
csolódó költségek fedezetét. 
A felhasználás célja az EU kulturális együttműködéseiben 
való részvétel keretében az európai jelentőségű, nemzetközi 
együttműködésben létrejövő kulturális programok megvalósí-
tását támogató Kreatív Európa programban való hazai részvé-
tel biztosítása. A program hazai végrehajtásának koordinálása 
2014-től a Kreatív Európa Nonprofit Kft. feladata, amelyhez 
az előirányzat – a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.-vel (a to-
vábbiakban: Filmalap) kötött együttműködési megállapodás 
alapján – támogatást biztosít. 

gazdasági társaság kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

49. 285189   8 Európai uniós programok 
előfinanszírozása 

Az előirányzat az Európai Unió finanszírozásával megvalósu-
ló programok előkészítési, megvalósítási folyamatához bizto-
sít visszatérítendő támogatást az uniós forrás (előleg) beérke-
zéséig. 

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

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

a kötelezettség-
vállalási doku-

mentumban 
meghatározottak 
szerint (előleg, 
illetve az elszá-

molás után 
érkező uniós 

támogatás visz-
szafizetése után) 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

50. 256078  11 Kulturális feladatok és szervezetek 
támogatása 

          

51. 295102   1 Filmszakmai támogatások Az előirányzat biztosítja az „art” besorolású mozik működé-
sének támogatását, valamint az „art” minősítésű filmalkotá-
sok forgalmazásának támogatását pályázati kiírás útján a 

helyi önkormányzati költségvetési 
szerv, nemzetiségi önkormányzati 
költségvetési szerv, jogi személyi-

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 
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12. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 17. §-a alapján; a 
hazai és nemzetközi filmfesztiválok megvalósításának támo-
gatását; a filmszakmai szervezetek alapító okiratban meghatá-
rozott feladatainak, szakmai tevékenységének és működésé-
nek támogatását, valamint a filmalkotások akadálymentesíté-
sének támogatását a vakok, a gyengénlátók illetve a siketek 
oktatáshoz, művelődéshez történő minél szélesebb körű hoz-
záférésének elősegítése érdekében. 

ségű társaság, egyesület, alapít-
vány, gazdasági társaság, létesítő 
okiratuk szerint filmszakmai és 
előadó-művészeti szervezetek, 
egyéni cég, határon túli előadó-
művészeti szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 

 részletekben 
történő kifize-

téssel 

52. 351695   2 A KOGART támogatása Az előirányzat a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (a 
továbbiakban: KOGART) programjainak megvalósítására, 
továbbá a KOGART gyűjteményének bemutatására alkalmas 
ingatlan üzemeltetésének biztosítására szolgál. 

civil szervezet, gazdasági társaság kérelem alapján 
 

biztosítható részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

53. 297435   3 Az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark támoga-
tása 

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

gazdasági társaság kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

54. 297091   4 Filmek gyártásának támo-
gatása 

Az előirányzat a magyar filmszakmai támogatási rendszerrel 
kapcsolatos egyes feladatok megosztásáról szóló 1203/2011. 
(VI. 21.) Korm. határozat alapján a Filmalap és az EMMI 
között létrejött keretmegállapodásban rögzített feladat megva-
lósítására; rövid dokumentumfilmek, portréfilmek, animációs 
filmek és rövidfilmek gyártásának, filmgyártás-
előkészítésének és filmterv fejlesztésének támogatására szol-
gál. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

55. 351995   5 Kiemelt és/vagy közösségi 
nemzetközi és hazai kulturá-
lis fesztiválok és események 
támogatása 

Az előirányzat célja a több szempontból kiemelt jelentőségű 
fesztiválok finanszírozásának támogatása. E forrásból az 
országos jelentőségű nemzetközi, vidéki, valamint a kiemel-
kedő színvonalú közösségi jellegű kistelepülési fesztiválok 
részesülhetnek támogatásban. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szervezet 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

56. 338328   17 Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem (Zeneakadé-
mia) történeti orgonáinak 
restaurálása 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem történeti orgonáinak 
restaurálásához nyújtott támogatás. 

központi költségvetési szerv kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 

57. 338506   18 Zeneakadémia működésé-
nek kiegészítő támogatása 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem működéséhez nyúj-
tott kiegészítő támogatás. 

központi költségvetési szerv kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 

58. 341240   20 A 2015. évi Milánói Vi-
lágkiállításon való részvétel-
hez kapcsolódó feladatok 

A 2015. évi Milánói Világkiállítással kapcsolatos magyaror-
szági és külföldi rendezvényszervezés, kulturális, tudomá-
nyos, szakmai programok lebonyolítása, a programok végre-
hajtásához szükséges bemutatók teljes körű megszervezése, 
logisztika, utazásszervezés, catering szolgáltatások és gaszt-
ronómiai események teljes körű lebonyolítása, éttermi rész 
kialakítása és működtetése, marketing és PR kommunikáció, 
projektmenedzsment, arculat tervezés és kivitelezés, honlap 
tervezés és kivitelezés, honlap tartalommenedzsment, social 
media menedzsment, kampányok szervezése, hirdetések 
kezelése, reklámanyagok készítése, partnertalálkozók szerve-
zése, médiamenedzsment, tájékoztató és sajtóanyagok írása és 
kivitelezése, művészi alkotások tervezése és kivitelezése, a 
szükséges speciális infrastruktúra, tárgyi eszközök biztosítá-
sa. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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13. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

59. 256167  12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
és nemzetiségi kultúra 

          

60. 271478   7 Közkultúra, kulturális 
vidékfejlesztés és nemzetiségi 
kultúra támogatása 

          

61. 295124    1 Közgyűjteményi 
szakmai feladatok 
- közgyűjtemé-
nyek nemzeti 
értékmentő prog-
ramja 

Az előirányzat biztosítja az Országos Dokumentum-ellátási 
Rendszer (ODR) működtetését, amely lehetővé teszi az or-
szágos könyvtárközi kölcsönzés színvonalas, gyors lebonyolí-
tását mind az eredeti, mind a másolt dokumentumok eseté-
ben; az egyházi levéltárakban található örökségi értékek 
megőrzését, valamint levéltárak szakmai programjainak 
támogatását, a modellértékű közgyűjteményi kezdeményezé-
sek, valamint egyéb közgyűjteményi értékmentő feladatok 
támogatását, díjakhoz kapcsolódó támogatást. 

központi költségvetési szerv, 
köztestület, helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati költségvetési 
szerv, gazdasági társaság, egyházi 
jogi személy, civil szervezet, 
közalapítvány, közgyűjtemény, 
könyvtár, muzeális intézmény 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

62. 295135    2 Közművelődési 
szakmai feladatok 

Az előirányzat nyújt fedezetet a közösségi és társadalmi 
részvétel fejlesztésével, a hagyományos közösségi kulturális 
értékek gondozásával, az egész életre kiterjedő tanulással és 
amatőr művészetekkel, valamint a kulturális alapú gazdaság-
fejlesztés támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására, az 
országos jelentőségű amatőr művészeti és népművészeti 
elismerések és az azokhoz kapcsolódó rendezvények támoga-
tására, továbbá a Sikeres Magyarországért program részeként 
a 2005. és 2006. évi 20 éves futamidejű Közkincs Hitelprog-
ramban támogatott kedvezményezettek éves kamat- és tőke-
törlesztés támogatására, valamint a nép- és világzenei export-
iroda működésének támogatására, a Fonó Budai Zeneház 
működésének és szakmai programjainak támogatására, az 
„Alkotóházak éjszakája” és a „Kultúrházak éjjel-nappal” 
rendezvénysorozatok támogatására és szakmai kiadványok 
megjelentetésére, valamint a kulturális alapellátási feladatok 
ellátására. A művészeti, közművelődési és közgyűjteményi 
szakterület együttműködése mellett, más ágazatok bevonásá-
val történő közös célok megvalósítása a helyben elérhető 
kulturális értékek hozzáférhetőségének kiszélesítése érdeké-
ben. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

63. 347128    3 Kulturális szak-
emberek tovább-
képzése 

Az előirányzat a kulturális (közművelődési és közgyűjtemé-
nyi) szakemberek továbbképzésének, szervezett képzésének 
és dokumentumvásárlásának támogatására szolgál. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– Áh-n kívüli 
szervezet eseté-
ben felhatalma-
zó nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

64. 264390   8 PANKKK - Program a 
Nemzeti Kortárs Könnyűze-
nei Kultúráért 

Az előirányzat forrást biztosít a fiatal, amatőr zenészek meg-
jelenését lehetővé tevő klubkoncertek megszervezéséhez, 
hazai élő könnyűzenei tehetségkutató versenyek rendezésé-
hez, kiadott nagylemezzel nem rendelkező hazai zenekarok 
első lemezeinek részfinanszírozásához, hazai zenekarok 
külföldi koncertjeinek, turnéinak, promóciós kampányainak, 
egyéb export kötődésű projektjeinek támogatásához. 

kulturális civil szervezetek, vállal-
kozások, társulások, közművelő-
dési intézmények, illetve ezek 
fenntartói 

pályázati úton 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

65. 256245  13 Művészeti tevékenységek           

66. 271489   4 Művészeti tevékenységek 
és egyéb fejezeti feladatok 

Az előirányzat az előadó-művészeti és alkotóművészeti tevé-
kenységek ellátására, továbbá a kedvezményes könyvszakmai 

költségvetési szerv, helyi önkor-
mányzat, nemzetiségi önkormány-

kérelem alapján 
pályázati úton 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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14. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

támogatása  kamattámogatás program támogatására; az ágazatközi prog-
rampályázatok megvalósítására szolgál, valamint a minden-
kori magyar kulturális életet meghatározó hazai és nemzetkö-
zi viszonylatban emblematikus jelentőségű személyiségek 
kiemelkedő kulturális tevékenységével összefüggő vallási, 
kegyeleti kiadások fedezetére (felújítás, áthelyezés, létesítés). 

zat, jogi személyiségű társaság, 
civil szervezet, gazdasági társaság, 
egyéni cég, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szer-
vezet, egyházi jogi személy, hatá-
ron túli egyház, határon túli szer-
vezet 

 részletekben 
történő kifize-

téssel 

67. 284867   5 Előadóművészeti törvény 
végrehajtásából adódó felada-
tok (működési és művészeti 
pályázatok) 

Hazai és határon túli előadó-művészeti szervezetek támogatá-
sa az alábbiak szerint:  
a. az Emtv. 19. §-a és 20. § (3) bekezdése alapján nemzeti 

előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-
művészeti szervezetnek nem minősülő színházak, balett- 
és táncegyüttesek, zenekarok és énekkarok szakmai prog-
rammegvalósításának és működésének támogatása pályá-
zat útján: 
aa. Minősítéssel nem rendelkező színházak és táncegyüt-

tesek támogatása 
ab. Minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok 

támogatása 
b. az Emtv. 21. § (1) bekezdése alapján kiemelt művészeti 

célok megvalósításának támogatása pályázat útján: 
ba. Kiemelt művészeti célok – színház, táncegyüttes tá-

mogatása 
bb. Kiemelt művészeti célok – zenekarok, énekkarok tá-

mogatása 
c. az Emtv. 21. § (1) bekezdése alapján további kiemelt 

művészeti célok eseti pályázati támogatása. 

költségvetési szerv, egyesület, 
alapítvány, gazdasági társaság, 
egyéni cég, határon túli szervezet, 
jogszabály alapján jogi személy-
nek minősülő egyéb szervezet 

pályázati úton 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

Emberi Erőfor-
rás Támogatás-

kezelő 

– – 

68. 331606   9 Közkönyvtári kölcsönzési 
jogdíjak 

Az előirányzat támogatást nyújt a közkönyvtári kölcsönzési 
jogdíjak kifizetéséhez és ennek költségeihez. 

egyesület (bejegyzett közös jogke-
zelő szervezet), központi költség-
vetési szerv 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

69. 302180   10 Művészeti nyugdíjsegé-
lyek megtérítése 

Művészeti nyugdíjsegélyek kifizetése a társadalombiztosítási 
alapkezelő szerven keresztül. 

központi költségvetési szerv kérelem alapján 
 

- részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – – – 

70. 343339   11 A Budapesti Tavaszi 
Fesztivál és a Budapesti Őszi 
Fesztivál megrendezésének 
támogatása 

A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál 
(Café Budapest) megrendezésének támogatása  

gazdasági társaság kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

71. 343340   12 Egyéb színházi támogatá-
sok 

Az előirányzat hozzájárulást biztosít egyes színházi és tánc-
művészeti tevékenységet folytató előadó-művészeti szerveze-
tek létesítő okirat szerinti tevékenységének megvalósításához. 

gazdasági társaság, civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

72. 285134   13 A 100 Tagú Cigányzene-
kar támogatása 

A 100 Tagú Cigányzenekar működésének és programjainak 
támogatása 

gazdasági társaság, civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

73. 228653  14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésé-
vel kapcsolatos feladatok 

a. A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített 
Nemzeti Drogellenes Stratégia céljainak megvalósítása, 
a droghasználat megelőzése univerzális, célzott és javal-
lott prevenciós programok támogatása különböző szín-
tereken (család, iskola, gyermekvédelmi intézmény-
rendszer, internet, büntető-igazságszolgáltatás, munka-
hely) komplex és a helyi közösségi résztvevők együtt-
működésén alapuló programok által. A Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumok – helyi szintű szakmai konzultációs 
munkacsoportok – működésének támogatása a helyi 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, egyházi jogi személy, 
társulás, egyéni vállalkozó, jog-
szabály alapján jogi személynek 
minősülő egyéb szervezet 
b.:Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 
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15. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

stratégiák elkészítése, megvalósításának biztosítása ér-
dekében. A szenvedélybetegek felépülési folyamatának 
támogatása, az ellátórendszer (egészségügyi és szociá-
lis) kiegészítő működési támogatása és a különböző 
szakmai fejlesztési igények megvalósulásának biztosítá-
sa által. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

74. 228664  15 Gyermek és ifjúsági szakmai felada-
tok 

          

75. 279845   3 Ifjúságpolitikai feladatok 
támogatása 

          

76. 277190    1 Gyermek és 
ifjúsági célú pá-
lyázatok 

Az előirányzat célja gyermek és ifjúsági táborok, programok 
és rendezvények támogatása. 

civil szervezetek, gazdasági társa-
ságok, önkormányzatok, egyházi 
jogi személy, határon túli ifjúsági 
szervezetek 

pályázati úton 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

77. 277201    2 Gyermek és 
ifjúsági szakma-
fejlesztési célok 

Az előirányzat hozzájárul az ifjúságpolitika hosszú távú 
társadalmi céljait meghatározó „Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
2009–2024” című stratégiai program (NIS) végrehajtásához. 
Az intézkedések végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőse-
it a NIS-hez kapcsolódó, a Kormány által elfogadott minden-
kori rövid távú cselekvési tervek határozzák meg. Az elői-
rányzat biztosítja a Magyar Ifjúsági Konferencia működteté-
sének költségeit is. 

civil szervezetek, gazdasági társa-
ságok, helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy, határon túli 
ifjúsági szervezetek 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

78. 343351    3 Báthory István 
Magyar-Litván 
Együttműködési 
Alap 

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

költségvetési szerv, helyi önkor-
mányzat, civil szervezet, közala-
pítvány, nonprofit gazdasági társa-
ság, egyházi jogi személy, jogsza-
bály alapján jogi személynek 
minősülő egyéb szervezet, termé-
szetes személy 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

79. 031831    4 Gyermek és 
Ifjúsági Alapprog-
ram támogatása 

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a 
Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági 
Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes 
állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. 
évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdése határozza meg. Az 
előirányzat biztosítja a határon túli ifjúsági szervezetek mű-
ködésének támogatását is. 

civil szervezet, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, nemzeti-
ségi önkormányzat, társulás, köz-
alapítvány, egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság, országos 
sportági szakszövetség, sportszö-
vetség, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szer-
vezet, határon túli szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

Emberi Erőfor-
rás Támogatás-

kezelő 

– – 

80. 348762    5 Új Nemzedék 
Központ Nonpro-
fit Közhasznú Kft. 
támogatása 

Az előirányzat célja az Új Nemzedék Központ Nonprofit 
Közhasznú Kft. és az általa működtetett, országos (19 me-
gyében és Budapesten is működő) Kontakt Pont hálózat 
működésének biztosítása, ifjúsági célú kampányok és rendez-
vények előkészítése és lebonyolítása; szakmai, módszertani 
anyagok előkészítése. 

gazdasági társaság kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

81. 265501  16 Szociális szolgáltatások és egyéb           
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16. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

szociális feladatok támogatása 

82. 271256   1 Szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások fejlesztése, 
szakmai feladatok támogatása 

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési tevé-
kenységhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi tevékeny-
ségek végzése, programok, pályázati programok, képzések, 
szakértői díjak, kiadványok, rendezvények, szervezetek tá-
mogatása.  
Falu- és tanyagondnoki szolgálatok működését szakmailag 
fejlesztő és koordináló non-profit szervezetek támogatása. A 
szolgáltatás területi működését felügyelő, fejlesztő szervezeti 
hálózat működésének támogatása. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvényben előírt egyházi módszertani feladatok ellá-
tásához támogatás biztosítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, egyes jogi 
személyek vállalata, leányvállalat, 
helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

83. 348673   3 Család- és ifjúságügyi 
fejlesztések, szolgáltatások és 
programok támogatása 

Az előirányzat a család- és ifjúságügyi rendezvények, sajtó-
termékek, tájékoztatási tevékenységek, programok, szolgálta-
tások, korszerű felszerelések, eszközök beszerzését finanszí-
rozza. 

civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, helyi önkor-
mányzat, nemzetiségi önkormány-
zat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szerve-
zet, jogszabály alapján jogi sze-
mélynek minősülő egyéb szerve-
zet, társulás 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

84. 296513   6 Családpolitikai Programok Forrás biztosítása a népesedés és a családügy, valamint a 
férfiak és nők egyenlősége területén megvalósuló, a családo-
kat erősítő, a népesedési folyamatokat befolyásoló, a nők 
helyzetének javítását, a család és munka összeegyeztetését 
szolgáló különféle cselekvési, modellkísérleti, a családbarát 
közgondolkodást erősítő szakmai programok és akciók vég-
rehajtásához, valamint a családok érdekképviseletét ellátó 
szervezetek, határon túli családszervezetek koordinálásával 
foglalkozó civil szervezetek támogatásához. 
Az előirányzat fedezetet biztosít az Idősbarát Önkormányzat 
Díj és az idősügyi programok támogatására, az idősebb gene-
rációt célzó pályázatok nyerteseinek díjazására, nemzedékek 
közötti programok támogatására, idősügyi rendezvények 
lebonyolítására. 
Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a gyermekek nap-
közbeni ellátását érintő szakmafejlesztési célok és módszerta-
ni feladatok ellátásához a kijelölt szervezeteknek, valamint az 
örökbefogadás után követésének támogatására. 

civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, helyi önkor-
mányzat, nemzetiségi önkormány-
zat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, külföldi személy, 
határon túli szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, társulás, külföldi 
szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

85. 296524   7 Családpolitikai célú pályá-
zatok 

Pályázati úton támogatásban részesíti azokat a családok érde-
kében tevékenykedő, valamint a férfiak és nők egyenlőségé-
vel foglalkozó szervezeteket és munkáltatókat, amelyek a 
családok jólétét növelő, a nők helyzetén javító gyakorlati 
szolgáltatásaikkal és különféle programjaikkal hozzájárulnak 
a családbarát foglalkoztatás és közgondolkodás népszerűsíté-
séhez és a családbarát társadalom megteremtéséhez és fenn-
tartásához. Támogatja azokat a magánszemélyeket, akik a 
családot népszerűsítő irodalmi művet vagy fotót küldenek a 
pályázat keretében. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, helyi önkor-
mányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, társulás, egyé-
ni vállalkozó, egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy 

pályázati úton 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

86. 351706   9 Karitatív Tanács tagjai által 
koordinált feladatok 

Az előirányzat biztosít fedezetet a Karitatív Tanács tagszer-
vezetei részére a karitatív tanácsi tagságból eredő, valamint 
egyéb felmerülő feladataik megvalósításának támogatására. 

belső egyházi jogi személy, civil 
szervezet 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-

– 20 millió Ft 
feletti (előleggel 

biztosított) 
költségvetési 

– – – 
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17. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

téssel támogatás ese-
tén civil szerve-
zettől felhatal-
mazó nyilatko-

zat 

87. 243145  17 Egyes szociális pénzbeli támogatások           

88. 059811   1 Gyermekvédelmi Lakás 
Alap 

a. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a nevelésbe vé-
telből a nagykorúvá válással kikerült fiatal felnőttek 
számára megállapított otthonteremtési támogatással 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, valamint a posta-
költséget tartalmazza. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

89. 258545   6 Mozgáskorlátozottak szer-
zési és átalakítási támogatása 

a. A személygépkocsi szerzési és átalakítási, egyéb jármű 
szerzési támogatás a mozgáskorlátozott személyek köz-
lekedésének elősegítésére biztosít támogatást. E támo-
gatásokra való jogosultságot a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet határozza meg, míg 
a támogatásban részesíthetők száma évente kerül megál-
lapításra. Tartalmazza a postai szolgáltatási díj fedeze-
tét. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: nem biztosít-
ható 
b.: - 

a.: részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

90. 243156   7 GYES-en és GYED-en 
lévők hallgatói hitelének 
célzott támogatása 

Az előirányzat tartalmazza a GYES-en, GYED-en lévők 
hallgatói hitele esetében a törlesztési kötelezettség szünetelé-
se időszakában nyújtott célzott és teljes kamattámogatás 
összegét. 

egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, gazdasági 
társaság 

kérelem alapján 
 

nem biztosítható részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

91. 268990  18 Gyermekvédelmi szolgáltatások 
fejlesztése 

a. Gyermekvédelmi szakellátási intézmények, nevelőszü-
lői hálózatok, javítóintézetek fejlesztése, egyes mód-
szertani feladatok ellátása, fejlesztéseket megalapozó 
felmérések készítése, a különleges és speciális gyer-
mekotthonok, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, 
javítóintézetek, illetve gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi szolgáltatást végző szervezetek innovatív programja-
inak támogatása, valamint önkormányzatok, civil szer-
vezetek, egyházi és szakmai szervezetek szakmafejlesz-
tési céljainak támogatása.  

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, központi költ-
ségvetési szerv, egyházi jogi sze-
mély, helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv, 
határon túli szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

92. 266190  19 Szociális célú humánszolgáltatások           

93. 244201   1 Szociális célú nem állami 
humánszolgáltatások támoga-
tása 

a. Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartá-
sú szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmé-
nyek működési kiadásainak támogatására szolgál. A tá-
mogatás igénylésének, folyósításának, elszámolásának 
és ellenőrzésének rendjét az egyházi és nem állami 
fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támoga-
tásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet hatá-
rozza meg. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, egyes jogi 
személyek vállalata, leányvállalat, 
nemzetiségi önkormányzat, nem-
zetiségi önkormányzati költségve-
tési szerv, társulás, egyéni vállal-
kozó, egyéni cég, jogszabály alap-
ján jogi személynek minősülő 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: nem biztosít-
ható 
b.: - 

a.: részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 
b.: nerm 

– 
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18. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

egyéb szervezet 
b.:Kincstár 

94. 281334   4 Támogató szolgáltatások, 
közösségi ellátások, utcai 
szociális munka, krízisköz-
pont és a Biztos Kezdet Gye-
rekház finanszírozása 

a. A pályázati úton 3 éves befogadásra került utcai szociá-
lis munka szolgálatok, alacsonyküszöbű szolgálatok, a 
krízisellátás támogatása, továbbá a Biztos Kezdet Gye-
rekház program pályázati úton történő támogatása. A 
finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és a kö-
zösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, egyes jogi 
személyek vállalata, leányvállalat, 
helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

a.: pályázati úton 
b.: - 

 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

a.: Szociális és 
Gyermekvédel-
mi Főigazgató-
ság (a további-
akban: SZGYF) 

b.: - 

– – 

95. 266201   5 Szociális szolgáltatások 
kiegészítő támogatása 

A tartós bentlakásos intézményben ápolt idősek ápoló, gon-
dozó tevékenységének minőségjavítását célzó kiegészítő 
támogatás. 

önkormányzat, egyházi jogi sze-
mély, egyházi fenntartású intéz-
mény 

pályázati úton 
 

nem biztosítható részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

96. 343640   7 Szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 
ellátási szerződésekkel törté-
nő finanszírozása 

a. Az előirányzat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigaz-
gatóság által már megkötött, és jövőben kötendő szer-
ződéseinek egyedi támogatás forráskeretét biztosítja. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, egyes jogi 
személyek vállalata, leányvállalat, 
helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 
b.:Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

97. 346473   8 Szociális humánszolgálta-
tók részére biztosított szociá-
lis- és gyermekvédelmi ága-
zati pótlék, és egyéb ágazati 
bérrendezéssel összefüggő 
támogatások 

a. Az előirányzat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
alapján elrendelt, a szociális, gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi intézményeket fenntartó nem állami, nem 
önkormányzati szervezetek részére bevezetésre került 
szociális ágazati pótlék, valamint kiegészítő ágazati pót-
lék kifizetéséhez biztosít fedezetet. Kiegészítő támoga-
tás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű 
kisgyermeknevelők béréhez.  

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, egyes jogi 
személyek vállalata, leányvállalat, 
nemzetiségi önkormányzat, nem-
zetiségi önkormányzati költségve-
tési szerv, társulás, egyéni vállal-
kozó, egyéni cég, jogszabály alap-
ján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

98. 349140   9 Állami és köztestületi szo-
ciális intézmények részére 
biztosított ágazati pótlék 

Az előirányzat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján 
elrendelt, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi in-
tézményeket fenntartó központi, köztestületi költségvetési 
szervezetek részére bevezetésre került szociális ágazati pót-
lék, valamint kiegészítő ágazati pótlék kifizetéséhez biztosít 
fedezetet. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkozta-
tott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez.  
 

központi költségvetési szerv, 
köztestületi költségvetési szerv 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 

99. 353784   10 Egyes szociális és gyer-
mekvédelmi szolgáltatások 
fejlesztési támogatása 

a. A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és inno-
vatív fejlesztések működési és beruházási tárgyú támo-
gatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, egyes jogi 
személyek vállalata, leányvállalat, 
helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, jogszabály 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 
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19. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

100. 255667  20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi 
integrációs szociális programok 

          

101. 294613   3 Család, esélyteremtési és 
önkéntes házak, továbbá 
egyéb esélyteremtési progra-
mok támogatása 

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózat szakmai 
koordinálásával, a hálózat fejlesztésével kapcsolatos felada-
tok ellátása, a Hálózat működtetése az ország 19 megyéjében 
és a fővárosban. 
A kapcsolati erőszak áldozatait segítő krízisellátó rendszer 
hatékony működésével kapcsolatos koordinációs és fejlesztési 
feladatok ellátása. 
Esélyteremtési feladatokat ellátó szervezetek támogatása 
kiemelt tekintettel helyi esélyegyenlőségi, esélyteremtési jó 
gyakorlatok elterjesztésére, modellprogramok megvalósításá-
nak támogatására. 
A Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglalt célkitűzések végre-
hajtása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, helyi önkor-
mányzat, helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, egyházi jogi 
személy 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

102. 281367   6 Fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő 
programok támogatása 

a. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ 
Egyezmény, illetve az Országos Fogyatékosságügyi 
Program végrehajtása keretében az érintettek önálló 
életvitelét segítő programok, a fogyatékos személyek 
érdekében végzett hiánypótló szolgáltatások költségve-
tési támogatása, szülősegítő szakmai programok támo-
gatása, fogyatékos személyt nevelő családok otthonában 
szakszerű felügyeletet biztosító szolgáltatás támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, költségvetési 
szerv, gazdasági társaság, közala-
pítvány, köztestület, egyházi jogi 
személy, egyesülés, helyi önkor-
mányzat, nemzetiségi önkormány-
zat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szerve-
zet, jogszabály alapján jogi sze-
mélynek minősülő egyéb szerve-
zet, társulás 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

103. 298246   8 Jelnyelvi tolmácsszolgálta-
tás és elemi látásrehabilitáció 
támogatása 

a. Fogyatékos személyek részére jelnyelvi tolmácsszolgál-
tatást vagy elemi látásrehabilitációs szolgáltatást egysé-
ges szakmai sztenderdek alapján nyújtó szervezetek tel-
jesítmény-alapú finanszírozása, kérelem alapján fogya-
tékosságügyi szakmai program támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, költségvetési 
szerv, gazdasági társaság, közala-
pítvány, köztestület, egyházi jogi 
személy, egyesülés, helyi önkor-
mányzat, nemzetiségi önkormány-
zat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szerve-
zet, jogszabály alapján jogi sze-
mélynek minősülő egyéb szerve-
zet, társulás 
b.:Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

104. 304168   12 Hajléktalanokhoz kapcso-
lódó közfeladatok ellátása 

A jogszabályban meghatározott hajléktalan-ellátó intézmé-
nyek kiegészítő feladatainak pályázat útján történő támogatá-
sa: intézmények felújítási kiadásaihoz való hozzájárulás, 
szolgáltatások fejlesztése, kiegészítő/programok költségeihez, 
valamint téli krízisidőszak megnövekedett feladatainak ellátá-
sához támogatás nyújtása, továbbá a lebonyolítási díj fedeze-
te. Működési költség és támogatás biztosítása a hajléktalanság 
problémájának leküzdését szolgáló, a hajléktalan ellátást 
kiegészítő programok kivitelezéséhez, speciális hajléktalan 
feladatok, továbbá a hajléktalan embereket ellátó intézmény-
rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásához. 

civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, szövetkezet, 
lakásszövetkezet, európai szövet-
kezet, helyi önkormányzat, nemze-
tiségi önkormányzat, társulás, 
jogszabály alapján jogi személy-
nek minősülő egyéb szervezet, 
gazdasági társaság 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 
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20. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

105. 304157   13 Autista otthonok, értelmi 
sérült és halmozottan fogya-
tékosokat ellátó lakóotthonok 
támogatása 

a. Fogyatékos személyeket ellátó otthonok kiegészítő 
támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, gazdasági társa-
ság, egyéb állami gazdálkodó 
szerv, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szer-
vezet, gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

106. 263456  21 PHARE Programok           

107. 237055   4 HU-9904-01 (Halmozottan 
hátrányos helyzetű fiatalok 
társadalmi integrációja) 

          

108. 237077    2 Hazai társfinan-
szírozás HU-
9904-01 (Halmo-
zottan hátrányos 
helyzetű fiatalok 
társadalmi integ-
rációja) 

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű és 
kiemelten a roma fiatalok általános iskolai lemorzsolódásának 
csökkentését célzó intézkedésekhez, középfokú iskoláztatá-
sukat segítő felzárkóztató programokhoz, továbbá a tehetsé-
ges roma tanulók támogatásával a fiatalok felsőoktatásba való 
bekerülésének segítéséhez. 

költségvetési szervek, nevelési-
oktatási intézmények 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

109. 246523   5 A képzésből a munka vilá-
gába történő átmenet támoga-
tása 

          

110. 240634    1 Phare támogatás 
(HU 0008-02) 

Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű és 
kiemelten a roma fiatalok általános iskolai lemorzsolódásának 
csökkentését célzó intézkedésekhez, középfokú iskoláztatá-
sukat segítő felzárkóztató programokhoz, továbbá a tehetsé-
ges roma tanulók támogatásával a fiatalok felsőoktatásba való 
bekerülésének segítéséhez. 

költségvetési szervek, nevelési-
oktatási intézmények 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

111. 246534   6 Halmozottan hátrányos 
helyzetű fiatalok társadalmi 
integrációja II. 

          

112. 242812    1 Phare forrás 
(Halmozottan 
hátrányos helyzetű 
fiatalok társadalmi 
integrációja II) 

Az előirányzat roma közösségi házak és információs közpon-
tok létrehozásának, hátrányos helyzetű, elsősorban roma 
gyermekek iskolai integrációját segítő pedagógiai programok 
fejlesztésének, adaptálásának és alkalmazásának, továbbá 
romológiai tanulmányok és képzések bevezetésének támoga-
tásával hozzájárul a szociálisan hátrányos helyzetű, elsősor-
ban roma lakosság integrációjának elősegítéséhez, esély-
egyenlőségének megteremtéséhez. 

költségvetési szervek, nevelési-
oktatási intézmények 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

113. 242823    2 Hazai társfinan-
szírozás (Halmo-
zottan hátrányos 
helyzetű fiatalok 
társadalmi integ-
rációja II) 

Az előirányzat roma közösségi házak és információs közpon-
tok létrehozásának, hátrányos helyzetű, elsősorban roma 
gyermekek iskolai integrációját segítő pedagógiai programok 
fejlesztésének, adaptálásának és alkalmazásának, továbbá 
romológiai tanulmányok és képzések bevezetésének támoga-
tásával hozzájárul a szociálisan hátrányos helyzetű, elsősor-
ban roma lakosság integrációjának elősegítéséhez, esély-
egyenlőségének megteremtéséhez. 

költségvetési szervek, nevelési-
oktatási intézmények 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

114. 003056  22 Egészségügyi ágazati előirányzatok           

115. 263978   2 Egészségügyi ellátási és Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egés- központi költségvetési szerv, helyi kérelem alapján biztosítható egyösszegű a kötelezettség- Áh-n kívül: – igénybe – 
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21. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

fejlesztési feladatok zségfejlesztési feladatok végrehajtásának támogatására szak-
mai szervezetek bevonásával, a közfinanszírozott egészség-
ügyi szolgáltatók felhalmozott adósságának rendezéséhez, 
valamint az egészségügyi intézmények infrastrukturális fej-
lesztését célzó projektek megvalósításához. 

önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, egészség-
ügyi köztestület, civil szervezet, 
közalapítvány, egyházi jogi sze-
mély, gazdasági társaság, társulás, 
egyéni vállalkozó 

pályázati úton 
 

kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

vállalási doku-
mentumban 

meghatározottak 
szerint 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

vehető 

116. 270801   3 Légimentés eszközpark 
bérlésével összefüggő kiadá-
sok 

Az előirányzat felhasználásának célja a 7 darab mentőheli-
kopter bérleti díjának fedezetbiztosítása. 

gazdasági társaság  kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

117. 349584   6 Nem központi fenntartású 
Egészségfejlesztési Irodák 
támogatása 

Az egészségügy prevenciós kapacitásainak megerősítéseként 
létrejövő Egészségfejlesztési Irodákban (a továbbiakban: EFI) 
cél és ez által feladat az egészséget szolgáló egyéni magatar-
tásminták kialakítása, valamint fenntartása. Az EFI tudomá-
nyos bizonyítékokkal alátámasztott hatékony intervenciókat 
alkalmazva, állapotfelméréssel, egészségfejlesztő és életmód-
váltó programok megvalósításával személyes tanácsadási 
rendszeren keresztül támogatja klienseit. Az előirányzat 
felhasználásának célja a nem központi fenntartású EFI-k 
működésének támogatása. 

gazdasági társaság, központi költ-
ségvetési szerv, helyi önkormány-
zat, helyi önkormányzati költség-
vetési szerv, civil szervezet, társu-
lás 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

118. 359473   7 A kollegiális vezetői rend-
szer működtetése 

A kollegiális vezetők havi juttatásának (tiszteletdíj) biztosítá-
sa. 

egyéni vállalkozó, gazdasági társa-
ság 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

119. 359484   8 A betegbiztonság növelésé-
vel és a struktúra átalakításá-
val kapcsolatos támogatások 

Az előirányzat felhasználási célja: higiéniás eszközök biztosí-
tása egészségügyi intézmények részére, valamint gyógyszer-
biztonság és Hepatitis C szűrés megvalósítása egészségügyi 
dolgozók részére. 

központi költségvetési szerv kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

120. 271889   13 Kisforgalmú gyógyszertá-
rak működtetési támogatása 

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgal-
mazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 
41. §-a, valamint a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógy-
szerek, gyógyászati segédeszközök, és gyógyfürdőellátások 
árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról 
szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. §-a és 6/D. §-
a alapján működési célú támogatásra jogosult kisforgalmú 
gyógyszertárat működtető vállalkozások támogatása, vala-
mint – figyelemmel arra, hogy az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény értelmében a költségvetési támogatá-
si igények fedezetét a jogosultság keletkezési évének decem-
ber 31-ét követő 5. év végéig biztosítani kell – a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) utólagosan 
benyújtott igénylések alapján a jogosultak számára nyújtandó 
működési célú támogatás fedezetének biztosítása. Az utóla-
gosan jelentkező jogosultsági igények változó, előre nem 
tervezhető jellege miatt ezen igénylések teljesítésének rendje 
a NAV, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet és az EMMI között fennálló Együttmű-
ködési Megállapodásban kerül rendezésre. 
A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak 
minősül, amely az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 
nyújtható. 

közforgalmú gyógyszertárat mű-
ködtető vállalkozás 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

121. 343373   19 Patika hitelprogram ka-
mattámogatása 

a. Az előirányzat biztosítja a közforgalmú gyógyszertá-
rakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elő-
segítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel 
bevezetett Patika Hitelprogram fedezetét, amely alapján 
állami kamattámogatással kedvezményes kamatozású 

a.: egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy 
b.:Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 
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22. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

hitelre jogosult az a gyógyszerész, aki tulajdonhányadot 
kíván szerezni, vagy tulajdonhányadát kívánja növelni a 
hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági 
társaságban. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

forgalmi terhe-
lési értesítő 

szerintő 

122. 302991   20 Egészségügyi szakképzési 
(rezidens) rendszer működé-
sének támogatása 

Az államilag támogatott szakorvos képzéshez kapcsolódó 
támogatások biztosítása 

a. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rend-
szerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján 
a szakorvosjelölt munkáltatójának, valamint a képzést 
koordináló egyetemeknek folyósítandó, a képzésben 
részvétellel, valamint a foglalkoztatással összefüggő 
támogatás fedezete, 

b. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rend-
szerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 
162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a szakkép-
zést koordináló egyetemek részére a képzéssel össze-
függésben biztosítandó támogatások fedezete. 

központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, önkormányzati 
egészségügyi szolgáltató, civil 
szervezet 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

123. 343684   24 Egészségügyi intézmé-
nyek rendkívüli támogatása 

Az előirányzat felhasználásának célja a XX. EMMI fejezet 
10. cím 2. alcíméhez sorolt, az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ középirányítói jogkörébe tartozó egészségügyi in-
tézmények, valamint rábízott vagyona részét képező részese-
déssel működő gazdasági társaság használatában lévő ingat-
lanok/épületek, elhasználódott tárgyi eszközök – gépek, 
berendezések, orvosi műszerek, technikai eszközök, energeti-
kai, épületgépészeti, informatikai berendezések – eredeti 
állagának helyreállítása, felújítása, korszerűsítése, illetve 
egyéb rendkívüli fenntartói támogatás, tulajdonosi hozzájáru-
lás biztosítása. 

központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság (a XX. EMMI 
fejezet 10. cím 2. alcíméhez sorolt, 
az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ középirányítói jogkörébe 
tartozó egészségügyi intézmények 
és a rábízott vagyon részét képező 
részesedéssel működő gazdasági 
társaság) 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

a kötelezettség-
vállalási doku-

mentumban 
meghatározottak 

szerint 

Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

124. 352051   25 Új budapesti kórház elő-
készítése és kivitelezése 

Az előirányzat felhasználásának célja a Budapesten kialakí-
tásra kerülő centrumok tervezéséhez és a társkórházi fejlesz-
tésekhez szükséges források biztosítása. 

központi költségvetési szerv kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

a kötelezettség-
vállalási doku-

mentumban 
meghatározottak 

szerint 

– – – – 

125. 354351   26 Egyházi fenntartású egés-
zségügyi intézmények kiegé-
szítő támogatása 

2012 decemberében elfogadásra került az egyházak hitéleti és 
közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. törvény 6. § (2) bekezdésének módosítása, amely 
alapján a kiegészítő támogatásban részesültek körébe bekerül-
tek az egészségügyi ágazat egyházi fenntartásban lévő intéz-
ményei is. A forrás felhasználásának célja az egyházi fenntar-
tású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása. 

egyházi jogi személy, civil szerve-
zet 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

a kötelezettség-
vállalási doku-

mentumban 
meghatározottak 

szerint 

Áh-n kívüli nem 
egyházi jogi 
személy ked-
vezményezett 
esetén. felha-

talmazó nyilat-
kozat 

– igénybe 
vehető 

– 

126. 359839   27 A Betegápoló 
Irgalmasrend projektjeinek 
finanszírozása 

Az előirányzat felhasználásának célja a Betegápoló 
Irgalmasrend egyes projektjeinek támogatása, így különösen: 

a. a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház 
Budapest, Frankel Leó út 54. szám alatti székhelyű te-
lephelye komplex felújítása, 

b. a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház 
Vác, Március 15. tér 7-9. szám (2943/4 hrsz.) alatti te-
lephelye bővítése és felújítása, 

c. a Betegápoló Irgalmasrend Pécs, Irgalmasok utcája 1. 
szám (17458/1 hrsz.) alatti Pécsi Háza épületének ener-
giahatékonysági célú felújítása, 

d. A Betegápoló Irgalmasrend által Hajós városban alapí-

 egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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23. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

tandó szociális létesítmény kialakításához és az erre 
rendelkezésre bocsátott Hajós, Jókai Mór u. 4. (884/4 
hrsz.) alatti ingatlan felújítása. 

127. 338339  25 Felújítások központi támogatása, 
egyéb fejlesztési támogatások 

          

128. 338340   1 Nem állami intézmények 
felújítása, beruházása 

Az előirányzatról kerül biztosításra a Gödöllői Premontrei 
Perjelség használatába kerülő ingatlanok ingatlanvételi, va-
gyonkezelési, felújítási-korszerűsítési és beruházási feladatai-
nak, a Dunamelléki Református Egyházkerület Kárpát-
medencei Református Fiatalok Háza létrehozásának, a Győri 
Evangélikus Egyházközség Győri Insula Lutherana épület-
együttes rekonstrukciójának előkészítési feladatainak támoga-
tása. 

egyházi jogi személy kérelem alapján  biztosítható részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – – – 

129. 344695   7 A szentendrei Pajor kúria 
felújítása, bővítése 

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

helyi önkormányzati költségvetési 
szerv  

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

130. 270312   10 Egyéb felújítási, fejlesztési 
támogatások  

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

központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, gazdasági 
társaság 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

131. 343406   15 MOME Campus - Kreatív 
Innovációs és Tudáspark 
kialakítása 

A Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakításához nyújtott 
támogatás: 3M (Műhelyház, Műteremház, Médiaház), Kuta-
tóbázis, Akadémiai Épület, Főépület, Gondűző, Szintalatti 
beépítések, Zöld terület kialakítása a B” épület újjáépítése, 
kiegészítő technológia biztosítása; BME „Z” épületben ideig-
lenes tartózkodási hely kialakítása (költözés és visszaköltö-
zés). 

központi költségvetési szerv kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– –  – – – 

132. 343806   19 Győri Evangélikus Egy-
házközség Insula Lutherana 
fejlesztése 

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

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

133. 355006   22 Óvodai férőhelybővítés 
pályázat 

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-h) pontjában felsorolt nevelési-
oktatási intézmények beruházási feladatainak támogatása. 

helyi önkormányzat, helyi önkor-
mányzat által fenntartott nevelési-
oktatási intézmény, fejezet irányí-
tása alá tartozó költségvetési szerv, 
közalapítvány 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

134. 006156  26 Alapítványok, közalapítványok által 
ellátott feladatok és általuk fenntartott 
intézmények támogatása 

          

135. 271434   1 Oktatási alapítványok, 
közalapítványok 

          

136. 362073    1 Rudnay Sándor 
Alapítvány fej-
lesztési támogatá-
sa 

A Rudnay Sándor Alapítvány által az Esztergom, Vadrózsa 
utca 12. számú ingatlanon 3 csoportos, 60 férőhelyes óvoda - 
ifjúsági szállás - alapítványi iroda létesítése. 

alapítvány kérelem alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

137. 295357    2 Közalapítvány a A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért közalapítvány kérelem alapján biztosítható egyösszegű – felhatalmazó – – – 
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24. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

Budapesti Német 
Nyelvű Egyete-
mért 

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

  kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

nyilatkozat 

138. 295479    14 Autizmus 
Alapítvány 

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

 alapítvány kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

139. 270234   2 Kulturális alapítványok, 
közalapítványok 

          

140. 271445    10 Egyéb kulturá-
lis alapítványok 
működési és prog-
ramtámogatása 

a. Előadó-művészeti, alkotóművészeti és múzeumi célú 
kulturális alapítványok alapító okiratban meghatározott 
feladatainak és működésének támogatása. 
Kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfej-
lesztő munkát végző alapítványok, továbbá a kulturális, 
közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő mun-
kát végző szervezetek, intézmények számára szakmai-
módszertani fejlesztő szolgáltatásokat biztosító alapít-
ványok támogatása; a népművészeti és amatőr művésze-
ti alapítványok támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: alapítványok, közalapítványok 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

141. 297468    12 Trianon Múze-
um Alapítvány 
(Várpalotai Tria-
non Múzeum) 
támogatása 

A tematikus múzeum besorolással rendelkező Trianon Múze-
um működésének és programjainak támogatása. 

alapítvány, közalapítvány kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

142. 343417  27 Nemzeti Pedagógus Kar működteté-
sének támogatása 

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

köztestület kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

143. 264178  28 Gazdasági társaságok által ellátott 
feladatok támogatása 

          

144. 295202   2 Gazdasági társaságok által 
ellátott kulturális feladatok 
támogatása  

a. Az előirányzat hozzájárulást biztosít az EMMI tulajdo-
nosi joggyakorlása alatt álló, valamint a magyar állam 
részvételével működő, továbbá egyéb közszolgáltatási 
szerződéssel rendelkező gazdasági társaságok általános 
(működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásá-
hoz és az általuk ellátott kulturális szakmai feladatok 
megvalósulásához. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: gazdasági társaság 
b.:Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

a.: a kötelezett-
ség-vállalási 

dokumentum-
ban meghatáro-
zottak szerint 

b.: – 

a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2016. évi 218. szám

 
84499

25. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

145. 303068   3 Gazdasági társaságok által 
ellátott szociális feladatok 
támogatása 

          

146. 348940    1 Fogyatékos 
Személyek Esély-
egyenlőségéért 
Közhasznú NKft. 
támogatása 

a. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Köz-
hasznú Nonprofit Kft. által az érintettek önálló életvitel-
ét segítő programok, a fogyatékos személyek érdekében 
végzett szolgáltatások költségvetési támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

a.: a kötelezett-
ség-vállalási 

dokumentum-
ban meghatáro-
zottak szerint 

b.: – 

a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

147. 348939    2 Pro Rekreatione 
Közhasznú NKft. 
támogatása 

a. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. által a 
fogyatékos személyek érdekében történő integrált reha-
bilitációs, rekreációs célú létesítményfejlesztés és mű-
ködési költségek támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

a.: a kötelezett-
ség-vállalási 

dokumentum-
ban meghatáro-
zottak szerint 

b.: – 

a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

148. 343428   4 Gazdasági társaságok által 
ellátott köznevelési feladatok 
támogatása 

a. Az előirányzat hozzájárulást biztosít az EMMI tulajdo-
nosi joggyakorlása alatt álló, valamint a magyar állam 
részvételével működő, továbbá egyéb közszolgáltatási 
szerződéssel rendelkező gazdasági társaságok általános 
(működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásá-
hoz és az általuk ellátott köznevelési szakmai feladatok 
megvalósulásához. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

a.: a kötelezett-
ség-vállalási 

dokumentum-
ban meghatáro-
zottak szerint 

b.: – 

a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

149. 015877  30 Társadalmi, civil és non-profit szer-
vezetek működési támogatása 

          

150. 295235   22 Oktatási társadalmi, civil 
és non-profit szervezetek 

          

151. 270290    2 Oktatási társa-
dalmi szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, egyesü-
letek, bizottságok 
támogatása 

Az előirányzat nyújt fedezetet a köznevelési szakterület or-
szágos tevékenységi körű oktatási, nevelési egyesületei, 
szövetségei működésének pályázati rendszerű támogatására, a 
szervezetek kérelem alapján történő működési költség támo-
gatására, a köznevelési szakterülethez kapcsolódó feladatok 
megoldásához szakértői és háttérdokumentumok, tanulmá-
nyok, kutatások, a nevelési-oktatási programok népszerűsíté-
sét célzó szakmai feladatok finanszírozására.  
Az előirányzatból támogatás nyújtható azoknak az országos, 
regionális pedagógus szakmai, diák és szülői szervezeteknek, 
szövetségeknek, amelyek tevékenységükben szorosan kap-
csolódnak a köznevelési szakterülethez, részt vesznek a mi-
niszter ágazatirányítási tevékenységében, az országos és 
regionális tervek előkészítésében, a nevelési-oktatási progra-
mok népszerűsítését célzó szakmai feladatok végrehajtásában. 

szövetség, civil szervezet, egyesü-
let, költségvetési szerv, nonprofit 
szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

152. 295268   23 Kulturális társadalmi, civil 
és non-profit szervezetek 
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26. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

153. 271490    2 Kulturális társa-
dalmi, civil szer-
vezetek, szövetsé-
gek, egyesületek 
támogatása 

Az előirányzat szolgál az országos hatókörű népfőiskolai 
szervezetek, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi, és 
az örökségvédelmi feladatot végző civil és non-profit szerve-
zetek, testületek, bizottságok támogatására, az e feladatok 
ellátásához szükséges működési feltételek biztosításához, a 
szükséges tárgyi eszközök, berendezések beszerzéséhez, 
valamint a programjaik megvalósulásának elősegítése érde-
kében. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

154. 018746    3 Területi Műve-
lődési Intézmé-
nyek Egyesülete 
(TEMI) támogatá-
sa 

A más fenntartóval nem rendelkező Területi Művelődési 
Intézmények Egyesülete (TEMI) és 60 tagintézményének 
működési és feladatfinanszírozást szolgáló támogatása a 
TEMI-n keresztül: hozzájárulás az ország különböző telepü-
lésein működő közművelődési intézmények, könyvtárak, 
művészeti együttesek kulturális, közösségi alapú társadalom- 
és gazdaságfejlesztő programjaihoz, lakossági szolgáltatás-
nyújtásához, települési közművelődési feladatok ellátásához 
és az intézményekben működő alkotó közösségek, művészeti 
csoportok, körök, klubok fenntartásához és működtetéséhez. 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 91. § (1) 
bekezdés c) pontjában előírt hozzájárulás. 

egyesület kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

155. 331617    4 Magyar Írószö-
vetség támogatása 

Az előirányzat hozzájárul a Magyar Írószövetség működésé-
nek támogatásához, irodalmi estek, műsorok, irodalmi talál-
kozók megrendezéséhez, a magyar szépirodalom és az olva-
sás népszerűsítéséhez, a magyar irodalom és a magyar írótár-
sadalom szolgálatához, továbbá a kultúráért felelős miniszter 
felelősségi körébe utalt, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 58. § (2) 
bekezdés d) pontja szerinti, a nemzetközi kulturális szerveze-
tekben való magyar részvétellel kapcsolatos közfeladatok 
ellátásához. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

156. 343440    5 Tudományos 
Ismeretterjesztő 
Társulat támoga-
tása 

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

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

157. 351762    6 Rákóczi Szövet-
ség támogatása 

Rákóczi Szövetség tevékenységéből adódó működési és 
programtámogatások biztosítása. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

158. 295302   24 Egészségügyi társadalmi, 
civil és non-profit szerveze-
tek 

          

159. 000329    1 Magyar Vörös-
kereszt támogatá-
sa 

A Magyar Vöröskereszt munkájának támogatása a szervezet 
kiemelt központi és koordinációs feladatainak ellátására és 
működtetésére, nemzetközi kapcsolattartásra, megyei és 
fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátására, mű-
ködtetésére szolgál az alábbiak szerint: 

a. képzési tevékenységek; 
b. a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hálózatának fejlesztése, 

programjainak támogatása (országos találkozó, orszá-

egyesület  kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 
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27. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

gos HIV/AIDS prevenciós verseny megrendezése, ifjú-
sági önkéntesek oktatása); 

c. nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli 
Európai Unió Irodával; 

d. nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattar-
tás 45 külföldi társszervezettel; 

e. véradásszervezés az Országos Vérellátó Szolgálattal 
kötött Együttműködési Megállapodás alapján; 

f. elsősegély-nyújtási programban részvétel (közúti jár-
művezető jelöltek vizsgáztatása, Országos Elsősegély-
nyújtó Verseny megrendezése, az elsősegélynyújtás Vi-
lágnap megszervezése, lebonyolítása, stb.); 

g. szociális programok szervezése (pl.: családvédelmi 
programok, kirándulások, táborok, „Együtt a jövőért” 
program); 

h. katasztrófasegélyezés (hazai és külföldi országok özön- 
és árvíz, valamint a hazai belvíz okozta katasztrófák ká-
rosultjainak megsegítése). 

A szervezet tevékenységét a Magyar Vöröskeresztről szóló 
1993. évi XL. törvényben meghatározott, az alapszabályuk-
ban vállalt feladatok, valamint a „Stratégia 2010-2020.” 
célkitűzései határozzák meg.  

160. 253189    2 Magyar Rákel-
lenes Liga támo-
gatása 

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

egyesület  kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

161. 303079    3 Egészségügyi 
társadalmi, civil és 
non-profit szerve-
zetek működési 
támogatása 

Az előirányzat nyújt fedezetet a népegészségügyi és egés-
zségpolitikai szempontból kiemelt szakmai feladatok végre-
hajtásának támogatására egészségügyi civil és egyéb nonpro-
fit szervezetek bevonásával. 

civil szervezet, közalapítvány kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

162. 253178    4 Magyar ILCO 
Szövetség támo-
gatása 

Az előirányzat a Magyar ILCO Szövetség támogatásán ke-
resztül hozzájárulást biztosít 

a. sztómával élők érdekvédelmének ellátásához, utóápolá-
suk megszervezéséhez, egészségvédelmi továbbképzé-
séhez, rehabilitációjuk elősegítéséhez; 

b. sztómás fiatalok számára nyári üdültetés biztosításához; 
c. tanácsadó szolgálat fenntartásához, az önkéntesek kép-

zéséhez; 
d. nemzetközi kongresszusokon való részvételhez, konfe-

rencia szervezéséhez; 
e. az „ILCO Hírmondó”megjelentetéséhez; 
f. sorstársi beteglátogatás szervezéséhez. 

egyesület  kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

163. 331139    5 Magyar 
Gyermekonkológi
ai Hálózat 

Az előirányzat forrást biztosít a Magyar Gyermekonkológiai 
Hálózat által fenntartott gyermekkori daganatos betegségek 
kiindulására, kiterjedésre és szövettani típusára, prognosztikai 
faktoraira, a kezelés módjára és eredményességére, illetve a 
beteg további sorsára, késői utánkövetésére vonatkozó adato-
kat összegző Országos Gyermektumor Regiszter működteté-
séhez. 

egyesület  kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

164. 331939    6 Daganatos Bete-
gek Rehabilitációs 
Lelki Otthona 

Az előirányzat forrást biztosít a speciális egészségügyi prob-
lémákkal sújtott egyének és családjaik pszichoszociális gon-
dozását és rehabilitációját végző Daganatos Betegek Rehabi-

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 
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28. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

litációs Lelki Otthona alapfeladatainak ellátásához kapcsoló-
dó működési kiadások részbeni támogatásához. 

165. 247223    7 Rákbetegek 
Országos Szövet-
sége 

Az előirányzat felhasználásának célja a Rákbetegek Országos 
Szövetsége tárgyévi működésének támogatása az alábbi 
szakmai feladatok mentén: 

a. a magyarországi rákbetegek érdekeinek országos képvi-
selete, érdekérvényesítése; 

b. a rákbetegek hazai egyesületeinek, klubjainak összefo-
gása és meghatározott témakörökben közvetlen segíté-
se; 

c. a rákbetegséggel, a rákbetegek életével kapcsolatos szé-
leskörű szemléletformálás; 

d. a rákbetegek kellő mértékű, humánus és szakszerű tájé-
koztatása, jogaik megismertetése, érdekképviselete; 

e. segítő szolgáltatások biztosítása. 

egyesület  kérelem alapján 
 

biztosítható 

 
egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

166. 295313   25 Szociális társadalmi, civil 
és non-profit szervezetek 

          

167. 233628    5 Fogyatékos 
személyek érdek-
védelmi szerveze-
tei; közösségi, 
szolidaritási és 
esélyteremtési 
programok támo-
gatása 

a. Fogyatékosok országos, regionális és helyi szervezetei-
nek és szakmai programjaik támogatása, egyéb, a fogya-
tékosok érdekében végzett szakmai tevékenységek tá-
mogatása  

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, gazdasági társa-
ság, költségvetési szerv, közalapít-
vány, köztestület, egyházi jogi 
személy, egyesülés, helyi önkor-
mányzat, nemzetiségi önkormány-
zat, egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
határon túli szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, társulás, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő 
természetes személy 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

168. 000330    6 Értelmi Fogya-
tékossággal Élők 
és Segítőik Orszá-
gos Érdekvédelmi 
Szövetsége 

a. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége és tagszervezetei működésé-
nek, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai 
programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

169. 245545    7 Siketek és Na-
gyothallók Orszá-
gos Szövetsége 

a. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és 
tagszervezetei működésének, valamint a célcsoport ér-
dekében végzett szakmai programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

170. 000352    8 Mozgáskorláto-
zottak Egyesülete-
inek Országos 
Szövetsége 

a. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szö-
vetsége és tagszervezetei működésének, valamint a cél-
csoport érdekében végzett szakmai programjaik támoga-
tása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 
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29. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

lési értesítők 
szerint 

171. 000363    9 Magyar Vakok 
és Gyengénlátók 
Országos Szövet-
sége 

a. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsé-
ge és tagszervezetei működésének, valamint a célcso-
port érdekében végzett szakmai programjaik támogatá-
sa. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

172. 225322    10 Magyar Szerv-
átültetettek Orszá-
gos Sport, Kultu-
rális és Érdekvé-
delmi Szövetsége 

a. A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális 
és Érdekvédelmi Szövetsége és tagszervezetei működé-
sének, valamint a célcsoport érdekében végzett szakmai 
programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

173. 279167    11 Autisták Or-
szágos Szövetsége 

a. Az Autisták Országos Szövetsége és tagszervezetei 
működésének, valamint a célcsoport érdekében végzett 
szakmai programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.:Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

174. 298335    12 Siketvakok 
Országos Egyesü-
lete 

a. A Siketvakok Országos Egyesülete működésének, va-
lamint a célcsoport érdekében végzett szakmai program-
jai támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.:Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

175. 298346    13 Értelmi Sérül-
teket Szolgáló 
Társadalmi Szer-
vezetek és Alapít-
ványok Országos 
Szövetsége 

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

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

176. 303091    21 Karitatív tevé-
kenységet végző 
szervezetek támo-
gatása 

a. Karitatív tevékenységeket végző szervezetek, egyházi 
szeretetszolgálatok kiemelt programjainak, speciális, 
innovatív szociális szolgáltatások fejlesztésének támo-
gatása. 
Különösen adománygyűjtés, segítségnyújtás, segély-
csomag-készítés, ruha- és élelmiszerosztás, étkeztetés, 
katasztrófahelyzetben krízisellátás és helyreállítás, bör-
tönmisszió, jogi tanácsadás, speciális és innovatív prog-

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
egyházi jogi személy 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

a.: Emberi Erő-
forrás Támoga-

táskezelő 
b.: - 

– – 
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30. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

ramok működtetése. 
A szervezetek támogatása kiterjed a szociális, gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, 
fejlesztésére. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

lési értesítők 
szerint 

177. 245634    23 Dévény Anna 
Alapítvány 

a. A Dévény Anna Alapítvány működésének és szakmai 
programjainak támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

178. 197403    24 Kézenfogva 
Alapítvány 

A Kézenfogva Alapítvány működésének és szakmai program-
jainak támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

179. 348906    25 Pszichiátriai 
Érdekvédelmi 
Fórum 

A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum működésének és szak-
mai programjainak támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

1780. 348917    26 Afázia Egyesü-
let 

Az Afázia Egyesület működésének és szakmai programjainak 
támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

181. 348928    27 Démoszthenész 
Beszédhibások és 
Segítőik Országos 
Érdekvédelmi 
Egyesülete 

A Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Ér-
dekvédelmi Egyesülete működésének és szakmai programjai-
nak támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

182. 351739   27 Család- és ifjúságügyi 
társadalmi, civil és non-profit 
szervezetek és közösségi 
programok támogatása 

          

183. 351740    1 Esélyteremtési 
és önkéntes prog-
ramok, feladatok 
támogatása 

Esélyegyenlőségi, esélyteremtési területeket érintő támogatást 
nyert Európai Uniós (REC) pályázatok megvalósításához a 
tagállami önrész biztosítása.  
Az emberkereskedelem és prostitúció áldozatai számára 
biztonságos elhelyezést és komplex szolgáltatásokat nyújtó 
Átmeneti Szállások működtetése. 
Szemléletformálást célzó helyi és országos kampányok és 
programok megvalósítása, esélyegyenlőségi, esélyteremtési 
területen tevékenykedő helyi szervezetek együttműködésének 
fejlesztése. Az önkéntes tevékenységet népszerűsítő, az ál-
lampolgárokat önkéntes tevékenységre aktivizáló programok 
támogatása. 

központi költségvetési szerv, civil 
szervezet, közalapítvány, gazdasá-
gi társaság, helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati költségvetési 
szerv, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szer-
vezet, egyházi jogi személy, hatá-
ron túli szervezet 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

a kötelezettség-
vállalási doku-

mentumban 
meghatározottak 
szerint (az EU 

jóváírását köve-
tő 60 napon 

belül) 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

184. 248634  34 Phare programok és az átmeneti 
támogatás programjai 

          

185. 244478   1 Phare programok           

186. 244356    3 Phare forrás, 
Információs tech-
nológia az általá-

Az előirányzat támogatást biztosít 
a.  az IKT funkció befogadását lehetővé tevő, a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő építési tevékenység, vala-

költségvetési szerv, nevelési-
oktatási intézmény 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

 – – 

30. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

ramok működtetése. 
A szervezetek támogatása kiterjed a szociális, gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer működtetésére, 
fejlesztésére. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

lési értesítők 
szerint 

177. 245634    23 Dévény Anna 
Alapítvány 

a. A Dévény Anna Alapítvány működésének és szakmai 
programjainak támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

178. 197403    24 Kézenfogva 
Alapítvány 

A Kézenfogva Alapítvány működésének és szakmai program-
jainak támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

179. 348906    25 Pszichiátriai 
Érdekvédelmi 
Fórum 

A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum működésének és szak-
mai programjainak támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

1780. 348917    26 Afázia Egyesü-
let 

Az Afázia Egyesület működésének és szakmai programjainak 
támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

181. 348928    27 Démoszthenész 
Beszédhibások és 
Segítőik Országos 
Érdekvédelmi 
Egyesülete 

A Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Ér-
dekvédelmi Egyesülete működésének és szakmai programjai-
nak támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

182. 351739   27 Család- és ifjúságügyi 
társadalmi, civil és non-profit 
szervezetek és közösségi 
programok támogatása 

          

183. 351740    1 Esélyteremtési 
és önkéntes prog-
ramok, feladatok 
támogatása 

Esélyegyenlőségi, esélyteremtési területeket érintő támogatást 
nyert Európai Uniós (REC) pályázatok megvalósításához a 
tagállami önrész biztosítása.  
Az emberkereskedelem és prostitúció áldozatai számára 
biztonságos elhelyezést és komplex szolgáltatásokat nyújtó 
Átmeneti Szállások működtetése. 
Szemléletformálást célzó helyi és országos kampányok és 
programok megvalósítása, esélyegyenlőségi, esélyteremtési 
területen tevékenykedő helyi szervezetek együttműködésének 
fejlesztése. Az önkéntes tevékenységet népszerűsítő, az ál-
lampolgárokat önkéntes tevékenységre aktivizáló programok 
támogatása. 

központi költségvetési szerv, civil 
szervezet, közalapítvány, gazdasá-
gi társaság, helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati költségvetési 
szerv, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szer-
vezet, egyházi jogi személy, hatá-
ron túli szervezet 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

a kötelezettség-
vállalási doku-

mentumban 
meghatározottak 
szerint (az EU 

jóváírását köve-
tő 60 napon 

belül) 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

184. 248634  34 Phare programok és az átmeneti 
támogatás programjai 

          

185. 244478   1 Phare programok           

186. 244356    3 Phare forrás, 
Információs tech-
nológia az általá-

Az előirányzat támogatást biztosít 
a.  az IKT funkció befogadását lehetővé tevő, a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő építési tevékenység, vala-

költségvetési szerv, nevelési-
oktatási intézmény 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

 – – 
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31. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

nos iskolában mint a program céljainak megfelelően IKT berendezé-
sek és eszközök beszerzéséhez; 

b. e-tanulási tananyagok kifejlesztéséhez, szakmai-tartalmi 
és elektronikus továbbfejlesztéséhez; 

c. akkreditált informatikai felhasználási és fejlesztési alap-
szintű képzéseken; akkreditált e-tanulási-tanítási, mód-
szertani továbbképzésen; e-tanulási képzési programok 
kifejlesztésének elsajátítását célzó akkreditált képzésen 
való részvételhez. 

történő kifize-
téssel 

187. 245023    4 Hazai társfinan-
szírozás, Informá-
ciós technológia 
az általános isko-
lában  

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

költségvetési szerv, nevelési-
oktatási intézmény 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

 – – 

188. 249545  35 Hozzájárulás a lakossági energiakölt-
ségekhez 

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhő felhasználás 
szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. ren-
delet alapján érvényesített támogatás kifizetés a gáz- és távhő 
szolgáltatók számára. 

gazdasági társaság Korm. rendelet alapján 
 

nem biztosítható részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

Kincstár – – 

189. 265967  39 Szociális intézményi foglalkoztatás 
támogatása 

a. Szociális intézményi jogviszonya alapján ellátásban 
vagy szolgáltatásban részesülő személyek 
munkarehabilitációs célú fejlesztő foglalkoztatása tá-
mogatás biztosításával 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, gazdasági társa-
ság, helyi önkormányzati költség-
vetési szerv 
b.: Kincstár 

a.: pályázati úton 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

a.: SZGYF 
b.: - 

– – 

190. 264912  46 Megváltozott munkaképességűek 
munkaerő-piaci integrációját elősegítő 
programok  

a. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-
piaci integrációját elősegítő programok támogatása, a 
társadalom és a munkáltatók érzékenyítésének illetve 
védett munkahelyeken előállított javak piacra jutásának 
támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, helyi önkor-
mányzati költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, egyéni vállal-
kozó, egyéni cég, jogszabály alap-
ján jogi személynek nem minősülő 
egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 
 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

191. 264923  47 Megváltozott munkaképességű mun-
kavállalók foglalkoztatásának támogatá-
sa 

a. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkozta-
tásának és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó fejlesztésé-
nek megvalósítása a megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditáci-
ójáról, valamint a megváltozott munkaképességű mun-
kavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rende-
let szerint nyújtott támogatás biztosításával. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, gazdasági társa-
ság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi személy-
nek nem minősülő egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

a.: pályázati úton 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: részletekben 
történő kifize-

téssel 
b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

a.: Budapest 
Főváros Kor-
mányhivatala 

b.: - 

– – 

192. 343451  48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós 
illeték 

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően 
felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

Kincstár – – egyéb: bankfor-
galmi terhelési 
értesítők szerint 

– – – – – 

193. 295224  50 Kulturális szakmai feladatok támoga-
tása 
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32. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

194. 351751   1 Magyar Állami Operaház - 
Eiffel Bázis 

A Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és 
próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar 
Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről szóló 
1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat szerint a Magyar Álla-
mi Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma 
létrehozásával kapcsolatos szervezési, tervezési, felújítási, 
műszaki és egyéb beruházási célú feladatok támogatása. 

központi költségvetési szerv kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – – – 

195. 359795   2 Magyar Állami Operaház 
Andrássy úti épületének 
felújítása 

Az előirányzat a Magyar Állami Operaház Andrássy úti 
épületének felújításához biztosít forrást. 

központi költségvetési szerv kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – – – 

196. 300924   3 Emlékpont Központ támo-
gatása 

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

helyi önkormányzati költségvetési 
szerv 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

197. 359917   4 Modern Opera beruházása a. Az előirányzat célja a Budapesti Music Center stagione 
(befogadó) rendszerben működő, társulat nélküli opera-
házának megvalósításához szükséges forrás biztosítása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

198. 344740   7 Liget Budapest projekt 
előkészítése és megvalósítása 

a. Az előirányzat a Városliget megújításáról és fejlesztésé-
ről szóló 2013. évi CCXLII. törvényben megfogalma-
zottak érdekében forrást biztosít a Liget Budapest pro-
jekt előkészítésére és megvalósítására, valamint a pro-
jekt során felmerülő szervezési, műszaki és egyéb 
szakmai feladatok végrehajtására. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

199. 353762   8 A Fővárosi Nagycirkusz 
elhelyezése és kialakítása 

a. Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a Liget 
Budapest Projekt keretein belül a Fővárosi Nagycirkusz 
elhelyezésének és új épületének kialakítása során felme-
rülő szervezési, műszaki és egyéb szakmai feladatok 
végrehajtására. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

200. 354862   9 A Budai Vígadó felújításá-
nak támogatása 

A Budai Vigadó felújítása érdekében szükséges források 
biztosításáról szóló 1406/2015. (VI. 19.) Korm. határozat 
szerinti felújítással kapcsolatos szervezési, tervezési, felújítá-
si, műszaki és egyéb beruházási célú feladatok támogatása. 

központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 

kérelem alapján 
 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– Áh-n kívüli 
szervezet ese-

tén: felhatalma-
zó nyilatkozat: 

– – – 

201. 358973   10 Makovecz Imre Pályázati 
Alap 

a. Az előirányzat célja a Makovecz Imre életművének 
gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határo-
zattal a Makovecz Imre életművét képező tervek meg-
valósítása és épületek felújítása érdekében létrehozott 
Makovecz Imre Pályázati Alap (MIPA) forrásainak ter-
hére megszülető egyedi, illetve pályázati döntésekből 
eredő építések és felújítások finanszírozásának biztosí-

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-

– a.: Áh-n kívüli 
szervezet ese-

tén: felhatalma-
zó nyilatkozat: 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 
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33. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

tása. 
b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-

gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szervezet 
b.: Kincstár 

lési értesítők 
szerint 

202. 360162   11 Nemzeti Művelődési 
Intézet közművelődési szak-
mai szolgáltatást ellátó új 
épületének beruházása, Laki-
telek 

a. Az előirányzat a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány 
közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó gazdasági 
társasága, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 
épületének megvalósításához szükséges forrás biztosítá-
sára szolgál. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, civil szervezet, 
közalapítvány, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

203. 358984   12 Bartók Év A Bartók-év programjainak megvalósítása. központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, civil szervezet, 
közalapítvány, helyi önkormány-
zati költségvetési szerv 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

204. 296435  51 Fejezeti általános tartalék A fejezet ágazati felügyelete alá tartozó, év közben felmerülő 
feladatok, likviditási problémák megoldása. A Kormány 
egyedi határozatával biztosított többletek felhasználása. 

államháztartáson belüli és kívüli 
szervezetek 

– – egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel

– – – – – 

205. 333517  52 Egyházi fenntartású intézményekben 
foglalkoztatottak kompenzációja 

Az előirányzat szolgál a köznevelési, felsőoktatási, egészség-
ügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, 
kulturális vagy sporttevékenységet ellátó belső egyházi jogi 
személynél foglalkoztatottak részére – az adó- és járulékfize-
tési kötelezettséget megállapító törvények módosításából 
adódó nettó jövedelemcsökkenés kompenzálására jogszabály 
alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kap-
csolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájá-
rulási adó kifizetésére. 

egyházi jogi személyek Korm. rendelet alapján 
kérelem alapján 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 

206. 332995  54 Nemzeti Együttműködési Alap Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény 56. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
célokra támogatás biztosítása. 

civil szervezet, határon túli civil 
szervezet, központi költségvetési 
szerv 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

a kötelezettség-
vállalási doku-

mentumban 
meghatározottak 

szerint 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

Emberi Erőfor-
rás Támogatás-

kezelő 

– – 

207. 218814  55 Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások 

          

208. 006046   1 Egyházi kulturális tevé-
kenységek támogatása (köz-
gyűjtemények, közművelődé-
si intézmények, kulturális 
programok) 

          

209. 298124    1 Egyházi köz-
gyűjtemények és 
közművelődési 
intézmények 
támogatása 

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

egyházi jogi személy Korm. rendelet alapján, 
miniszteri rendelet 

alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – – – 
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34. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

210. 221269   2 Egyházi hit- és egyéb okta-
tási tevékenység támogatása 

          

211. 298146    1 Hittanoktatás 
támogatása 

Az előirányzat – törvény, illetve az egyházzal kötött megálla-
podás alapján – fedezetet biztosít az egyházi jogi személy 
által az állami, önkormányzati fenntartású köznevelési intéz-
ményekben – a tanulók és a szülők igényei szerint – szerve-
zett fakultatív vallásoktatás költségeihez.  

egyházi jogi személy Korm. rendelet alapján 
miniszteri rendelet 

alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – – – 

212. 006057   3 Egyházi alapintézmény-
működés, SZJA rendelkezés 
és kiegészítése 

a. Az előirányzat biztosít fedezetet a személyi jövedelem-
adó meghatározott részének, az adózó rendelkezése sze-
rinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény-
ben meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot 
tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövede-
lemadó egy százalékának a bevett egyházak részére tör-
ténő rendelkezésre bocsátásához, valamint ennek az 
egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi 
feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 4. § (2) és 
(3) bekezdése szerinti kiegészítéshez. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: bevett egyház 
b.: Kincstár 

a.: törvény alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– – – – – 

213. 208602   4 Átadásra nem került ingat-
lanok utáni járadék 

Az előirányzat terhére kerül folyósításra a bevett egyházak 
részére az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének 
anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti ingatlanjáradék, valamint a katolikus, 
református, evangélikus, baptista egyházak, zsidó hitközsé-
gek, továbbá a budai szerb ortodox egyházmegye kiemelt 
közfeladat átvállalásai miatt – megállapodásban rögzített – 
kiegészítő járadék. 

bevett egyház törvény alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – – – 

214. 240156   5 Kistelepülési és szórvány 
egyházi támogatások 

          

215. 261290    1 Az 5000 lakos-
nál kisebb telepü-
léseken szolgála-
tot teljesítő egyhá-
zi személyek 
jövedelempótléka 
- Bevett egyházak 

Az előirányzat fedezetet biztosít az 5000 lakosnál kisebb 
településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövede-
lempótlékára, a határon túli magyar szórványú települések 
gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek kiegészítő támogatására, valamint a teljes egészé-
ben lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti 
szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó 
hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és – kivé-
telesen – használatban lévő zsidó temetők felújításának támo-
gatására. 

egyházi jogi személy Korm. rendelet alapján, 
miniszteri rendelet 

alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – – – 

216. 343462    4 Külhonban 
szolgálatot teljesí-
tő egyházi szemé-
lyek támogatása - 
Határon túli egy-
ház és annak belső 
egyházi jogi sze-
mélye 

Az előirányzat fedezetet biztosít a külhoni szórvány települé-
sek gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek pasztorációs munkájának támogatására, 
valamint a nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő támo-
gatására. 

határon túli egyházi jogi szemé-
lyek 

miniszteri rendelet 
alapján 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

217. 263212   7 Egyházi épített örökség 
védelme és egyéb beruházá-
sok 

Az előirányzat az egyházi műemlék és nem műemlék ingatla-
nok állagmegóvási, felújítási valamint egyházi fenntartású, 
hitéleti illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási 
feladatainak megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejleszté-
sekre biztosít támogatást. 
A támogatást a magyarországi bevett egyházak és határon túli 
magyar egyházi jogi személyek illetve nemzetközi megálla-

egyházi jogi személy, határon túli 
egyházi jogi személyek, nemzet-
közi megállapodás alapján a Szu-
verén Jeruzsálemi, Rodoszi és 
Máltai Szent János Katonai és 
Ispotályos Rend és kijelölt szerve-
zetei 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 
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35. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

podás alapján a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai 
Szent János Katonai és Ispotályos Rend és kijelölt szervezetei 
műemlék, és nem műemlék templomok, plébániák, parókiák, 
székesegyházak, érseki-, püspöki paloták, kolostorok, imahá-
zak, gyülekezeti-közösségi házak, zsinagógák rekonstrukció-
jára, bővítésére, egyházi iskolák, kollégiumok felújítására, 
bővítésére, esetenként oktatási, szociális és karitatív beruhá-
zásokra, felújításokra használhatják fel. 

218. 335740   9 Egyházi közösségi célú 
programok és beruházások 
támogatása 

Az előirányzat célja a közösségépítést, a közfeladatellátást 
szolgáló, valamint hitéleti, kulturális, oktatási, szociális és 
vallásturisztikai projektek és kapcsolódó beruházások támo-
gatása. 
Az előirányzat jellegéből adódóan támogatható a Kormány 
egyedi döntéseiből fakadó egyházi vonatkozású célok megva-
lósítása.  

egyházi jogi személy, határon túli 
egyházi jogi személy, nemzetközi 
megállapodás alapján a Szuverén 
Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai 
Szent János Katonai és Ispotályos 
Rend és kijelölt szervezetei 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

219. 338517   10 Lakitelek Népfőiskola 
beruházásával összefüggő 
feladatok 

A Lakitelek Népfőiskola fejlesztésének támogatása a fenntar-
tó Népfőiskola Alapítványon keresztül. 

civil szervezet kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

220. 340628   11 A debreceni református 
oktatási-nevelési intézmény-
rendszer infrastrukturális 
fejlesztése 

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

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

221. 343473   12 Vallási tevékenységet 
végző szervezetek támogatása 

Az előirányzat terhére a nem bevett egyháznak minősülő 
vallási tevékenységet végző szervezetek külön támogatási 
keretben részesülnek, amely a működésüket – ezzel a lelkiis-
mereti és vallásszabadság joga gyakorlását – segíti elő. 

vallási tevékenységet végző szer-
vezet 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

222. 343773   13 Határon túli egyházi in-
tézmények fejlesztésének 
támogatása 

Az előirányzat alapvető feladata a hosszútávú nemzetpolitikai 
stratégiai célok megvalósításához való hozzájárulás a hitélet 
területén, amelyhez e forrásból megvalósuló tevékenységek 
egyik kiindulópontként szolgálhatnak a továbbiakban. Az 
előirányzat fő célja ezen belül a külhoni egyházi fenntartású 
intézmények felújítási költségeinek és egyes beruházásainak 
támogatása. Az előirányzat lehetőséget biztosít elsősorban az 
egyházi jogi személyek által fenntartott közfeladatellátási 
(oktatási, szociális, egészségügyi, stb.) tevékenységgel szoro-
san összefüggő infrastruktúra fejlesztésére, nagy értékű tárgyi 
eszköz vásárlására, esetenként az intézmények által szervezett 
rendezvények, programok, azok technikai infrastruktúrája 
támogatására. 

egyházi jogi személy, határon túli 
egyházi jogi személy 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

223. 346673   14 Egyházak hitéleti támoga-
tásának kiegészítése 

Az egyes bevett egyházak hitéleti tevékenységének kiegészítő 
támogatása. Az egyes bevett egyházak támogatása az Egyházi 
alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 
előirányzat számításánál alkalmazott „felajánlók száma ará-
nya” alapján kerül meghatározásra. 

bevett egyház törvény alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – – – 

224. 348462   16 A soproni Szent Orsolya 
Római Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollé-
gium rekonstrukciója 

Az előirányzat célja a Soproni Szent Orsolya Római Katoli-
kus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium rekonstrukci-
ójának támogatása. 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 
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36. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

225. 348473   17 A Karácsfalvai Sztojka 
Sándor Görögkatolikus Líce-
um kollégiumbővítése és 
tornaterem építése 

Az előirányzat célja a Karácsfalvai Sztojka Sándor 
Görögkatolikus Líceumban megvalósuló kollégiumbővítés és 
tornaterem építés támogatása. 

határon túli egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

226. 348484   18 A székesfehérvári Szent 
István Bazilika rekonstruk-
ciója 

Az előirányzat célja a székesfehérvári Szent István Bazilika 
átfogó helyreállításának támogatása. 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

227. 348495   19 A Gödöllői Premontrei 
Perjelség által hangverseny- 
és előadóterem létrehozása 

Az előirányzat célja a Gödöllői Premontrei Perjelség hang-
verseny- és előadóterem megépítésének támogatása. 
 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

228. 348506   20 A zsámbéki Josephinum 
épület felújításának befejező 
munkálatai 

Az előirányzat célja a zsámbéki Josephinum Idősek Otthona 
felújításának támogatása. 
 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

229. 348517   21 Egyházi személyek esz-
közellátásának támogatása 

A kistelepüléseken, illetve több településen egyidejűleg szol-
gálatot végző egyházi szolgálatot teljesítő személyek munká-
jának segítése, gépjármű vagy egyéb infrastrukturális és 
technikai eszközök vásárlásának támogatásával. 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

230. 347284   22 Reformáció Emlékbizott-
ság programjainak támogatá-
sa 

Az egyetemes és a magyarországi protestantizmust bemutató, 
a reformáció és annak hatását megjelenítő ismeretterjesztő 
programok, konferenciák, kiállítások, médiaalkotások létre-
hozásának támogatása, tematikus pályázatok meghirdetése, 
kiemelt beruházások megkezdése, kiadványok megjelenteté-
se, a Kárpát-medencei magyar protestáns tudományos adattár 
összeállítása. 

civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, határon túli 
egyház, gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat, nemzetiségi ön-
kormányzat, társulás, egyéni vál-
lalkozó, egyéni cég, egyéni vállal-
kozónak nem minősülő természe-
tes személy, határon túli személy, 
határon túli szervezet, külföldi 
személy, külföldi szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– Áh-n kívüli, 
nem egyházi 

jogi személy: 20 
millió Ft feletti 

(előleggel bizto-
sított) költség-

vetési támogatás 
esetén felhatal-
mazó nyilatko-

zat 

– igénybe 
vehető 

– 

231. 359440   23 Kazincbarcikai Don Bosco 
Sportközpont létrehozása 

Az előirányzat célja a Kazincbarcikai Don Bosco Sportköz-
pont beruházás támogatása. 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

232. 348451   24 A győri Nagyboldogasz-
szony Bazilika rekonstrukció-
ja 

Az előirányzat célja a győri Nagyboldogasszony Bazilika 
rekonstrukciójának támogatása. 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

233. 360240    25 Baár-Madas Református 
Gimnázium, Általános Iskola 
és Kollégium bővítése 

Az előirányzat célja a Baár-Madas Református Gimnázium, 
Általános Iskola és Kollégium bővítése. 

egyházi jogi személy kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 

– – – igénybe 
vehető 

– 

234. 243678  56 Nemzetiségi támogatások a. Az előirányzat forrást biztosít a nemzetiségpolitikai 
szempontból kiemelten fontos nemzetiségi rendezvé-
nyek, programok, kiadványok, eszközbeszerzések támo-
gatására, illetve a pénzügyi nehézségekkel küszködő, 
válságos helyzetbe jutott nemzetiségi intézmények, szer-
vezetek, önkormányzatok működési zavarainak elhárítá-
sának támogatására; 

b. a szomszédos országokkal létrehozott nemzetiségi kor-

a-f.: helyi önkormányzat, nemzeti-
ségi önkormányzat, költségvetési 
szerv, egyes jogi személyek válla-
lata, társulás, civil szervezet, köz-
alapítvány, köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági társaság, 
szövetkezet, jogi személyiségű 
társaság, leányvállalat, egyéni 

a-f.: kérelem alapján 
pályázati úton 

g.: - 

a-f.: biztosítható 
g.: - 

a-f.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

g.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-

a-f.: a kötele-
zettség-vállalási 
dokumentum-

ban meghatáro-
zottak szerint 

g.: – 

a-f.: 20 millió Ft 
feletti (előleggel 

biztosított) 
költségvetési 

támogatás ese-
tén Áh-n kívüli 

nem egyházi 
jogi személy 

– a-f.: 
igénybe 
vehető 
g.: – 

– 
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37. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

mányközi vegyes-bizottságok ülésein elfogadott kor-
mányzati kötelezettség-vállalások finanszírozására; 

c. pályázat, illetve egyedi kérelem útján: 
ca nemzetiségi civil szervezetek támogatására, 
cb a nemzetiségi közoktatási intézmények, szervezetek, 

önkormányzatok anyaországi intézményekkel, tele-
pülésekkel, szervezetekkel történő kapcsolattartásá-
nak támogatására, 

cc az anyaországban történő nemzetiségi pedagógus-
továbbképzésekhez és a kétoldalú nemzetiségi ve-
gyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási 
intézményi fejlesztésre; 

d. a nemzetiségi kulturális támogatások, a Nemzetiségi 
Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI 
rendelet alapján nemzetiségi középiskolák kiemelkedő 
képességű tanulóinak nyújtandó ösztöndíjhoz; 

e. a Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 
9.) ME rendelet alapján adományozott, kiemelt munkát 
végző hazai nemzetiségek képviselői elismerésének fi-
nanszírozásához; 

f. a nemzetiségi támogatások közreműködői, lebonyolítói 
díjára; 

g. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

vállalkozó, egyéni vállalkozónak 
nem minősülő természetes sze-
mély, jogszabály alapján jogi 
személynek nem minősülő egyéb 
szervezet 
g.: Kincstár 

lési értesítők 
szerint 

kedvezménye-
zettől felhatal-
mazó nyilatko-

zat 

g.: - 

235. 019183  57 Országos nemzetiségi önkormányzat-
ok és média támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt az országos nemzetiségi ön-
kormányzatok és a nemzetiségi média támogatására 

nemzetiségi önkormányzat, nem-
zetiségi önkormányzati költségve-
tési szerv 

törvény alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – – – 

236. 267301  58 Országos nemzetiségi önkormányzat-
ok által fenntartott intézmények támoga-
tása 

Az előirányzat fedezetet nyújt az országos nemzetiségi ön-
kormányzatok által fenntartott, a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvényben rögzített közfeladatai ellátá-
sára létrehozott intézmények támogatására. 

nemzetiségi önkormányzat, nem-
zetiségi önkormányzati költségve-
tési szerv 

törvény alapján 
 

biztosítható 
 

részletekben 
történő kifize-

téssel 

– – – – – 

237. 334828  59 Társadalmi felzárkózást segítő prog-
ramok 

          

238. 331673   4 Roma kultúra támogatása a. Roma kultúra támogatása, alkotó közösségek tevékeny-
ségéhez támogatás nyújtása. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, szövetkezet, helyi ön-
kormányzat, nemzetiségi önkor-
mányzat, egyéni vállalkozó, egyé-
ni cég, egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
határon túli személy, határon túli 
szervezet, külföldi személy, kül-
földi szervezet, jogszabály alapján 
jogi személynek minősülő egyéb 
szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

239. 331195   5 Társadalmi, gazdasági, 
területi hátránykiegyenlítést 
elősegítő programok, szak-
kollégiumok 

a. Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos helyzetű 
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyen-
lőségének, tehetséggondozásának előmozdítása érdeké-
ben elsősorban a roma szakkollégiumok létrehozásának, 
működésének támogatására, továbbá roma nemzetiségi 
oktatási intézmény működésének támogatására; a romák 
társadalmi-gazdasági integrációjához; a hátrányos hely-
zetű kistérségek felzárkóztatásához, a hátrányos helyze-
tű településeken megjelenő etnikai, szociális társadalmi 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, szövetkezet, helyi ön-
kormányzat, nemzetiségi önkor-
mányzat, egyéni vállalkozó, egyé-
ni cég, egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
határon túli személy, határon túli 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 



84512 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 218. szám
 

38. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

és területi hátrányok kezeléséhez, a szegregált lakókör-
nyezetben élők lakhatási és szociális integrációjához, 
életfeltételeinek javításához és gyermekek esélyteremté-
sét szolgáló programokhoz; a szociálisan hátrányos 
helyzetű, inaktívak fenntartható, és a vidéki élet értékeit 
középpontba állító gazdasági aktivizálásához, a kulturá-
lis autonómia intézményeinek megerősítéséhez; az elői-
rányzat céljaihoz közvetlenül kapcsolódó járulékos te-
vékenységekhez; a 2008–2009-es romagyilkosságok 
túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldoza-
tainak megsegítéséről szóló 532/2013. (XII. 30.) Korm. 
rendelet szerinti, az elkövetett bűncselekmények sértett-
jei és közvetlen egyéb áldozatai számára a káraik meg-
térüléséhez történő hozzájárulás teljesítéséhez. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

szervezet, külföldi személy vagy 
külföldi szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

szerint 

240. 331206   6 Felzárkózás-politika koor-
dinációja 

a. Az előirányzat terhére kerül biztosításra a Roma Integ-
ráció Évtizede Programban vállalt feladatok megvalósí-
tása; az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti 
Reform Program szegénység céljához kapcsolódó fela-
datok megvalósítása; az uniós roma stratégiák keret-
rendszerének megfelelően a Nemzeti Társadalmi Fel-
zárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 
2010-2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervé-
ről szóló 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz 
(NTFS I.), valamint a Magyar nemzeti társadalmi fel-
zárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás 
szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-
fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli isko-
laelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szó-
ló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz (NTFS II.) 
kapcsolódó feladatok megvalósítása; a „Legyen jobb a 
gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiában, valamint a 
Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között 
létrejött keret-megállapodásban vállalt feladatok, intéz-
kedések nyomon követésének, értékelésének, a monito-
rozáshoz szükséges statisztikai és információs rendsze-
rek fejlesztésének, nemzetközi szakértői koordináció, 
kommunikáció, kutatás, a stratégiákhoz kapcsolódó ki-
adványok elkészítésének, terjesztésének támogatására; a 
felzárkózáshoz kapcsolódó médiastratégia elkészítésére 
és megvalósítására; az NTFS I-II. társadalmasításával 
összefüggő feladatok ellátására; a társadalom szemlélet-
formálását és társadalmi érzékenyítését elősegítő prog-
ramok támogatására; a társadalmi felzárkózás céljainak 
elérését elősegítő programok, azokat megalapozó felmé-
rések, kutatások, népszerűsítő, kapcsolódó rendezvé-
nyek, fórumok támogatására, kiemelten a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok érdekében; a fentiekben 
megjelölt célokhoz kapcsolódó költségekre. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, szövetkezet, helyi ön-
kormányzat, nemzetiségi önkor-
mányzat, egyéni vállalkozó, egyé-
ni cég, egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, 
határon túli személy, határon túli 
szervezet, külföldi személy, kül-
földi szervezet, jogszabály alapján 
jogi személynek minősülő egyéb 
szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 

241. 297335   7 Roma ösztöndíj programok a. Az előirányzat támogatást biztosít a hátrányos, halmo-
zottan hátrányos helyzetű, többnyire mélyszegénység-
ben élő, elsősorban roma tanulók és hallgatók iskolai si-
kerességének támogatására az Útravaló Ösztöndíjprog-
ram esélyteremtő alprogramjai keretében vagy esélyte-
remtést biztosító egyedi támogatás formájában. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, nem állami 
fenntartású köznevelési intézmény 
fenntartója, köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági társaság, 
szövetkezet, lakásszövetkezet, 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igény-
be vehető 

b.: – 

– 
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39. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni vállalkozónak 
nem minősülő természetes sze-
mély, határon túli személy, hatá-
ron túli szervezet, külföldi sze-
mély, külföldi szervezet, jogsza-
bály alapján jogi személynek 
minősülő egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

242. 343495   9 Társadalmi felzárkózási és 
integrációs intézkedések 

Az előirányzat a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
esélykülönbségeinek kiegyenlítése érdekében az Integrációs 
Pedagógiai Rendszeren keresztül a képesség-
kibontakoztatásra, integrációs felkészítésre, valamint óvodai 
fejlesztő programok megvalósítására nyújt támogatást. 

civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, köztestület, 
egyházi jogi személy, gazdasági 
társaság, szövetkezet, helyi ön-
kormányzat, nemzetiségi önkor-
mányzat, nem állami, nem önkor-
mányzati fenntartású köznevelési 
intézmény fenntartója, köznevelési 
intézményt fenntartó felsőoktatási 
intézmény, óvodát vagy egyéb 
köznevelési intézményt fenntartó 
önkormányzat vagy társulás, 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, határon 
túli személy, határon túli szerve-
zet, külföldi személy, külföldi 
szervezet, jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb szer-
vezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

– 

243. 351973   10 Multifunkcionális Nemze-
tiségi - Roma Módszertani, 
Oktatási és Kulturális Köz-
pont 

a. Az előirányzat terhére kerül biztosításra a Multifunkci-
onális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és 
Kulturális Központ és annak hálózata működési költsé-
gei. A Központ feladata: nemzetiségi, kiemelten a ci-
gány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása; roma, 
nemzetiségi hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb 
korosztályoknak; nemzetiségek kulturális örökségeinek 
és múltjának megismerése és elmélyítése (zene, képző-
művészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.); 
közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai 
támogatása; részvétel a hazai nemzetiségi kulturális 
rendezvények szervezésében,az egész életen át tartó ta-
nulást segítő programok, szolgáltatások fejlesztésének, 
hatékonyságának elősegítése; a felnőttképzés, továbbá a 
nem formális és informális aktivitás támogatása, eszkö-
zeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítése; társadal-
mi kohézió erősítése. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, nem állami 
fenntartású köznevelési intézmény 
fenntartója, köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági társaság, 
szövetkezet, lakásszövetkezet, 
helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni vállalkozónak 
nem minősülő természetes sze-
mély, határon túli személy, hatá-
ron túli szervezet, külföldi sze-
mély, külföldi szervezet, jogsza-
bály alapján jogi személynek 
minősülő egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 

244. 359451   11 Budapesti Roma Oktatási 
és Kulturális Központ 

a. Az előirányzat finanszírozza olyan rendezvények, prog-
ramok, informális oktatási alkalmak szervezését, meg-
tartását, melyek a cigány nyelv ápolását, fejlesztését, 
továbbadását; roma hagyományok megőrzését szolgál-
ják a fiatalabb korosztályoknak. Az előirányzat finanszí-
rozza továbbá a romák kulturális örökségeinek és múlt-
jának megismertetését és elmélyítését (színház, zene, 
képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.) 
szolgáló programokat, a kulturális szervezetek szakmai 

a.: civil szervezet, közalapítvány, 
költségvetési szerv, nem állami 
fenntartású köznevelési intézmény 
fenntartója, köztestület, gazdasági 
társaság,önkormányzat, nemzeti-
ségi önkormányzat, jogszabály 
alapján jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet, 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

– a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– – – 
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40. oldal / összesen: 40 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
cso-

portnév 
Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-

nak módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

támogatását, a hazai roma kulturális rendezvények szer-
vezésében való részvételt, az egész életen át tartó tanu-
lást segítő programok megrendezését, a felzárkózást 
elősegítő szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságá-
nak támogatását, a roma kultúrát összefogó digitális 
archívum létrehozását. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

b.: Kincstár  szerint 

245. 349406  60 Nemzetiségi intézmények támogatása 
beruházásra, felújításra, pályázati ön-
részre 

a. Az előirányzat fedezetet nyújt az egyes nemzetiségi 
intézmények beruházási, felújítási, illetve e célokhoz 
kapcsolódó költségeinek támogatására, valamint pályá-
zati önrészre. 

b. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüg-
gően felmerülő kincstári díjak, jutalékok és a pénzügyi 
tranzakciós illeték biztosítása. 

a.: helyi önkormányzat, nemzeti-
ségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzati költségvetési szerv, 
helyi önkormányzati költségvetési 
szerv, gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
b.: - 

a.: biztosítható 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

b.: egyéb: bank-
forgalmi terhe-
lési értesítők 

szerint 

– a.: 20 millió Ft 
feletti költség-

vetési támogatás 
esetén gazdasági 

társaság ked-
vezményezettől 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– igénybe 
vehető 

– 

246. 279012  61 Civil és non-profit szervezetek támo-
gatása 

Az előirányzat fedezetet biztosít olyan szervezetek támogatá-
sához, amelyek összkormányzati szinten a civil szektoron 
belüli párbeszédet biztosító fórumok működését biztosítják, 
illetve hatékonyan segítik azok fejlesztését. 
Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá a civil szervezetek 
működését érintő joganyag felülvizsgálatához és átdolgozá-
sához kapcsolódó szakértői műhelyek és munka ellátásához.  

egyesület, alapítvány kérelem alapján 
pályázati úton 

 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

– – – 

247. 248012  62 Nemzeti Civil Alapprogram Az előirányzat a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény 
hatályon kívül helyezését megelőzően az előirányzat terhére 
nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó, a Nemzeti Civil Alap-
programról szóló törvény hatályon kívül helyezését követően 
is ellátandó kezelői feladatok és a még le nem zárt támogatási 
szerződésekkel kapcsolatos, volt kollégiumi hatáskörök – e 
feladatra kijelölt szerv által történő – ellátása során keletkező 
fizetési kötelezettségek teljesítéséhez biztosít forrást. 

központi költségvetési szerv, civil 
szervezet 

kérelem alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– felhatalmazó 
nyilatkozat 

Emberi Erőfor-
rás Támogatás-

kezelő 

– – 

248. 352195  63 Fejezeti stabilitási tartalék A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 19. § (6) bekezdése szerint felhasznál-
ható fejezeti stabilitási tartalék. A felhasználási célt a Kor-
mány állapítja meg. 

A Magyarország 2017. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2016. 
évi XC. törvény 19. § (6) bekezdé-
se alapján hozott kormányhatáro-
zat szerint. 

– – egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – – – – 

„ 
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1. oldal / összesen: 1 
 

3. melléklet a …/2016. (…) EMMI rendelethez 

„2. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. évi központi kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve 

 
 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht-

azonosító 
Cím-
név 

Alcím-
név 

Jogcím-
címso-
portnév 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításá-
nak módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyo-

lító szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költségve-

tési 
támogatás 
közremű-

ködő 
szervezete 

2. 359306 21 Központi kezelésű előirányzatok           

3. 343628  3 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami 
elővásárlás kiadása 

A gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete tekintetében új, a 
többségi gyógyszerészi tulajdon elősegítését támogató szabá-
lyozás szerint a gyógyszertári tulajdonhányad értékesítése 
esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott 
gyógyszerészeknek és az államnak. Az előirányzat felhaszná-
lásának célja lehetővé tenni, hogy az állam indokolt esetben 
élni tudjon elővásárlási jogával, ha azt a rangsorban előtte 
álló gyógyszerészek nem tennék meg. 

egyéni vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak nem minősü-
lő természetes személy, gazdasági 
társaság 

– – egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – egészségbiztosí-
tási alap elői-
rányzatainak 
kezelő szerve 

– – 

4. 349395  5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsola-
tos bevételek és kiadások 

          

5. 349473   2 Az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 

          

6. 349495    1 Ingatlanok 
fenntartásával járó 
kiadások 

Az előirányzat felhasználásának célja állag- és értékmegőr-
zés, hatékony és gazdaságos működtetés biztosítása. 

központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság  

– – egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – Állami Egész-
ségügyi Ellátó 

Központ 

– – 

7. 349506    2 Az Állami 
Egészségügyi 
Ellátó Központ 
rábízott vagyoná-
ba tartozó társasá-
gok tőkeemelése 

Az előirányzat felhasználásának célja tőkemegfelelési mutató 
rendezése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény előírásai szerinti tőkerendezés biztosítása. 

központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 

– – egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – Állami Egész-
ségügyi Ellátó 

Központ 

– – 

8. 349517    3 Az Állami 
Egészségügyi 
Ellátó Központ 
rábízott vagyoná-
ba tartozó társasá-
gokhoz kapcsoló-
dó egyéb kiadások 

Az előirányzat felhasználásának célja tagi forrásjuttatások 
teljesítése. 

központi költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 

– – egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifize-
téssel 

– – Állami Egész-
ségügyi Ellátó 

Központ 

– – 

„ 

3. melléklet a 47/2016. (XII. 28.) EMMI rendelethez
„2. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez



84516 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 218. szám 

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

 1. A  Kormány a  határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló  
190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdése alapján engedélyezi az  1.  melléklet szerinti 2017. évi 
gyakorlatokhoz, kiképzésekhez és egyéb katonai tevékenységekhez (a  továbbiakban együtt: gyakorlatok) 
kapcsolódó csapatmozgásokat.

 2. Az engedély a Magyar Honvédség gyakorlatokon való részvételének, a gyakorlatokon részt vevő külföldi fegyveres 
erők országhatáron való átlépésének és az  ország területén történő átvonulásának, illetve átrepülésének 
engedélyezését is jelenti, amennyiben az engedélyezés feltételei egyébként fennállnak.

 3. Az 1. mellékletben megjelölt, a Magyar Honvédség állományába és külföldi fegyveres erőkhöz tartozó kontingensek 
küldése, fogadása, illetve átvonulása – az adott gyakorlaton való részvételhez szükséges és indokolt mennyiségű – 
saját rendszeresített gép- és harcjárműveikkel, híradó és kommunikációs eszközeikkel, fegyverzetükkel, lőszer- és 
robbanóanyag ellátmányukkal, felszerelésükkel és a szállításukhoz szükséges járművekkel történhet.

 4. Ha az  egyes gyakorlatok jellege azt indokolja, az  engedély az  1.  mellékletben meghatározott időtartamokon 
belül, a  résztvevők – a  vonatkozó összlétszám kereteit meg nem haladó – váltása érdekében történő, többszöri 
határátlépésére is vonatkozik.

 5. Ez a határozat 2017. január 1-jén lép hatályba.
 6. Hatályát veszti a  2016. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1987/2015. (XII. 28.) 

Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozathoz

A 2017. évi tervezett határátlépéssel járó csapatmozgások jegyzéke 
 

1. Magyar részvétellel tervezett, külföldi fegyveres erők esetleges átvonulásával járó 
NATO/EU gyakorlatok és kiképzési rendezvények 

 

Fsz. A gyakorlat 
megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye 

A gyakorlat 
tervezett 
időpontja 

Létszám 
(fő) 

legfeljebb 

1.  SMART DEFENCE 
2017 

HVK 
HTCSF 

Lengyelország/ 
NATO tagállamok I-IV. n. é. 15 

2.  SOFEVAL 
rendezvények 

HVK 
HTCSF NATO tagállamok I-IV. n. é. 10 

3.  ALLIED SPIRIT MH ÖHP Németország, 
Magyarország I-II. n. é. 100 

4.  ARGONAUT MH ÖHP Ciprus I-IV. n. é. 30 

5.  TRIDENT JAVELIN 
2017 MH HFKP NATO EU tagállamok III-IV. n. é. 30 

6.  NOBLE JUMP 2017 MH ÖHP NATO EU tagállamok I-IV. n. é. 135 

7.  TRIDENT JOUST 
2017 MH ÖHP NATO EU tagállamok I-III. n. é. 15 

8.  NOBLE/BRILLIANT 
BLISTER MH ÖHP Németország/ 

NATO EU tagállamok III. n. é. 10 

9.  TRIDENT JAGUAR 
2017  MH ÖHP 

Norvégia/ 
NATO EU 
tagállamok 

II-III. n. é. 20 

10.  STEADFAST 
INTEREST 2017 

KNBSZ/ 
MH ÖHP 

Románia, Törökország, 
Olaszország, Szlovákia/  
NATO EU tagállamok 

I-IV. n. é. 60 

11.  COMBINED 
RESOLVE  MH ÖHP Németország/ 

Magyarország II-III. n. é. 350 

12.  BRAVE BEDUIN 
2017 MH ÖHP Dánia I-II. n. é. 10 

13.  
RSM-KFOR MRE, 
MRAP, HMMWV 
2017 felkészítések 

MH ÖHP Németország/ 
NATO EU tagállamok I-IV. n. é. 100 

14.  
CIMIC/PSYOPS 

felkészítési 
rendezvények 2017 

MH ÖHP 
NATO EU 
tagállamok/ 

Magyarország 
I-IV. n. é. 200 

15.  
NRF ABV felderítő 
szakasz szintentartó 
rendezvényei 2017 

MH ÖHP  NATO EU tagállamok I-IV. n. é. 50 

16.  
NRF Víztisztító 

szakasz felkészítési 
rendezvényei 2017 

MH ÖHP NATO EU tagállamok I-IV. n. é. 100 
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Fsz. A gyakorlat 
megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye 

A gyakorlat 
tervezett 
időpontja 

Létszám 
(fő) 

legfeljebb 

17.  
NRF-JAT 2017 

felkészítési 
rendezvényei 

MH ÖHP NATO EU tagállamok I-IV. n. é. 70 

18.  
TAAC/RS 

felkészítések I-
IV.2017 

MH ÖHP Lengyelország I-IV. n. é. 100 

19.  NATO C-IED 
felkészítések 2017 MH ÖHP NATO tagállamok I-IV. n. é. 60 

20.  
JFO felkészítések 

(DYNAMIC FRONT 
2017) 

MH ÖHP Németország/ 
NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 70 

21.  SABER JUNCTION 
2017 MH ÖHP Németország, 

Magyarország II. n. é. 320 

22.  HUN-US kiajánlás I. 
– V. 2017 MH ÖHP Magyarország I-IV. n. é. 1000 

23.  CBRN First Response 
2017 MH ÖHP Egyesült Királyság I. n. é. 5 

24.  
RAMSTEIN 

ASPECT 2017 repülő 
harcászati gyakorlat 

MH ÖHP Spanyolország, 
Magyarország IV. n. é. 60 

25.  
NEWFIP 2017. 

elektronikai 
hadviselés gyakorlat 

MH ÖHP Olaszország, Szlovénia, 
Magyarország II. n. é. 220 

26.  RAMSTEIN 
AMBITION I-II. MH ÖHP NATO tagállamok II-III. n. é. 50 

27.  Légierő nemzetközi 
kiképzések I-III MH ÖHP NATO és EU 

tagállamok I-IV. n. é. 50 

28.  
NATINAMDS  

gyakorlatokon való 
részvétel 

MH ÖHP NATO és EU 
tagállamok I-IV. n. é. 100 

29.  RSM AAT 2017  
felkészítés MH ÖHP Horvátország, 

Csehország I-IV. n. é. 100 

30.  

JTAC/TACP 2017 
előretolt/harcászati 

repülésirányító 
kiképzés 

MH ÖHP NATO, EU és CEDC 
tagállamok I-IV. n. é. 30 

31.  NATO Kiképzési 
rendezvények MH ÖHP NATO és EU 

tagállamok I-IV. n. é. 50 

32.  
MOVCON MILU 
2017 közlekedés 

koordináló gyakorlat 
MH ÖHP NATO és EU 

tagállamok I-IV. n. é. 20 
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Fsz. A gyakorlat 
megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye 

A gyakorlat 
tervezett 
időpontja 

Létszám 
(fő) 

legfeljebb 

33.  

NATO felajánlott 
KM tö.ti. csoport 

felkészítési 
rendezvények  

MH ÖHP NATO és EU 
tagállamok I-IV. n. é. 50 

34.  

SOCC/ Különleges 
Műveleti Komponens 

Parancsnokság 
felkészítés 2017 

MH ÖHP 
Magyarország/ 
 NATO és EU 

tagállamok 
I-IV. n. é. 270 

35.  

NSHQ hibrid 
hadviselés 

szeminárium 2017 
Assymmetric Warfare 

Course 2017 

MH ÖHP Magyarország/ NATO és EU 
tagállamok I-IV. n. é. 100 

36.  DRAGON 2017 MH ÖHP Lengyelország III-IV. n. é. 100 

37.  CYBER 
COALITION 

HVK 
HIICSF/MH 

BHD 

NATO tagállamok/ 
Magyarország I-IV. n. é. 50 

38.  LOCKED SHIELD 
HVK 

HIICSF/MH 
BHD 

NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 25 

39.  

CENTRAL 
EUROPEAN 

CYBER SECURITY 
PLATFORM 

(CECSP) 

HVK 
HIICSF/MH 

BHD  

V4 országok/ 
Ausztria I-IV. n. é. 25 

40.  CYBER EUROPE 
HVK 

HIICSF/ 
MH BHD 

EU tagállamok I-IV. n. é. 20 

41.  SABER GUARDIAN 
2017 

HVK 
KIKOCSF NATO és EU tagállamok II-III. n. é. 1500 

42.  SWIFT RESPONSE 
2017 

HVK 
KIKOCSF NATO és EU tagállamok II-III. n. é. 3500 

43.  

NATO C-IED 
Képezd a Kiképzőt 
(C-IED Train the 

Trainer) nemzetközi 
tanfolyam 

MH AA Magyarország  II-IV. n. é. 24 

44.  

NATO Nemzetközi 
Hadszíntéri 
Helyszínelő 

Tanfolyam (WIT) 

MH AA Hollandia I-III. n. é. 40 

45.  STEADFAST FLOW MH KKK Törökország II. n. é. 3 

46.  STEADFAST 
FOUNT 

MH KKK Törökország III. n. é. 3 
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Fsz. A gyakorlat 
megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye 

A gyakorlat 
tervezett 
időpontja 

Létszám 
(fő) 

legfeljebb 

47.  

NRF/VJTF készenlét 
szintentartó 

gyakorlat/felkészülési 
rendezvény 

MH EK NATO és EU tagállamok/ 
NATO partnerországok I-IV. n. é. 18 

48.  VIGOROUS 
WARRIOR 2017 MH EK Németország III-IV. n. é. 32 

49.  NATO MEDEVAL MH EK NATO és EU tagállamok/ 
NATO partnerországok  III-IV. n. é. 2 

50.  

NATO Emergency 
Medical 

Multinational Team 
(EMMT) TRNG 

MH EK Németország I-IV. n. é. 2 

51.  OPCW körkontrol 
gyakorlat MH EK Hollandia I-IV. n. é. 2 

52.  Medical 
Predeployment trng MH EK NATO és EU tagállamok/ 

NATO partnerországok I-IV. n. é. 8 

53.  NAT GEO MH LZ Grúzia III-IV. n. é. 20 

54.  SABER STRIKE 
2017 MH HFKP NATO és EU tagállamok/ 

NATO partnerországok I-IV. n. é. 25 

55.  PRECISE 
RECEPTION 2017 MH HFKP Magyarország I-IV. n. é. 50 

56.  BRILLANT 
LEDGER 2017 MH ÖHP NATO és EU tagállamok/ 

NATO partnerországok III. n. é. 150 
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2. A Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők részvételével tervezett két- és 
többoldalú megállapodásokon alapuló gyakorlatok és kiképzések. 

 

Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett 
helye 

A 
gyakorlat 
tervezett 
időpontja 

Létszám 
(fő) 
leg- 

feljebb 

1.  
WISE FORESIGHT 2017  

HUN-ROU többnemzetiségű 
zászlóalj közös gyakorlat 

MH ÖHP Románia, 
Magyarország I-IV. n. é. 250 

2.  
BLONDE AVALANCHE 

2017 Többnemzetiségű 
katasztrófa elhárító gyakorlat 

MH ÖHP 
Szlovákia, 

Románia, Ukrajna, 
Magyarország 

III-IV. n. é. 40 

3.  SZENTESI FOKOS I-II MH ÖHP Magyarország II-III. n. é. 350 

4.  PURPLE FIELD 2017 MH ÖHP Szerbia, 
Magyarország I-II. n. é. 90 

5.  
BALKAN RESPONSE 2017 
Nemzetközi Vegyivédelmi 

gyakorlat 
MH ÖHP Szerbia, 

Magyarország IV. n. é. 10 

6.  TISZA 2017 MH ÖHP Szerbia, Románia, 
Magyarország III-IV. n. é. 100 

7.  
BRAVE WARRIOR 2017 

(BÁTOR HARCOS) zászlóalj 
harccsoport gyakorlat  

MH ÖHP 
Magyarország/ 
NATO és EU 

tagállamok 
III-IV. n. é. 3500 

8.  MLF felkészítések MHÖHP 
Olaszország, 

Magyarország, 
Szlovénia 

I-IV. n. é. 50 

9.  BOLD QUEST 2017 MH ÖHP NATO és EU 
tagállamok I-IV. n. é. 150 

10.  TOXIC VALLEY 2017 
gyakorlat  MHÖHP Szlovákia I-IV. n. é. 35 

11.  
BIZTOS AKARAT (STRONG 
WILL) 2017 magyar-francia-
amerikai felderítő kiképzés 

MH ÖHP Magyarország II-IV. n. é. 200 

12.  
NEIGHBOURS 2017 szerb-

magyar – Ohio National Guard 
gyakorlat 

MH 
ÖHP 

Magyarország, 
Szerbia III-IV. n. é. 250 

13.  KHAAN QUEST MH ÖHP Mongólia I-IV. n. é. 5 

14.  IRON CAT 2017 magyar-
szerb közös flottilla kiképzés 

MH 
ÖHP Szerbia III-IV. n. é. 150 

15.  SÁRARANY MEZŐ 2017  
ABV védelmi kiképzés 

MH 
ÖHP Szlovákia III-IV. n. é. 80 

16.  IANUS 2017 HUMINT 
gyakorlat 

MH 
ÖHP 

Magyarország/ 
NATO EU tagállamok III-IV. n. é. 120 

17.  
Tűzszerész hadszíntéri 

felkészítés érdekében történő 
rendezvények 

MH 
ÖHP 

Németország/ 
NATO és EU 

tagállamok 
I-IV. n. é. 10 
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Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett 
helye 

A 
gyakorlat 
tervezett 
időpontja 

Létszám 
(fő) 
leg- 

feljebb 

18.  GATOR kiképzés MH 
ÖHP USA I-IV. n. é. 5 

19.  Szlovák-magyar közös búvár 
kiképzés 

MH 
ÖHP 

Szlovákia, 
Magyarország I-III. n. é. 50 

20.  DETONATOR 2017 MH ÖHP Lettország III-IV. n. é. 30 

21.  BLASTING CAP amerikai-
magyar tűzszerész felkészítés MH ÖHP Németország, 

Magyarország II-III. n. é. 30 

22.  HUN-US közös kiképzés 
(BALATON BLANKET) MH ÖHP Magyarország I-IV. n. é. 1000 

23.  FEKETE FOLYÓ 2017 MH ÖHP Magyarország II-III. n. é. 300 

24.  REJTETT PORTYA 2017 MH ÖHP Magyarország III-IV. n. é. 300 

25.  
AMPLE STRIKE 2017 
JTAC/repülő harcászati 

gyakorlat 

MH 
ÖHP Csehország III-IV. n. é. 30 

26.  Pásztázott Légtér 2017 MH 
ÖHP 

Magyarország, 
Spanyolország I-IV. n. é. 2*300 

27.  EHV kiképzés MH ÖHP Magyarország, 
Spanyolország I-II. n. é. 350 

28.  TOBRUK LEGACY 
légvédelmi rakéta gyakorlat MH ÖHP Csehország I-IV. n. é. 150 

29.  CJPRSC 2017 
(APROC 17) MH ÖHP 

Olaszország/ 
NATO és EU 

tagállamok 
II-IV. n. é. 50 

30.  European Air Transport Fleet MH ÖHP NATO és EU 
tagállamok I-II. n. é. 50 

31.  
HUN-Colorado-New York –
Ohio-Indiana NG felkészítési 

rendezvények 
MH ÖHP NATO EU tagállamok I-IV. n. é. 1100 

32.  Air to Air Refuelling MH 
ÖHP 

NATO és EU 
tagállamok I-IV. n. é. 100 

33.  European Air Transport 
Training 2017 MH ÖHP NATO EU tagállamok I-IV. n. é. 50 

34.  LOAD DIFFUSER 2017 MH ÖHP 
Magyarország/ 
NATO és EU 

tagállamok 
I-II. n. é. 1000 

35.  
CROSS LANDING 2017  
román-magyar légi kutató-

mentő gyakorlat 
MH ÖHP Románia, 

Magyarország III-IV. n. é. 70 
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Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett 
helye 

A 
gyakorlat 
tervezett 
időpontja 

Létszám 
(fő) 
leg- 

feljebb 

36.  BLUE HORIZONT MH 
ÖHP 

Magyarország/ 
 

NATO tagállamok 
IV. n. é. 120 

37.  Ejtőernyős nemzetközi 
kiképzések MH ÖHP NATO és EU 

tagállamok I-IV. n. é. 100 

38.  
LORD MOUNTAIN 2017 
szlovén-magyar helikopter 

kiképzés 

MH 
ÖHP 

Szlovénia, 
Magyarország I-IV. n. é. 50 

39.  Helikopter hajózó állomány 
szimulátoros felkészítése 2017 

MH 
ÖHP 

Szlovákia/ 
NATO EU tagállamok I-IV. n. é. 50 

40.  
EDA 

 FIRE BLADE 2017 
helikopteres program  

MH 
ÖHP Magyarország I-II. n. é. 1250 

41.  Personnel Recovery 
kiképzések 2017 MH ÖHP NATO és EU 

tagállamok I-IV. n. é.  50 

42.  ADRIATIC STRIKE 2017 
gyakorlat MH ÖHP Szlovénia II. n. é. 50 

43.  Magyar-amerikai közös 
kiképzések MH ÖHP Magyarország/ 

NATO tagállamok I-IV n. é. 2000 

44.  TLP gyakorlat MH ÖHP Spanyolország II. n. é. 100 

45.  TOBRUQ ARROW 2017 MH ÖHP Csehország I-III. n. é. 200 

46.  Gripen display pilot kiképzés MH ÖHP Svédország I-IV. n. é. 10 

47.  SAFETY TRANSPORT MH ÖHP Magyarország  II-III.. n. é. 80 

48.  
VÁRPALOTA CHALLENGE 

Nemzetközi térítéses 
gyakorlatok 

MH ÖHP Magyarország I-IV. n. é. 50 

49.  
BLACK SWAN 2017 

Nemzetközi Különleges 
Műveleti Gyakorlat 

MH ÖHP Magyarország/ 
NATO EU tagállamok III-IV. n. é. 3000 

50.  Horvát-magyar búvár 
különleges műveleti kiképzés MH ÖHP Horvátország, 

Magyarország III-IV. n. é. 100 

51.  JCET magyar-amerikai közös 
KM felkészítés I-III 2017 MH ÖHP 

Magyarország/ 
NATO és EU 

tagállamok 
I-IV. n. é. 50 

52.  Francia-magyar közös 
különleges műveleti kiképzés 

MH 
ÖHP 

Franciaország, 
Magyarország I-IV. n. é. 70 

53.  SAFETY FUEL MH LK Németország III-IV. n. é. 60 
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Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett 
helye 

A 
gyakorlat 
tervezett 
időpontja 

Létszám 
(fő) 
leg- 

feljebb 

54.  Combined Joint European 
Exercise (CJEX) NKE HHK Olaszország II. n. é. 5 

55.  COALITION 2017 NKE HHK Franciaország II-III. n. é. 5 

56.  COMMIT NKE HHK Franciaország II-III. n. é. 10 

57.  COMMON TRAIL NKE HHK Németország IV. n. é. 10 

58.  FOURLOG 2017 NKE HHK 
Ausztria, 

Magyarország, Cseh 
Köztársaság 

I. n. é. 60 

59.  MAGLITE 2017 NKE HHK Egyesült Királyság II. n. é. 50 

60.  TRAINING BRIDGE 
MH HFKP 

balti államok III. n. é. 250 
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3.  Magyarország területén és légterén történő áthaladások és átrepülések 
 

Fsz. A tevékenység megnevezése A feladat tervezett 
időpontja Engedélyezett létszám 

1. KFOR (NATO) Koszovó békefenntartó 
misszió keretében történő áthaladások I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 

1000 fő 

2. EUFOR ALTHEA misszió keretében történő 
áthaladások I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 

1000 fő 

3. NATO RSM misszió keretében történő 
áthaladások I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 

1000 fő 

4. 
Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni 
nemzetközi fellépés keretében történő 
áthaladások 

I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 
1000 fő 

5. UNFICYP misszió keretében történő 
áthaladások I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 

1000 fő 

6. EUTM Mali misszió keretében történő 
áthaladások I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 

200 fő 

7. EUTM Somalia misszió keretében történő 
áthaladások I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 

200 fő 

8. MINURSO Nyugat-Szahara misszió keretében 
történő áthaladások I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 

200 fő 

9. MINUSCA Közép-afrikai Köztársaság misszió 
keretében történő áthaladások I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 

500 fő 

10. EUNAVFOR MED misszió keretében történő 
áthaladások I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 

500 fő 

11. ENSZ UNIFIL békefenntartó misszió 
keretében történő áthaladások I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 

500 fő 

12. MFO békefenntartó misszió keretében történő 
áthaladások I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 

1000 fő 

13. EUFOR RCA Közép-afrikai Köztársaság 
misszió keretében történő áthaladások I–II. n. é. egyidejűleg legfeljebb 

500 fő 

14. EUMM Grúzia misszió keretében történő 
áthaladások I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 

200 fő 

15. 
A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási 
Képességgel kapcsolatos katonai szállítás 
jellegű csapatmozgások 

I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 
1000 fő 

16. 

A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási 
Képességgel kapcsolatos, a magyar felségjelű 
légijárművekhez kötődő kiképzési jellegű 
csapatmozgások 

I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 
500 fő 

17. Szövetséges felderítő légijárművek áthaladása 
a magyar légtérben I–IV. n. é. – 

18. 
Joint Combined Exchange Training 
szövetségesi gyakorlatok 
Románia/Bulgária/Görögország 

I–IV. n. é. egyidejűleg legfeljebb 
1000 fő 
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A Kormány 1864/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a magyarországi szerb nemzetiség fejlesztési céljainak 
megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(a  továbbiakban: MNV Zrt.) által a  Szegedi Szerb Oktatási Központ megvalósítása érdekében megvásárolt, 
a  2975/1 és 2975/2 helyrajzi számon nyilvántartott, Szeged I. kerület, Kálvin tér 6. szám alatti ingatlan értékének 
megtérítése céljából gondoskodjon 146,0 millió forint, továbbá a 2975/1 és 2975/2 helyrajzi számon nyilvántartott, 
Szeged I. kerület, Kálvin tér 6. szám alatt fekvő ingatlan (Szegedi Szerb Oktatási Központ) felújítása céljából  
232,0 millió Ft biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: felmerülés ütemében

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján tegye meg a szükséges intézkedéseket
a) a 2975/1 és 2975/2 helyrajzi számon nyilvántartott, Szeged I. kerület, Kálvin tér 6. szám alatt fekvő ingatlan 

felújítása és
b) a felújítást követően annak a Szegedi Szerb Oktatási Központ elhelyezése céljából, az  állami vagyonra 

vonatkozó jogszabályok szerint történő hasznosítása érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében 2017. május 31.
 a b) alpont tekintetében az ingatlan felújítását követően azonnal

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere, a  nemzetgazdasági 
miniszter, valamint a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – vizsgálja meg a  2014–2020-as programozási 
időszak európai uniós forrásainak lehetséges bevonását a  Budai Szerb Ortodox Egyházmegye egyéb fejlesztési 
céljainak megvalósítása érdekében.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1865/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
Magyarországnak az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankhoz történő csatlakozásával összefüggésben 
javasolt feladatokról

A Kormány
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankkal (a  továbbiakban: AIIB) 

folyamatban lévő csatlakozási és a kapcsolódó országcsoport-tárgyalások keretében a leginkább érdemi tulajdonosi 
részvételt eredményező pénzügyi feltételekről állapodjon meg;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos (a csatlakozási menetrend szerint)

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködve tekintse át a hazai 
üzleti szektornak a nemzetközi pénzügyi intézmények – így különösen az AIIB –, valamint a nemzetközi fejlesztési 
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együttműködésben aktív donor és tőkebefektetési alapok által finanszírozott projektek megvalósításába történő 
eredményes bekapcsolásának lehetőségeit és feltételrendszerét, továbbá nyújtson tájékoztatást a Kormány részére 
az áttekintés eredményéről.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: az AIIB tekintetében: 2017. február 15.
 a nemzetközi pénzügyi intézmények és az alapok tekintetében: 2017. június 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1866/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítéséről

A Kormány támogatja a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közúti felújítások előkészítését, így ennek érdekében
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztost, 

hogy a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az 1. melléklet szerinti 
beruházások előkészítéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos
Határidő: a projektek ütemezése szerint

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  mellékletben meghatározott 
beruházások előkészítése érdekében a  2017–2018. közötti évekre vonatkozóan gondoskodjanak a  központi 
költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Közlekedési ágazati 
programok alcím, Közúthálózat felújítása jogcímcsoport javára a  pénzügyi tranzakciós illetékkel és a  kapcsolódó 
kincstári díjakkal együtt 192,1 millió forint forrás biztosításáról, az alábbi éves ütemezésben:
a) 2017-ben 33,1 millió forint
b) 2018-ban 159,0 millió forint;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében a 2017. évi központi költségvetés végrehajtása során
 a b) alpont tekintetében a központi költségvetés tervezése során

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4a)  bekezdése és (4b)  bekezdés a)  pontjában biztosított 
jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter a  2017–2018. évek vonatkozásában 
az előirányzat terhére, a megvalósítás érdekében a 2. pontban megjelölt összeg pénzügyi tranzakciós illetékkel és 
a  kapcsolódó kincstári díjakkal csökkentett összegének mértékéig, összesen legfeljebb bruttó 191,4 millió forint 
összegben kötelezettséget vállaljon.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1866/2016. (XII. 28.) Korm. határozathoz

Az egyes gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó, a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság által megvalósítandó közútfelújítási projektlista

A

A tervezett projekt megnevezése

1. 4608. és 4601. számú utak felújítása – előkészítés

2. 3210. számú út felújítása, a Karácsondi út és az M3-as autópálya közötti szakaszon körforgalom kialakítása 
– előkészítés

3. 4405. és 4406. jelű utak felújítása – előkészítés

A Kormány 1867/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a gyermek és az ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával kapcsolatos feladatokról

A Kormány – a természetjárás növekvő népszerűségére és nevelési, hazafias, turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá egészségügyi 
szempontokra tekintettel – támogatja a gyalogos természetjárás vándortáborozási formájának újraindítását, ennek érdekében:
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 172 224 ezer forint többletforrás biztosításáról 

a központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. február 20.

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
bevonásával gondoskodjon a  gyalogos vándortáborozás kommunikációs feladatainak ellátásáról és az  ehhez 
szükséges forrás biztosításáról legfeljebb a központi költségvetésről szóló törvényben ilyen célra rendelkezésre álló 
forrás mértékéig;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  pont szerinti összeg felhasználása tekintetében a  gyermek és 
az  ifjúsági gyalogos vándortáborozással kapcsolatos feladatok megvalósítására kössön támogatási szerződést 
a Magyar Természetjáró Szövetséggel.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. február 20.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1868/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a Nemzeti Élsport és Utánpótlás-nevelési Képzési Központok Magyarországon történő létrehozásával 
kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány – tekintettel arra, hogy a  sport hasznos és megtérülő társadalmi befektetés, valamint a  magyar sport 
versenyképességének megtartása és erősítése és az azon keresztül megvalósuló egészségtudatos életmód támogatása, valamint 
az utánpótlás-nevelés kiemelt társadalmi érdek –
 1. egyetért a  Nemzeti Élsport és Utánpótlás-nevelési Képzési Központok Magyarországon történő létrehozásával 

(a továbbiakban: Program);
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 2. egyetért azzal, hogy a  Program első ütemében a  Budapesti Nemzeti Úszósport-akadémia, a  Budapesti Nemzeti 
Kajak-kenu Sportakadémia, a  Székesfehérvári Nemzeti Öttusasport-akadémia, valamint a  Budapesti Nemzeti 
Tornasport-akadémia kerüljön megvalósításra;

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg és tegyenek 
javaslatot a  Kormány részére a  Budapesti Nemzeti Kajak-kenu Sportakadémia és a  Budapesti Nemzeti Úszósport-
akadémia elhelyezésére alkalmas ingatlanokra;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozzák ki a  2.  pontban 
meghatározott akadémiák
a) létrehozására irányuló beruházási programot, az  azok megvalósításához szükséges költségvetési 

támogatások bemutatásával együtt;
b) szakmai programját, valamint az akadémiák üzemeltetésére vonatkozó koncepciót.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1869/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
az Olimpiai Ötpróba Program megvalósításáról

A Kormány
 1. egyetért a  nagy lakossági csoportok által elérhető szabadidősport események elérésének biztosításával, 

népszerűsítésével, ennek megfelelően támogatja, hogy az  Olimpiai Ötpróba Program országosan ismert 
rendezvénysorozat legyen, országszerte minél több helyszínen elérhető közelségbe hozza a  testmozgás örömét, 
hogy az  Olimpiai Ötpróba Program segítségével a  Budapest 2024 olimpiai pályázatot és az  olimpiai játékokat is 
népszerűsítse;

 2. felhívja a  kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztost, hogy az  emberi erőforrások 
miniszterével, valamint a  nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
az Olimpiai Ötpróba Programnak a tokiói olimpiáig tartó megvalósítása érdekében;

Felelős: a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos 
emberi erőforrások minisztere 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  Olimpiai Ötpróba Program megvalósításával összefüggő feladatok 

finanszírozása érdekében az  emberi erőforrások miniszterével együttműködve Magyarország 2017.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok, 23. Sporttevékenység támogatása, 23. Szabadidősport támogatása jogcím javára 
a 2017. évre 285,0 millió forint többletforrás biztosításáról gondoskodjon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében
 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  Olimpiai Ötpróba Program megvalósításával összefüggő feladatok 

finanszírozása érdekében az emberi erőforrások miniszterével együttműködve a Magyarország 2018. évi, 2019. évi 
és 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényekre úgy tegyen javaslatot, hogy
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a) a 2018. évre 295,0 millió forint
b) a 2019. évre 295,0 millió forint
c) a 2020. évre 540,0 millió forint
többletforrás biztosításáról gondoskodjon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a központi költségvetés tervezése során
 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. bevonásával gondoskodjon 

az  Olimpiai Ötpróba Program kommunikációs feladatainak ellátásáról és az  ehhez szükséges forrás biztosításáról 
legfeljebb a tárgyévi költségvetési törvényben ilyen célra rendelkezésre álló forrás mértékéig;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 6. felhívja a  belügyminisztert, hogy vizsgálja meg az  Olimpiai Ötpróba Programban szereplő utak lezárásával 
megszervezett eseményeknél a  rendőri biztosítás költségei alóli mentesítés lehetőségét, és tegyen javaslatot 
a szükséges jogszabály-módosításokra;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: folyamatos

 7. felkéri a  helyi önkormányzatokat, hogy az  Olimpiai Ötpróba Program eseményeit népszerűsítsék és támogassák, 
figyelemmel a közterület használatával járó költségek alóli mentesítés lehetőségére is.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1870/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a 2019. évi Maccabi Európa Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében szükséges 
intézkedésekről

A Kormány a  2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezése érdekében a  rendezvény 
helyszínének biztosítása céljából
 1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján az 1087 Budapest, Kerepesi út 17. szám alatt található, Budapest 
VIII. kerület 38821/1, valamint 38831 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok, továbbá az  1087 Budapest, 
Kerepesi   út 15. és 17. alatt található, Budapest VIII. kerület 38830/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan 
(a továbbiakban együtt: Ingatlanok) legfeljebb 500,0 millió forint vételáron – a  kármentesítési kötelezettség 
átvállalásával – a Magyar Állam részére adásvételi szerződés megkötésével történő megszerzéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  Ingatlanok állami tulajdonba kerülését követően az  MNV Zrt. 
útján gondoskodjon az  Ingatlanokon található, további hasznosításra alkalmatlan felépítmények vagy építmények 
bontása, az Ingatlanok kármentesítése érdekében szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. pont végrehajtását követően azonnal

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak
a) az Ingatlanok megvásárlásához szükséges 500,0 millió forint biztosításáról a  Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet, 2. Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások 
alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az  MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, 
ingatlanvásárlásai jogcím javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
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b) az Ingatlanokon található, hasznosításra alkalmatlan felépítmények vagy építmények bontási munkálatai 
elvégzéséhez 2266,5 millió forint biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

c) az Ingatlanok kármentesítéséhez 307,8 millió forint biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet javára.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1871/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a Nemzetközi Fejlesztési Társulás Multilaterális Adósság-elengedési Kezdeményezésének harmadik 
időszakában való magyar részvételről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország részt vegyen a  Nemzetközi Fejlesztési Társulás (a  továbbiakban: Társulás) 

Kormányzótanácsának 211. számú határozata alapján a  Multilaterális Adósság-elengedési Kezdeményezés 
(a továbbiakban: Kezdeményezés) harmadik időszakában;

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Kezdeményezés harmadik időszakában való részvételhez szükséges 
pénzügyi hozzájárulások összegét a  mindenkori központi költségvetésbe tervezze be, és intézkedjen a  szükséges 
fizetési kötelezvények kiállításáról, valamint a befizetések végrehajtásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  szükséges nyilatkozatokat Magyarország nevében a  Társulás felé 
megtegye.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1872/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó 
szabadtéri sportlétesítmények megvalósításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a  csarnokhoz kapcsolódó 

szabadtéri sportlétesítmények megvalósítására (a továbbiakban: Beruházás) kidolgozott és részére bemutatott 
beruházási koncepcióval, amely szerint a Beruházás 6510,0 millió forint összegű költségvetési forrásból valósul meg 
a 2016–2018. években;
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 2. a fejlesztések ütemezett megvalósítása érdekében felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  nemzeti fejlesztési 
minisztert, hogy gondoskodjanak a  központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében 
az 1. pont szerinti forrás 2016–2018. években történő rendelkezésre állásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos, illetve a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként 
működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint 
a megvalósításukhoz szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként 

működtetett létesítmények alábbi helyszínein emlékhelyek létrehozásával, illetve fejlesztésével, így támogatja
a) a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését,
b) a Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozását, valamint
c) a Ceglédi GULÁG-GUPVI Emlékhely létrehozását;

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter, az  emberi erőforrások 
minisztere és a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) 
bevonásával – készítsen előterjesztést a  Kormány számára az  1.  pont a)  alpontjában meghatározott beruházás 
részletes, a  megvalósítás és a  finanszírozás ütemtervét, a  várható működési költségek kalkulációját, továbbá 
a  beruházás érdekében szükséges ingatlanok tulajdoni, vagyoni és használati viszonyai rendezésével kapcsolatos 
feladatokat bemutató ütemezési tervről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. április 15.

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2. pontban meghatározott feladatok végrehajtásához gondoskodjon 
281,89 millió forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. január 31.

 4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont c) alpontjában meghatározott cél megvalósítása érdekében 
– az  emberi erőforrások minisztere és a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – gondoskodjon 2017. évben 
legfeljebb 546,8 millió forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. évben a felmerülés ütemében

 5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont b) alpontjában meghatározott cél megvalósítása érdekében 
– a  belügyminiszter bevonásával – a  felmerülés ütemében gondoskodjon 2017. és 2018. évben legfeljebb 
497,23 millió Ft forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 
javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: felmerülés ütemében
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 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere és a  nemzeti fejlesztési 
miniszter bevonásával – vizsgálja meg a 2014–2020-as programozási időszak európai uniós forrásainak lehetséges 
felhasználásának lehetőségét az 1. pont a) alpontjában meghatározott cél megvalósításához;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján gondoskodjon
a) a Cegléd belterület 2631/59 helyrajzi számú ingatlan állam általi – legfeljebb a  független ingatlanforgalmi 

szakértő által meghatározott forgalmi értéken történő – megszerzéséről,
b) a Cegléd belterület 2631/58 helyrajzi számú ingatlan állam általi – legfeljebb a  független ingatlanforgalmi 

szakértő által meghatározott forgalmi értéken történő – megszerzéséről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. április 15.

 8. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  7.  pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében 
gondoskodjon legfeljebb 57,02 millió Ft biztosításáról Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 
2016. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. január 15.

 9. egyetért azzal, hogy az 1. pont c) alpontjában meghatározott beruházás építtetője az MNV Zrt. legyen;
 10. egyetért azzal, hogy az 1. pont b) alpontjában meghatározott beruházás építtetője és lebonyolítója Kistarcsa Város 

Önkormányzata legyen;
 11. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Ceglédi GULÁG-GUPVI Emlékhely esetében a VERITAS 

Történetkutató Intézet vagyonkezelői kijelöléséről;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a beruházás megvalósítását követően

 12. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  1.  pont c)  alpontjában meghatározott cél megvalósítását 
követően  – 2019. évtől kezdődően legfeljebb évi bruttó 154,44 millió forint összegben gondoskodjon a  Ceglédi 
GULÁG-GUPVI Emlékhely működtetési költségeinek biztosításáról a VERITAS Történetkutató Intézet részére.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1874/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 
1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 
1329/2016.  (VII. 1.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat] 2.  pont m)  alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja az alábbi beruházások előkészítését és megvalósításuk irányítását:)
„m) Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program megvalósítása;”

 2. Az 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 2. pontja a következő n) alponttal egészül ki:
(A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja az alábbi beruházások előkészítését és megvalósításuk irányítását:)
„n) további, külön kormányhatározatban meghatározott beruházások, illetve feladatok.”

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1875/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések 
megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

A Kormány a  Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1803/2015. (XI.10.) Korm. határozat 7. és 8. pontjának végrehajtása érdekében
 1. egyetért a kaposvári új városi sportcsarnok megvalósítására kidolgozott programmal (a továbbiakban: sportcsarnok 

beruházás) és azzal, hogy a sportcsarnok beruházás megvalósításához
a) 2016. évben szükséges 300 millió forint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi  

C. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton,

b) 2017. évben szükséges 2881 millió forint a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton

rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  nemzeti fejlesztési 

miniszter bevonásával – gondoskodjon a  sportcsarnok beruházás megvalósításához a  2018. évben szükséges  
2534 millió forint biztosításáról a 2018. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 36.  § (4a)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter a  sportcsarnok beruházás 
megvalósítása érdekében a  2016. évben összesen legfeljebb bruttó 5715 millió forint összegben kötelezettséget 
vállaljon a  2016–2018. évek vonatkozásában azzal, hogy a  kötelezettségvállalás mértéke az  egyes években nem 
haladhatja meg a  következő összegeket, valamint engedélyezi, hogy ennek megfelelő tartalommal kerüljön 
a támogatói okirat kiállításra:
a) a 2016. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 300 millió forint,
b) a 2017. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 2881 millió forint,
c) a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 2534 millió forint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. egyetért a kaposvári új, fedett, tízpályás versenymedencés városi uszoda megvalósítására kidolgozott programmal 
(a továbbiakban: uszoda beruházás) és azzal, hogy az uszoda beruházás megvalósításához
a) 2016. évben szükséges 450 millió forint a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi  

C. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton,

b) 2017. évben szükséges 3243 millió forint a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton

rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére;
 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  nemzeti fejlesztési 

miniszter bevonásával – gondoskodjon az uszoda beruházás megvalósításához a 2018. évben szükséges 2022 millió 
forint biztosításáról a 2018. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

 6. az Áht. 36.  § (4a)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a  Miniszterelnökséget vezető 
miniszter az uszoda beruházás megvalósítása érdekében a 2016. évben összesen legfeljebb bruttó 5715 millió forint 
összegben kötelezettséget vállaljon a 2016–2018. évek vonatkozásában azzal, hogy a kötelezettségvállalás mértéke 
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az  egyes években nem haladhatja meg a  következő összegeket, valamint engedélyezi, hogy ennek megfelelő 
tartalommal kerüljön a támogatói okirat kiállításra:
a) a 2016. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 450 millió forint,
b) a 2017. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 3243 millió forint,
c) a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 2022 millió forint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1876/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Érd megyei jogú város érintett városrészeinek csapadékvíz 
elvezetésére, valamint záportározó és környezete kialakítására irányuló beruházások érdekében támogatás 
biztosításáról

A Kormány a  Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 3.  pont a) és d)  alpontjainak végrehajtása 
érdekében
 1. egyetért az Érd megyei jogú város érintett városrészeiben csapadékvíz elvezetésére, valamint az Érdligeten tervezett 

záportározó és környezete kialakítására irányuló fejlesztésekre vonatkozó beruházási programmal (a továbbiakban: 
beruházási program) és azzal, hogy a  beruházási program megvalósításához 2017. évben szükséges 
4730  millió forint a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78.  Modern 
Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  nemzeti fejlesztési 
miniszter bevonásával – gondoskodjon a  beruházási program megvalósításához a  2018. évben szükséges 
1870 millió forint biztosításáról a 2018. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4a)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
jóváhagyja, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter a  beruházási program megvalósítása érdekében 
a 2017. évben összesen legfeljebb bruttó 6600 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon a 2017–2018. évek 
vonatkozásában azzal, hogy a  kötelezettségvállalás mértéke az  egyes években nem haladhatja meg a  következő 
összegeket, valamint engedélyezi, hogy ennek megfelelő tartalommal kerüljön a támogatói okirat kiállításra:
a) a 2017. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 4730 millió forint,
b) a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 1870 millió forint.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1877/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a Modern Városok Program részeként Sopron történelmi belvárosának műemléki felújításának és 
bemutatásának I. üteméhez kapcsolódó források biztosításáról

A Kormány
 1. a Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 

végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Határozat) 
2.  pontja végrehajtása céljából egyetért a  Sopron történelmi belvárosának műemléki felújítását és bemutatását 
célzó szakmai koncepcióval (a  továbbiakban: felújítási program) és ennek keretében a  felújítási program  
I. ütemének megvalósításával;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2. pont a) és b) alpontja szerinti projektek tekintetében az európai uniós fejlesztési 

konstrukció végrehajtásához igazodva,
 a 2. pont c) alpontja tekintetében 2017. december 31.

 2. a felújítási program I. ütemének finanszírozása érdekében egyetért azzal, hogy
a) a soproni Várfal és a  hozzá kapcsolódó Fabricius-ház, Tábornokház, Storno-ház turisztikai célú fejlesztése, 

Múzeumnegyed kialakítása a  GINOP 7.1.1. Nemzeti Kastély és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek 
támogatása elnevezésű konstrukció keretében kerüljön megvalósításra, legfeljebb 1500,0 millió forint 
támogatással,

b) a Szent Mihály-templom és Sekrestyésház turisztikai célú fejlesztése a  TOP-6.1.4 Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű konstrukció keretében kerüljön megvalósításra, 
legfeljebb 1500,0 millió forint támogatással,

c) az utcák, terek burkolati felújításához 1700,0 millió forint kerüljön biztosításra a  Magyarország  
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,  
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton 
rendelkezésre álló előirányzat terhére;

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  felújítási program II. üteme 
megvalósításának előkészítéséről a Határozat 2. pont a), c) és d) alpontja szerint, továbbá tegyen javaslatot felújítási 
program II. ütemének megvalósításához szükséges források biztosítására.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a felújítási program I. üteme megvalósításához igazodva

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1878/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 
módosításáról

A Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 2. pontjában az „és 
fejlesztését” szövegrész helyébe a „ , valamint a városban működő termelőüzemek további fejlődéséhez szükséges, 
a  meglévő iparterületeket érintő komplex infrastrukturális fejlesztéseket” szöveg, az „azonnal” szövegrész helyébe 
a „2017. március 31.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1879/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának egyes telephelyei elhelyezésével összefüggő 
feladatokról

A Kormány egyetért a  Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának egyes telephelyei elhelyezésének 
szükségességével és ennek érdekében:
 1. egyetért a Magyar Állam tulajdonában álló, a Szeged közigazgatási területén elhelyezkedő 24635 helyrajzi számú, 

természetben a Szeged III. kerület, Alkony utca 9/A. szám (Kálvária tér 22.) alatt található ingatlan (a továbbiakban: 
Ingatlan) levéltári célú hasznosításával;

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  Ingatlan Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alá kerülését követően az  MNV Zrt. útján 
gondoskodjon az ingatlan Magyar Nemzeti Levéltár részére történő vagyonkezelésbe adásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 
az  Ingatlan fejlesztéséhez szükséges tervek elkészítéséhez és az  azokhoz kapcsolódó engedélyeztetési eljárások 
lefolytatásához 2017. évben szükséges 23,0 millió forint egyszeri biztosításáról a  Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 
az Ingatlan felújításához és levéltári célú átalakításához szükséges további 559,5 millió forint egyszeri biztosításáról 
a 2018. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

 5. egyetért azzal, hogy a  Csongrád Megyei Levéltár makói telephelye a  Makó közigazgatási területén elhelyezkedő  
721 helyrajzi számú, természetben a Makó, Petőfi park 14. szám alatt található ingatlanban kerüljön áthelyezésre;

 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának közreműködésével 
tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Csongrád Megyei Levéltár makói telephelye 5.  pont szerinti áthelyezése 
érdekében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az 5. pont szerinti ingatlan felújításának befejezését követően

 7. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a  2017. évben 
a  Csongrád Megyei Levéltár 5.  pont szerinti új makói telephelye felújításához és a  telephely áthelyezéséhez 
130,0 millió forint biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A  helyi 
önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 4. A  települési önkormányzatok 
kulturális feladatainak támogatása alcímen.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1880/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory” Kreatív Innovációs és Tudáspark egyetemi campus 
állami beruházás megvalósítása érdekében szükséges források rendelkezésre állásáról

A Kormány
 1. egyetért

a) a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory” Kreatív Innovációs és Tudáspark egyetemi campus 
állami beruházás (a továbbiakban: Beruházás) javasolt funkcióbővítésével, valamint a  Beruházás idejére 
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: MOME) ideiglenes kiköltözésével,

b) a Beruházás a) alpont szerinti megvalósításához és a MOME költözésének lebonyolításához – a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása állami beruházás egyes 
kérdéseiről szóló 1438/2014. (VII. 31.) Korm. határozat 1.  pontjában meghatározottakon felül – szükséges 
6800,0 millió forint többletforrás biztosításával;

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az 1. pont b) alpontja szerinti többletforrás részeként – gondoskodjon 
a MOME költözése lebonyolításához szükséges 89,8 millió forint biztosításáról a központi költségvetés XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. a Beruházás 1.  pont szerinti megvalósítása érdekében felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és az  emberi 
erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak
a) a 2017. évben – a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben 

a  Beruházás megvalósítására biztosított előirányzaton felül – további 7084,2 millió forint biztosításáról 
a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Felújítások központi 
támogatása, egyéb fejlesztési támogatások alcím, 15. MOME Campus- Kreatív Innovációs és Tudáspark 
kialakítása jogcímcsoport javára,

b) a 2018. évben összesen 3724,6 millió forint rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
 a b) alpont tekintetében a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

 4. a Beruházás vonatkozásában
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4a) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva előzetes jóváhagyását adja az emberi erőforrások minisztere számára az ötmilliárd forintot 
meghaladó értékű, többéves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötéséhez, összesen legfeljebb 
11 500,0 millió forint összegben,

b) az Áht. 36. § (4b) bekezdés a) pontja alapján felhatalmazást ad éven túli kötelezettségvállalásra az a) alpont 
szerinti szerződések esetében a 2017. és 2018. évi részösszeg tekintetében.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1881/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a Magyar–Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság V. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások 
jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyólag tudomásul veszi a  Magyar–Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság 2016. április 4-én, 

Szabadkán megtartott V. ülésén kidolgozott és elfogadott, valamint a  Magyar–Szerb Kormányközi Kisebbségi 
Vegyes Bizottság előző ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös tájékoztatást 
követően fenntartott, az 1. mellékletben közzétett ajánlásokat;

 2. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét mint a  nemzetpolitikáért felelős minisztert, hogy a  Magyar–Szerb 
Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak tudomásulvételéről értesítse az érintett feleket;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a határozat közzétételét követő 15. nap

 3. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, valamint felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnökét, hogy az  1.  melléklet 1.  pontjában közzétett ajánlások végrehajtásának lehetőségét a  rendelkezésre álló 
költségvetési források figyelembevételével vizsgálják meg az alábbiak szerint:
A) Az általános kérdések területén

1) az ajánlások 1. pontja tekintetében:
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos
2) az ajánlások 4. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos
3) az ajánlások 5. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos
4) az ajánlások 6. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos
5) az ajánlások 7. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 igazságügyi miniszter
Határidő: folyamatos
6) az ajánlások 9. pontja tekintetében:
Felelős: belügyminiszter
 igazságügyi miniszter
Határidő: folyamatos
7) az ajánlások 10. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos
8) az ajánlások 11. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos
9) az ajánlások 18. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos
10) az ajánlások 19. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

B) Az oktatás területén
1) az ajánlások 1. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
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2) az ajánlások 2. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
3) az ajánlások 3. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos
4) az ajánlások 4. pontja tekintetében:
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. június 30.
5) az ajánlások 5. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos
6) az ajánlások 6. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. június 30.
7) az ajánlások 11. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
8) az ajánlások 13. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos
9) az ajánlások 15. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal
10) az ajánlások 16. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

C) A kultúra és tájékoztatás területén
1) az ajánlások 1. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetpolitikáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos
2) az ajánlások 2. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetpolitikáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos
3) az ajánlások 3. pontja tekintetében:
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos
4) az ajánlások 4. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos
5) az ajánlások 5. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos
6) az ajánlások 6. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetpolitikáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos
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7) az ajánlások 9. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetpolitikáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos
8) az ajánlások 10. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
9) az ajánlások 15. pontja tekintetében:
Felelős: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
Határidő: folyamatos
10) az ajánlások 16. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos
11) az ajánlások 18. pontja tekintetében:
Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: 2017. június 30.
12) az ajánlások 19. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos
13) az ajánlások 20. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. június 30.
14) az ajánlások 21. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 4. felhívja a  feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy az  1.  melléklet 2.  pontjában közzétett ajánlások 
végrehajtásának lehetőségét a  rendelkezésre álló költségvetési források figyelembevételével vizsgálják meg 
az alábbiak szerint:

1) az ajánlások 8. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
2) az ajánlások 9. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos, illetve a felmerülés ütemében
3) az ajánlások 11. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
4) az ajánlások 13. pontja tekintetében:
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos
5) az ajánlások 14. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetpolitikáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos
6) az ajánlások 15. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetpolitikáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos
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7) az ajánlások 16. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
8) az ajánlások 17. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.
9) az ajánlások 18. pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1881/2016. (XII. 28.) Korm. határozathoz

 1. A Magyar–Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság (továbbiakban: KVB) 2016. április 4-én, Szabadkán tartott 
V. ülésén az  előző ülésen elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös tájékoztatást követően 
a következő ajánlások fenntartásában állapodott meg:
A) Az általános kérdések területén

 1. A KVB javasolja a Feleknek, hogy kormányaik indítsanak olyan gazdasági programokat, amelyek új 
munkahelyek létesítését segítik elő abban a térségben, ahol szerb és magyar kisebbség is él, ezzel 
csökkentve az elvándorlás mértékét is. A KVB javasolja olyan intézkedések meghozatalát, amelyek 
segítik a  kisebbségek lakta régiók, mikrorégiók gazdaságának és infrastruktúrájának fejlődését, 
továbbá a régiók közötti kapcsolatokat is. Ennek során külön figyelmet kell fordítani a munkahelyek 
megőrzésére.

 2.  A  KVB üdvözli a  Magyar–Szerb Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság 
2016.  március 17–18-i ülésének jegyzőkönyvében megfogalmazott Bácsszentgyörgy–Rastina 
(Haraszti) és Kübekháza–Rabe (Rábé) között létesítendő határátkelőhelyek mielőbbi megnyitását 
elősegítő, infrastruktúrafejlesztéssel kapcsolatos javaslatokat, illetve a  Tiszasziget–Dala (Gyála), 
Ásotthalom–Királyhalom és Bácsalmás–Bajmok határátkelőhelyek nyitvatartási idejének 
meghosszabbítását célzó indítványokat és szorgalmazza mielőbbi végrehajtásukat.

 3.  A  KVB üdvözli a  közigazgatási szervekkel történő mindennapi érintkezés során a  kisebbségek 
számára az  anyanyelv szabad használatának és az  eljárások anyanyelven történő lefolytatásának 
a lehetőségét a hatályos törvényekkel összhangban.

 4.  A  KVB javasolja a  magyar Félnek, hogy a  történelmi szerb településeken, illetve a  települések 
történelmi részeiben – a szerb kisebbség képviselőivel együttműködve – a továbbiakban is járuljon 
hozzá, hogy azoknak az  utcáknak és tereknek a  nevét, amelyek a  szerb kulturális örökséghez 
kapcsolódnak, következetesen tüntessék fel szerb nyelven, illetve írással, nem a  magyar nyelvből 
szerb nyelvre való tükörfordítással, hanem az  eredeti szerb elnevezést használva (amennyiben 
ez utóbbi létezik).

 5.  A  KVB üdvözli, hogy az  Alaptörvényre figyelemmel, megszülettek azon jogszabályok, melyek 
biztosítják a  nemzetiségi nyelvhasználatot a  nemzetiségi önkormányzati munkában, ügyvitelben, 
ugyanakkor felhívja a magyar Felet, hogy segítse elő ezen jogszabályok gyakorlati alkalmazását.

 6.  A KVB javasolja a Feleknek, hogy fokozottan vonják be a magyar és szerb nemzetiséghez tartozókat 
azon központi és a  többi államigazgatási szervek munkájába, amelyekben kisebbségi ügyekkel is 
foglalkoznak.

 7.  A  KVB javasolja a  Feleknek, hogy kezdjenek konzultációkat, amelynek keretében megvizsgálják 
mindkét országban a  két érintett nemzeti közösség demokratikus-parlamenti képviseleti formája 
tekintetében a továbblépés lehetőségét.

 8.  A  KVB javasolja a  szerb Félnek, hogy az  illetékes minisztériumok bevonásával készüljön 
összehangolt cselekvési program az  elfogadott kisebbségi akciótervvel összhangban a  magyar 
nemzeti kisebbség tagjainak nagyobb arányú bevonására a  teljes közszférában, beleértve 
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a  közvállalatokat is, egészen a  részarányos foglalkoztatottsági szint eléréséig, főképpen az  új 
foglalkoztatottak felvételénél és a meglévők elbocsátásánál.

 9.  A Felek továbbra is szorgalmazzák a két ország nemzeti kisebbségei tagjainak felvételét a rendészeti 
és igazságügyi szervek állományába.

10.  A  KVB javasolja a  Feleknek, hogy biztosítsák a  kisebbségi nyelv és írás következetes 
hivatalos használatának személyi, tárgyi, illetve pénzügyi feltételeit az  államigazgatásban és 
az  igazságügyben, valamint, hogy ösztönözzék a  témakört szabályozó egyéb jogszabályok 
továbbfejlesztését, amivel a  nyelv – és írás hivatalos használatának kérdéseit megfelelő módon 
szabályoznák olyan helyeken is, ahol a  jelenlegi hatályos jogszabályok azt nem teszik lehetővé. 
A KVB javasolja a szerb Félnek egy új, hivatalos nyelvhasználatot szabályozó törvény megalkotását 
a kisebbségi jogok legmagasabb sztenderdjeinek alkalmazása érdekében.

11.  A  KVB javasolja a  Feleknek, hogy a  továbbiakban is nyújtsanak anyagi támogatást a  Budai Szerb 
Ortodox Egyházmegyének visszaadott ingatlanok felújítására (elsősorban a budapesti Tökölyánum, 
a szentendrei preparandia épülete, Pomázi Szent György Szerb Egyházi-Civil és Kulturális Központ), 
azok alkalmassá tételére, hogy bennük szervezetten megvalósíthatóak legyenek a  magyarországi 
szerb kisebbség vallási és kulturális öröksége megőrzésével kapcsolatos programok.

12.  A  KVB javasolja a  szerb Félnek az  egyházi vagyon visszaszármaztatás végrehajtását, különös 
tekintettel a  szerbiai magyar, illetve magyar többségű hívőkből álló egyházak (Szabadkai Római 
Katolikus Püspökség, Nagybecskereki Római Katolikus Püspökség, a Református Keresztyén Egyház 
és az  Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház) vonatkozásában, és biztosítsa ezen 
egyházak esetében is az egyenlő elbánást.

13.  A  KVB javasolja a  szerb Félnek, hogy együttműködve a  vajdasági magyar, illetve magyar 
többségű hívőkből álló történelmi egyházakkal, folytassa az  adott vallási felekezetek prioritásként 
megfogalmazott igényeinek anyagi támogatását. A  KVB javasolja a  szerb Félnek, hogy a  magyar 
többségű vagy a  magyar többségű hívőkből álló történelmi egyházak képviselőivel együtt 
vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan tud segítséget nyújtani az  egyházi pedagógiai 
programok kidolgozásához, illetve, ezeknek az  intézményeknek a  szerb oktatási rendszerbe való 
bekapcsolásához.

14.  A  KVB javasolja, hogy a  szerb Fél folytassa és vizsgálja meg a  költségvetési támogatás növelését 
azon diákotthonok esetében (muzslyai Emmausz Kollégium, a  Maradéki Református Egyház 
újvidéki Apáczai Kollégiuma, a  nagybecskereki Boldogasszony Iskolanővérek által fenntartott 
leánykollégium, a  tóthfalui katolikus diákotthon), amelyek alapítója nem az  állam, és amelyek 
jelenleg nem vagy csak elenyésző támogatást kapnak az állami költségvetésből.

A 2011. évi jegyzőkönyv V. pontjából áthelyezve:
15.  A  KVB javasolja a  szerb Félnek, hogy kormányhatározat formájában szavatolja az  ajánlások 

eredményesebb végrehajtását az  elfogadott Kisebbségi Akciótervvel összhangban, mint ahogyan 
azt a magyar Fél teszi.

16.  A  KVB javasolja a  szerb Félnek a  vagyon-visszaszármaztatási folyamat felgyorsítását és 
zökkenőmentessé tételét.

17.  A  KVB javasolja a  szerb Félnek, hogy folytassa az  elkobzott egyházi anyakönyvek visszaadási 
folyamatának mielőbbi befejezését.

18.  A  KVB felhívja a  Felek figyelmét a  Magyar Nemzeti Tanács és a  Szerb Országos Önkormányzat 
közjogi jogosítványai (tanácskozási, javaslattételi, egyetértési stb.) tiszteletben tartásának 
szükségességére.

19.  A  KVB javasolja a  magyar Félnek, hogy a  2016. február 9-i magyar kormányhatározatban 
foglaltaknak megfelelően segítse elő a korábban a pesti Szerb Görögkeleti Egyházközség tulajdonát 
képező – természetben a Budapest, V. ker., Váci utca 66. szám alatti ingatlan – visszaszármaztatása 
rendezésének lehetőségét a Budai Szerb Ortodox Egyház Püspökségnek.

20.  A KVB javasolja a szerb Félnek, hogy tegyen lépéseket a magyar nemzetiségű egyházi szolgálattevők 
állami társadalombiztosításba történő bevonása érdekében.

B) Az oktatás területén
 1.  A  Felek üdvözlik, hogy 2015. július 1-jén aláírásra került a  2015–2017. évekre szóló Oktatási, 

Tudományos és Kulturális munkaterv. A  Felek javasolják, hogy mielőbb történjen meg az  aláírása 
az „Egyetértési Nyilatkozat a  Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológia-Fejlesztési 
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Minisztériuma és Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma között a  Nemzeti kisebbségek 
oktatása területén” címet viselő dokumentumnak.

 2.  A  KVB felhívja a  Feleket, hogy az  egymás országában szerzett felsőfokú diplomák kölcsönös 
elismerése érdekében haladéktalanul tegyék meg a  szükséges lépéseket egy új kétoldalú 
ekvivalencia megállapodás megkötésére.

 3.  A KVB javasolja a Feleknek, hogy a kisebbségi közösségek igényei szerint biztosítsák a taneszközök 
és a tankönyvek kiadását és az anyaországukból való behozatalát. A KVB javasolja mindkét Félnek, 
hogy a  szerbiai tankönyvek Magyarországra történő behozatala a  Szerb Országos Önkormányzat, 
a  magyarországi tankönyvek Szerbiába történő bevitele pedig a  Magyar Nemzeti Tanács 
javaslattételi körébe tartozzon.

 A KVB javasolja a  szerb Félnek, tegye lehetővé a  magyarországi tankönyvek használatát Szerbia 
területén a magyar anyanyelvű oktatásban, ahogyan az az új tankönyvtörvényben szerepel. Ennek 
érdekében töröljön el minden adminisztratív akadályt, amely a jóváhagyási eljárásban jelentkezik.

 A KVB üdvözli a magyarországi szerb nemzetiségi tankönyvfejlesztési és fordítási programban eddig 
elért sikereket és javasolja ennek folytatását.

 4.  A  KVB javasolja, hogy a  Felek vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a  Szerb Országos 
Önkormányzat (a továbbiakban SZOÖ) és a  Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban MNT) 
az  anyaországtól kapott és az  adott országban kereskedelmi forgalomba nem kerülő tankönyvek, 
illetve az oktatáshoz használatos kiadványok esetében a forgalmi és egyéb adók (vám, illetékek) alól 
mentességet kaphassanak.

 5.  A  KVB megállapítja, hogy a  Szerb Országos Önkormányzat átvette a  battonyai, a  lórévi és 
a budapesti szerb nemzetiségi oktatási-nevelési intézmények fenntartását.

 A KVB javasolja a  magyar Félnek a  szerb nyelvű oktatási-nevelési intézmények zökkenőmentes 
működése érdekében a köznevelési megállapodás 5 éves időtartamra történő megkötését. Továbbá 
kéri a  nem szerb nemzetiségi önkormányzat által fenntartott kis létszámú szerb köznevelési 
intézmények kiemelt támogatását.

 6.  A KVB javasolja a magyar Félnek, hogy vizsgálja meg a battonyai szerb iskola és óvoda beruházása 
további ütemeinek megvalósítási lehetőségét.

 7.  A KVB javasolja a szerb Félnek, hogy gyorsítsa fel az MNT-vel megkezdett tárgyalásokat a többszakos 
tanárképzési modell feltételrendszereinek beindítására.

 9.  A KVB javasolja a szerb Félnek, hogy a magyarországi szerb iskolák munkáját szerb vendégtanárok, 
lektorok küldésével segítse, és részükre biztosítson lakhatási támogatást.

10.  A  KVB javasolja a  szerb Félnek, hogy tegyen lépéseket lektorok és szaklektorok alkalmazására 
az  államilag alapított felsőoktatási intézményekben, ahol erre igény mutatkozik, az  elfogadott 
Kisebbségi Akciótervvel összhangban.

11.  A  KVB javasolja a  Feleknek, hogy a  kölcsönös megismerés és tolerancia fejlesztésének érdekében 
tegye lehetővé és segítse elő, hogy a  kisebbségi nemzeti közösségek által lakott területeken 
az  általános iskolák többségi nyelvű tagozatain a  szerb illetve magyar nyelvet, mint választható 
második idegen nyelvet tanulhassák a diákok.

12.  A KVB javasolja, hogy a szerb Fél – a vonatkozó törvények rendelkezéseivel összhangban – vizsgálja 
meg annak lehetőségét, hogy azokon a  vajdasági településeken, amelyeken az  MNT felmérése 
szerint arra igény mutatkozik, hozzon létre olyan magyar nyelvű oktatási központokat, amelyekben 
magyar óvodai, magyar általános iskolai és magyar középiskolai tagozatok működnének, kollégiumi 
férőhelyek biztosítása mellett.

13.  A  KVB javasolja a  Feleknek a  felsőoktatási intézmények közötti együttműködés támogatását, 
és a  törvények adta lehetőségek szerint a  határon átnyúló szolgáltatások keretében képzési 
konzultációs központok, kutatóhelyek létrehozását és működtetését.

A 2011. évi jegyzőkönyv V. pontjából áthelyezve:
14.  A  KVB javasolja a  szerb Félnek, hogy – a  törvénnyel összhangban – mielőbb oldja meg a  Magyar 

Nemzeti Tanácsa által meghatározott közoktatási és kulturális intézmények vonatkozásában 
az  alapítói jogok zökkenőmentes átadását, és állapítsa meg az  intézmények alapítói jogai 
átadásának kritériumait és az átadás mértékét.
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15.  A  KVB szorgalmazza a  magyar Félnél a  szegedi szerb nemzetiségi oktatási-nevelési központ 
létrehozása feltételeinek megvizsgálására vonatkozó 2016. február 9-i kormányhatározat mielőbbi 
végrehajtását.

16.  A  KVB javasolja a  magyar Félnek, hogy továbbra is tegye lehetővé a  szerb nemzetiségi tanítók és 
óvodapedagógusok szerb nyelven történő felsőfokú képzését a budapesti ELTE Tanítóképző Karán.

17.  A  KVB továbbra is javasolja a  szerb Félnek, hogy biztosítson ösztöndíjakat a  felsőoktatási 
intézményekben tanuló magyarországi szerb kisebbség tagjai számára.

C) A kultúra és tájékoztatás területén
 1.  A KVB javasolja, hogy a Felek folytassák az országaikban élő magyar, illetve szerb nemzeti kisebbség 

kulturális autonómiája (Magyar Nemzeti Tanács, Szerb Országos Önkormányzat) intézményeinek 
támogatását.

 2.  A KVB javasolja a Feleknek, hogy támogassák és segítsék elő a magyar–szerb kulturális és történelmi 
kapcsolatok kutatását, beleértve azokat a  kutatásokat is, amelyeket a  magyar és szerb kisebbség 
kutatói és intézményei végeznek. A  Felek részesítsék kiemelt támogatásban a  létrejött Magyar–
Szerb Történész Vegyes Bizottság tevékenységét.

 3.  A KVB javasolja, hogy a Felek folytassanak intenzívebb együttműködést a magyar és szerb őshonos 
nemzeti kisebbségek történelmi emlékhelyeinek védelme és nemzeti örökségük megóvása céljából, 
továbbá ennek érdekében a vonatkozó programok megvalósításába vonják be az MNT és a SZOÖ 
képviselőit.

 4.  A  KVB támogatja szerbiai szakértők részvételét a  Budai Szerb Ortodox Egyházmegye, illetve 
magyarországi szakértők részvételét a  szerbiai magyar egyházak épületeinek, relikviáinak 
védelmében, konzerválásában, felújításában.

 A KVB üdvözli a  Miniszterelnökséghez tartozó Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi 
és Vagyongazdálkodási Központ és Szerb Köztársaság Műemlékvédelmi Intézet közötti 
együttműködési keretmegállapodást, amely kiterjed szakértői közreműködésre is.

 A két ország nemzeti jelentőségű, hasonló profilú országos kulturális intézményei (Országos 
Széchényi Könyvtár –Szerb Nemzeti Könyvtár, Szerb Matica Könyvtára; Magyar Nemzeti Levéltár – 
Szerb Levéltár; Vajdasági Levéltár; Magyar Nemzeti Múzeum – Szerb Történelmi Múzeum, Vajdasági 
Múzeum; Nemzeti Művelődési Intézet – Vajdasági Művelődési Intézet, Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet) közötti megállapodások nagymértékben segítenék a  két országban a  szerb és a  magyar 
épített és szellemi örökség megőrzését, valamint a kulturális javak és értékek bemutatását.

 5.  A  KVB javasolja, hogy a  Felek nyújtsanak anyagi és szakmai támogatást állami örökségvédelmi 
intézményeik, civil szakmai szervezeteik (ide értve a  magyar és a  szerb kisebbség tudományos és 
kulturális intézményeit is) együttműködéséhez olyan határon átnyúló közös pályázati projektek 
előkészítésében és megvalósításában, melyek célja a  régió épített örökségének dokumentálása 
és megőrzése. A KVB javasolja a Feleknek egy, a 19–20. sz. fordulóján épült, s még álló historizáló, 
szecessziós épületek dokumentálását célzó program elindítását.

 6.  A KVB javasolja a Feleknek, hogy a  jövőben is biztosítsák a szerb és a magyar kisebbség kulturális 
rendezvényeinek finanszírozását, világos és ésszerű feltételekkel.

 7.  A  KVB üdvözli a  magyar Fél részéről a  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
nemzetiségi műsorkészítés feltételeinek javítására tett erőfeszítéseit és szorgalmazza e  feltételek 
(személyi és technikai) további javítását, különös tekintettel a  Magyar Televízió és Rádió 
archívumában fellelhető szerb nemzetiségi anyagok digitális archiválására és a  szerb közösség 
részéről nem kereskedelmi célú hozzáférés jelentős könnyítésére.

 8.  A  KVB üdvözli a  SZOÖ és intézményei (Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ, Szerb 
Pedagógiai és Módszertani Központ, Szerb Színház, Szerb Intézet), továbbá a  szentendrei Szerb 
Egyháztörténeti Múzeum biztonságos és kiegyensúlyozott működéséhez biztosított magyar 
költségvetési támogatást.

 9.  A  KVB javasolja mindkét Félnek az  ifjúsági szervezetek és programok pályázat útján történő 
támogatásának folytatását.

10.  A magyar Fél továbbra is biztosítsa a Srpske nedeljne novine c. hetilap rendszeres megjelenéséhez 
szükséges forrásokat, valamint vizsgálja meg a  felmerülő finanszírozás lehetőségeit a  hetilap 
korszerű formátumban való megjelentetése érdekében.
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11.  A KVB javasolja, hogy a szerb Fél biztosítsa a Vajdasági Rádió és Televízió magyar nyelvű adásainak 
egész VAT területén való sugárzásának és vételének feltételeit, a  törvénnyel összhangban, hogy 
gondoskodjon a  közszolgálati média teljesítse a  közérdekű tájékoztatásra vonatkozó törvényes 
kötelezettségét, ami nemzeti kisebbségek nyelvén elhangzó tartalmak mennyiségének növelése 
a közszolgálati rádióban és televízióban, hogy érvényesüljön a nemzeti kisebbség nyelvén történő 
teljes körű és részrehajlásmentes tájékoztatás.

12.  A  Felek megállapítják, hogy csökkent a  Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése, amely 
következtében csökkentek a  szerbiai magyar nemzeti közösség legjelentősebb intézményeinek 
támogatásai. A  KVB javasolja a  szerb Félnek, hogy növelje ezen intézmények költségvetési 
támogatását.

13.  A  KVB ismételten javasolja, hogy a  szerb Fél gyorsítsa fel a  Szabadkai Gyerekszínház épületének 
rekonstrukciós munkálatait, annak érdekében, hogy a  szerb és a  magyar társulat mielőbb 
folytathassa tevékenységét.

14.  A  KVB ismételten javasolja a  szerb Félnek, hogy gyorsítsa fel a  Szabadkai Népszínház új épülete 
építési munkálatait.

A 2011. évi jegyzőkönyv V. pontjából áthelyezve:
15.  A  KVB javasolja a  magyar Félnek, hogy keresse a  megoldást arra, hogy a  kábelszolgáltatók 

a  szerb kisebbség által lakott településeken, illetve a  határ menti sávban szerepeltessék 
a  programkínálatukban a  kisebbségi közösség anyaországának legalább egy (lehetőség szerint 
közszolgálati) televíziós műsorát, a médiatörvény módosításával összhangban.

16.  A  KVB javasolja a  magyar Félnek, hogy folytassa– a  Szerb Országos Önkormányzat ajánlásainak 
figyelembevételével – a  helyi szerb nemzetiségi kezdeményezések támogatását, amelyek célja 
tájházak/és egyéb kiállító terek létrehozása a szerb kultúra értékeinek, tárgyi emlékeinek gyűjtése, 
védelme, megőrzése és bemutatása érdekében.

17.  A  KVB javasolja a  szerb Félnek, hogy szorgalmazza Szabadka városrendezési tervének 
felülvizsgálását, amely előirányozza, illetve lehetővé teszi több, műemléki, történeti, városképi 
szempontból jelentős épület lebontását, valamint a  városkép és a  város egész karaktere 
számára előnytelen, túlméretezett új épületek építését. A  már lebontott, magyar kultúrtörténeti 
szempontból jelentős házak helyén szorgalmazza az  utcaképbe illeszkedő új épületek építését, 
Szabadka történelmi városmagja értékeinek megőrzése érdekében.

18.  A KVB ismételten javasolja a Feleknek a hadisír-gondozásról szóló kétoldalú megállapodás mielőbbi 
megkötését.

19.  A  KVB szorgalmazza, hogy a  Felek továbbra is tegyenek lépéseket országaik magyar és szerb 
nemzeti közösségei temetőinek fenntartása, védelme érdekében. Nyújtsanak segítséget honos és 
külhoni közösségeiknek, hogy temetőiket dokumentálni, gondozni tudják, s a  temetők történeti, 
művészi, néprajzi értékű síremlékeit szakszerűen megóvják. A  Felek javasolják az  örökségvédelmi 
szakmai szervezetek bevonását.

20.  A  KVB javasolja a  Feleknek, hogy vizsgálják meg a  közös támogatás és uniós források bevonása 
lehetőségének biztosítását a  ráckevei szerb Nagyboldogasszony monostortemplom épületének, 
a XVI. és XVIII. századi freskóinak megóvása, restaurálása, valamint a monostori épületegyüttesben 
megfelelő kiállítóhely kialakítása, a történeti és egyházi értékek bemutatása céljából.

21.  A KVB javasolja a Feleknek, hogy vegyék fontolóra a Magyarország és Szerbia területén lévő magyar 
és szerb kultúrtörténeti jelentőségű műemlékek megőrzésének és azok felújítása finanszírozásának 
lehetőségét.

 2. A Magyar–Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság 2016. április 4-én, Szabadkán tartott V. ülésén 
a következő ajánlásokat fogalmazta meg a két ország kormányai számára:
 1.  A  KVB javasolja a  szerb Félnek, az  elfogadott Kisebbségi Akciótervvel összhangban, hogy mielőbb tegyen 

lépéseket a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítására, ill. új törvény elfogadására.
 2.  A KVB javasolja a szerb Félnek, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló 

törvény módosítása során biztosítsa a szerzett jogok megőrzését és azok következetes alkalmazását.
 3.  A KVB javasolja a szerb Félnek a Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt jelentőségűnek minősített intézmények 

további támogatását, a Magyar Nemzeti Tanács közvetítésével.
 4.  A  KVB javasolja a  szerb Félnek, hogy az  elfogadott Kisebbségi Akciótervvel összhangban tegye lehetővé 

a nemzeti hovatartozásról való önkéntes nyilatkozást.
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 5.  A KVB javasolja a szerb Félnek egy magyar nemzetiségi oktatási koncepció kidolgozását a Magyar Nemzeti 
Tanács bevonásával, az alkotmányban biztosított anyanyelvű oktatás érvényesülése érdekében.

 6.  A  KVB javasolja a  szerb Félnek a  szerb nyelv, mint nem anyanyelv oktatására és tanítására vonatkozó új 
tanterv és program elfogadását, amelynek célja a szerb, mint nem anyanyelv oktatásának fejlesztése.

 7.  A  KVB javasolja a  szerb Félnek, hogy az  1944/45-ben Szerbiában kivégzett ártatlan magyar áldozatok 
tömegsírjainak helyszíneit – a  Magyar Nemzeti Tanács és a  helyi önkormányzatok közös részvételével – 
emléktábla, később emlékmű jelezze, nem feledkezve meg a műalkotásnak és az emlékhely környezetének 
méltó fenntartásáról sem.

 8.  A  KVB javasolja a  magyar Félnek, hogy vizsgálja meg az  ELTE BTK-n önálló szerb tanszék kialakításának 
feltételeit.

 9.  A  KVB javasolja a  Feleknek a  magyar–szerb, szerb–magyar nagyszótár előkészítése, megszerkesztése és 
kiadása közös finanszírozását. A KVB megállapítja, hogy a magyar Fél a 2016. februári Kormányhatározatban 
kötelezettséget vállalt a költségek 50%-ának biztosítására. A KVB javasolja a szerb Félnek a költségek másik 
felének vállalását.

10.  A  KVB javasolja a  szerb Félnek a  vajdasági magyar érdekeltségű köz- és iskolakönyvtárak gyűjteményeinek 
magyar dokumentumokkal való ellátását.

11.  A KVB javasolja a Feleknek, hogy vizsgálják meg a Magyarországi Szerb Színház önálló játszóhelye feltételei 
megteremtésének lehetőségét.

12.  A KVB javasolja a szerb Félnek, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az Újvidéki Egyetem valamennyi 
karán biztosítsa a magyar nemzetiségű személyek számára az anyanyelvi felvétel lehetőségét.

13.  A  KVB szorgalmazza a  Magyar–Szerb Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság 2016. 
március 17–18-i ülése jegyzőkönyvében foglaltak mielőbbi megvalósítását a vasútfejlesztésekre vonatkozóan.

14.  A  javasolja a  Feleknek, hogy vizsgálják meg a  veszélyeztetett állapotú, kis hívő közösséggel rendelkező, 
ill. fenntartó gyülekezet nélkül maradt templomok (pl. módosi rk. templom) állagmegóvásának, 
helyreállításának lehetőségét, és keressenek megoldást a szükséges fenntartásra.

15.  A Felek keressenek lehetőséget az igen veszélyeztetett állapotban lévő zsablyai rk. templom megmentésére, 
helyreállítására, és – lehetőség szerint – benne a  „hideg napok”, valamint a  második világháború végén 
bekövetkezett megtorlás ártatlan áldozatainak emlékét őrző kegyeleti hely kialakítására.

16.  A  KVB javasolja a  magyar Félnek, vizsgálja meg a  Szerb Országos Önkormányzat azon szándéka 
megvalósításának feltételeit, amely egy központi szerb nemzetiségi közkönyvtár létrehozására vonatkozik.

17.  A  KVB javasolja a  magyar Félnek a  Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium óvodája mielőbbi megvalósítása feltételeinek biztosítását a  2016 februárjában elfogadott 
Kormányhatározat vonatkozó rendelkezéseivel összhangban.

18.  A KVB javasolja a Feleknek, hogy segítsék elő a Deszki „Szent Száva” Oktatási, Kulturális és Hitéleti Központ 
befejezésének támogatását.
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A Kormány 1882/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcíme és 
Gyógyszertámogatás jogcímcsoport Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás jogcíme  
2016. évi előirányzatának megemeléséről

A Kormány a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
12.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap 
fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím
a) 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím előirányzatának 

9878,0 millió forinttal, valamint
b) 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 2. Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás jogcím előirányzatának 

3500,0 millió forinttal
történő megemelését az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1882/2016. (XII. 28.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. évre 
szám név áthúzódó

hatása
LXXII.

2
3

1
263901 18 Összevont szakellátás 9 878,0

4
212537 2 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 3 500,0

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 13 378,0 13 378,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Gyógyító-megelőző ellátás

Egészségbiztosítási Alap

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

Gyógyszertámogatás

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

1 példány

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Természetbeni ellátások
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A Kormány 1883/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. Az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) 
Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 2. Az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1813/2016. (XII. 20.) Korm. határozat 
1. mellékletében
a) a „Magyar Katolikus Püspöki Konferencia” szövegrész helyébe a  „Kolping Oktatási és Szociális 

Intézményfenntartó Szervezet” szöveg,
b) a „Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet” szövegrész helyébe a „Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia” szöveg
lép.

 3. Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról 
szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat
a) 2. pontjában foglalt táblázat 21. sorában a „Baracska Község feladatainak támogatása II.” szövegrész helyébe 

a „Csabdi Község feladatainak támogatása” szöveg, a „tornaterem építése” szövegrész helyébe a „települési 
sportlétesítmény fejlesztése” szöveg,

b) 1.  mellékletében a  „Baracska Község feladatainak támogatása II.” szövegrész helyébe a  „Csabdi Község 
feladatainak támogatása” szöveg

lép.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 1883/2016. (XII. 28.) Korm. határozathoz
„1. melléklet a 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 Evangélikus-Lutheránus Egyház 580 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás Romániai Evangélikus-Lutheránus 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



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 218. szám 84551

erdélyi ingatlanberuházási támogatás Római Katolikus Plébánia Atyha 42 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás Szászfenesi Református Egyházközség 160 000 000

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
350 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás Római Katolikus Plébánia Nyárádköszvényes 8 800 000

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
150 000 000

erdélyi ingatlanberuházási támogatás Új Ezredév Református Központ 1 000 000 000

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
Magyar Nemzeti Tanács 95 000 000

vajdasági szervezet programjának, 
célitűzéseinek és ingatlanberuházásának 

támogatása
Magyar Nemzeti Tanács 80 000 000

vajdasági ingatlanberuházási támogatás Szekeres Alapítvány 400 000 000

vajdasági ingatlanberuházási támogatás Szabadkai Püspökség 760 000 000

vajdasági ingatlanberuházási támogatás Kis Szent Teréz Plébánia Zenta 50 000 000

vajdasági ingatlanberuházási támogatás Magyar Nemzeti Tanács 230 000 000

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 Közöség
50 000 000

muravidéki ingatlanberuházási támogatás
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közöség
30 000 000
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diaszpóra ingatlanberuházási támogatás Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2 500 000 000

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
M.Pokrova Jótékonysági Alapítvány (Oltalom 

Jótékonysági Alapítvány)
19 500 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás Pannónia Szociokulturális Fejlődés Társaság 5 500 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás
Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskoláért 

Jótékonysági Alapítvány
110 000 000

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 600 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási támogatás
Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye 

Beregszászi Esperesi Kerület
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 Gimnázim és Alapiskola 98 000 000

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
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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
21 000 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás Palásthy Pál Egyházi Alapiskola 6 000 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás Szent Imre Egyházi Óvoda 5 000 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás
Magyar Tannyelvű Szent János Egyházi 

Alapiskola
15 000 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás Szent Rita Egyházi Alapiskola 5 000 000

felvidéki ingatlanberuházási támogatás Szent István Egyházi Alapiskola 5 000 000

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 20 000 000
”
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A Kormány 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21.  § (6)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 398 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész 
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések 
cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. január 30.

 2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a  központi költségvetés egyes előirányzatain 
keletkezett megtakarításokra tekintettel – 11 798 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet 
szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Ávr.) 152.  §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról 
szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozatban megállapított 2015. évi, további intézkedésig fel nem használható 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványokból 831 674 ezer forint felhasználását 
a 2. mellékletben foglaltak szerint;

 4. az Ávr. 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  2015. évi költségvetési maradványok 
felhasználásáról szóló 1669/2016. (XI. 23.) Korm. határozatban megállapított, 2015. évi, további intézkedésig 
fel nem használható kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem 
terheltté vált költségvetési maradványokból a  X. Igazságügyi Minisztérium fejezetnél keletkezett 166 918 ezer 
forint, a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 353 090 ezer forint, a  XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezetnél keletkezett 10 418 ezer forint felhasználását;

 5. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  3–4.  pontokban felhasználásra engedélyezett 
összegekből a 3. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 6. a Kvtv. 19.  § (7)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és az  Ávr. 34.  § (2)  bekezdése értelmében felhívja 
a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelőjét, hogy a  LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alap fejezet, 7. Fejezeti stabilitási tartalék cím előirányzaton lévő 624 500 ezer forintot utalja át 
a  XI.  Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 1. Célelőirányzatok, 67. Egyes megyei jogú 
városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport javára;

 7. a Kvtv. 19.  § (7)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és az  Ávr. 34.  § (2)  bekezdése értelmében felhívja 
a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelőjét, hogy a  LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 15. Fejezeti stabilitási 
tartalék cím előirányzaton lévő 389 500 ezer forintot utalja át a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok, 1. Célelőirányzatok, 67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport javára;

 8. a Kvtv. 19.  § (7)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és az  Ávr. 34.  § (2)  bekezdése értelmében 
felhívja a  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelőjét, hogy a  LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fejezet,  
10. Fejezeti stabilitási tartalék cím előirányzaton lévő 134 400 ezer forintot utalja át a XI. Miniszterelnökség fejezet,  
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 1. Célelőirányzatok, 67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása 
jogcímcsoport javára;
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 9. a Kvtv. 19.  § (7)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és az  Ávr. 34.  § (2)  bekezdése értelmében felhívja 
a Nemzeti Kulturális Alap kezelőjét, hogy a LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet, 14. Fejezeti stabilitási tartalék cím 
előirányzaton lévő 93 500 ezer forintot utalja át a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 
1. Célelőirányzatok, 67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport javára.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. Költségvetés  közvetlen bevételei és kiadásai
LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség
K3 Dologi kiadások -370 000

347673 15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
K7 Felújítások 35 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

295146 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 600 000

355717 67 Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 861 000

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -398 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
004174 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

K5 Egyéb működési célú kiadások 500 000
255390 2 Európai uniós befizetések

K5 Egyéb működési célú kiadások 3 200 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1 Családi támogatások

3539 1 Családi pótlék
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -1 800 000

265990 7 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -1 400 000

XLII. Költségvetés  közvetlen bevételei és kiadásai
33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

265834 14 A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség
K5 Egyéb működési célú kiadások -90 000

36 Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai
2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

277789 3 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz
K5 Egyéb működési célú kiadások -38 000

282090 4 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz
K5 Egyéb működési célú kiadások -100 000

42 Alapok támogatása
1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása

335006 1 Költségvetési támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások -8 000 000,0

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap
303835 8 Start-munkaprogram

K5 Egyéb működési célú kiadások -8 000 000,0

ezer forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

36 Költségvetési támogatás
199782 B1   Működési célú támogatások államháztartáson belülről -8 000 000,0

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

Államháztartási egyedi 
azonosító

B E V É T E L A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat számaKiemelt előirányzat
neve

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Államháztartási egyedi 
azonosító

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat számaKiemelt előirányzat 
neve
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ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség -370 000
347673 15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 35 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

295146 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 600 000
355717 67 Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása 7 861 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
004174 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 500 000
255390 2 Európai uniós befizetések 3 200 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 12 196 000 12 196 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

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

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Államháztartási egyedi 
azonosító

T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat számaKiemelt előirányzat
neve
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2. melléklet az 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozathoz
2. melléklet a ……/2016. (…) Korm. határozathoz 

ezer forintban

Megnevezés
Felhasználható 

kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványok

I-5. Közbeszerzési Hatóság 139 826
X. Igazságügyi Minisztérium                                      617 833
XI-31. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal                             21 142
XIII. Honvédelmi Minisztérium                                 9 134
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium           43 739
Összesen: 831 674

A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok
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3. melléklet az 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

Fejezet-
szám Címszám Alcímszám

Jogcím-
csoport 
szám

Jogcím-
szám

Kiemelt előirányzat 
szám Fejezet név Cím név Alcím név Jogcím-

csoport név Jogcím név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

I. Országgyűlés
5 Közbeszerzési Hatóság

1 Közbeszerzési Hatóság
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -139 826

X. Igazságügyi Minisztérium
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -337 834
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 655

3 Igazságügyi Hivatal
K5 Egyéb működési célú kiadások -153 909
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -56 932

9 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek
K5 Egyéb működési célú kiadások -95 320
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -6 898

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -90 032

17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás
K5 Egyéb működési célú kiadások -22 157

18 Jogi segítségnyújtás
K5 Egyéb működési célú kiadások -20 014

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
67 Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 362 100
31 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
K5 Egyéb működési célú kiadások -17 812
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -3 330

XIII. Honvédelmi Minisztérium
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

K5 Egyéb működési célú kiadások -27
7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

K5 Egyéb működési célú kiadások -412
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
42 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -8 695
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -88 394
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -18 514

15 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
K5 Egyéb működési célú kiadások -7 921

16 Nemzeti Sportközpontok
K5 Egyéb működési célú kiadások -13 268

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kiemelt célú beruházások támogatása

12 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása

A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása 
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          Ezer forintban

Fejezet-
szám Címszám Alcímszám

Jogcím-
csoport 
szám

Jogcím-
szám

Kiemelt előirányzat 
szám Fejezet név Cím név Alcím név Jogcím-

csoport név Jogcím név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

A 2015. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása 

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -3 572
15 Kiemelt közúti beruházások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -2 287
32 Közlekedési ágazati programok

2 Közúthálózat fenntartás és működtetés
K5 Egyéb működési célú kiadások -4 092

3 Útdíj rendszerek működtetése
K5 Egyéb működési célú kiadások -410

11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások -9 850

33 Hazai fejlesztési programok
3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

K5 Egyéb működési célú kiadások -810
4 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 021
34 Infokommunikációs ágazati programok

2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások -120

36 PPP-programok
6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

K5 Egyéb működési célú kiadások -198 594
38 Egyéb feladatok

1 Nemzetközi tagdíjak
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 925

14 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -312

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -14 928
2 Külképviseletek igazgatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -11 270
5 Nemzeti Befektetési Ügynökség

K5 Egyéb működési célú kiadások -16 992
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -2

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

2 Kötött segélyhitelezés
K5 Egyéb működési célú kiadások -6 195

2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Európai Területi Társulások támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -4 770
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A Kormány 1885/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
315,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet 
szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő: 2017. június 30.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1885/2016. (XII. 28.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. Költségvetés közveteln bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 315,0
LXV. Bethlen Gábor Alap

4 Alapból nyújtott támogatások
263167 6 Egyéb támogatások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 315,0
XI. Miniszterelnökség

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -315,0

Millió forintban, egy tizedessel

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 315,0

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 315,0 315,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány



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.


	A Kormány 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

	A Kormány 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az állami kezességbeváltással, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról

	A Kormány 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról

	A Kormány 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről

	A Kormány 485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről

	A Kormány 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	egyes európai uniós projektekkel kapcsolatos jogutódlásról, valamint egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 488/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 489/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes 

	A Kormány 490/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 491/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Budapest XI. kerületében K+F ingatlanfejlesztési beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 492/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üg

	A Kormány 493/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Debrecen közigazgatási területén megvalósuló, tejipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 494/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 495/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete
	a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent

	Az emberi erőforrások minisztere 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelete
	egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 45/2016. (XII. 28.) EMMI rendelete
	a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények racionalizálásához kapcsolódó egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelete
	egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 47/2016. (XII. 28.) EMMI rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

	A Kormány 1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	a 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

	A Kormány 1864/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a magyarországi szerb nemzetiség fejlesztési céljainak megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1865/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	Magyarországnak az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankhoz történő csatlakozásával összefüggésben javasolt feladatokról

	A Kormány 1866/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítéséről

	A Kormány 1867/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	a gyermek és az ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával kapcsolatos feladatokról

	A Kormány 1868/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Nemzeti Élsport és Utánpótlás-nevelési Képzési Központok Magyarországon történő létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1869/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	az Olimpiai Ötpróba Program megvalósításáról

	A Kormány 1870/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	a 2019. évi Maccabi Európa Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1871/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Nemzetközi Fejlesztési Társulás Multilaterális Adósság-elengedési Kezdeményezésének harmadik időszakában való magyar részvételről

	A Kormány 1872/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények megvalósításáról

	A Kormány 1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a megvalósításukhoz szükséges források biztosításáró

	A Kormány 1874/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1875/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

	A Kormány 1876/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében Érd megyei jogú város érintett városrészeinek csapadékvíz elvezetésére, valamint záportározó és környezete kialakítására irányuló beruházások érdekében támogatás biztosításáról

	A Kormány 1877/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program részeként Sopron történelmi belvárosának műemléki felújításának és bemutatásának I. üteméhez kapcsolódó források biztosításáról

	A Kormány 1878/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1879/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának egyes telephelyei elhelyezésével összefüggő feladatokról

	A Kormány 1880/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory” Kreatív Innovációs és Tudáspark egyetemi campus állami beruházás megvalósítása érdekében szükséges források rendelkezésre állásáról

	A Kormány 1881/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
	a Magyar–Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság V. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

	A Kormány 1882/2016. (XII. 28.) Korm. határozata
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