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Törvények

2017. évi LXXXIV. törvény
a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési
kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet
közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás
(a továbbiakban: Alapmegállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés az Alapmegállapodást e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
Az Alapmegállapodás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

”BASIC AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE WORLD HEALTH
ORGANIZATION FOR THE ESTABLISHMENT OF TECHNICAL ADVISORY COOPERATION RELATIONS
The Government of Hungary (hereinafter referred to as ”the Government”), and the World Health Organization
(hereinafter referred to as ”the Organization”);
DESIRING to give effect to the resolutions and decisions of the United Nations and of the Organization relating
to technical advisory cooperation, and to obtain mutual agreement concerning its purpose and scope as well as
the responsibilities which shall be assumed and the services which shall be provided by the Organization and the
Government;
DECLARING that their mutual responsibilities shall be fulfilled in a spirit of friendly cooperation;
HAVE AGREED as follows:

ARTICLE I
Establishment of Technical Advisory Cooperation
1. The Organization shall establish technical advisory cooperation with the Government, subject to budgetary
limitation or the availability of the necessary funds. The Organization and the Government shall cooperate in
arranging, on the basis of the requests received from the Government and approved by the Organization, mutually
agreeable plans of operation for the carrying out of the technical advisory cooperation.
2. Such technical advisory cooperation shall be established in accordance with the relevant resolutions and decisions
of the World Health Assembly, the Executive Board and other organs of the Organization.
3. Such technical advisory cooperation may consist of:
(a)
making available the services of advisers in order to render advice and cooperate with the Government or
with other parties;
(b)
organizing and conducting seminars, training programmes, demonstration projects, expert working groups
and related activities in such places as may be mutually agreed upon;
(c)
awarding scholarships and fellowships or making other arrangements under which candidates nominated by
the Government and approved by the Organization shall study or receive training outside the country;
(d)
preparing and executing pilot projects, tests, experiments or research in such places as may be mutually
agreed upon;
(e)
carrying out any other form of technical advisory cooperation which may be agreed upon by the
Organization and the Government.

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. június 14-i ülésnapján fogadta el.
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4. Advisers who are to render advice to and cooperate with the Government or with other parties shall be selected by
the Organization in consultation with the Government. They shall be responsible to the Organization.
5. In the performance of their duties, the advisers shall act in close consultation with the Government and with
persons or bodies so authorized by the Government, and shall comply with instructions from the Government as
may be appropriate to the nature of their duties and the cooperation in view and as may be mutually agreed upon
between the Organization and the Government.
6. The advisers shall, in the course of their advisory work, make every effort to instruct any technical staff the
Government may associate with them, in their professional methods, techniques and practices, and in the principles
on which these are based.
7. Any technical equipment or supplies, which may be furnished by the Organization, shall remain its property unless
and until such time as title may be transferred in accordance with the policies determined by the World Health
Assembly and existing at the date of transfer.
8. The Government shall be responsible for dealing with any claims which may be brought by third parties against
the Organization and its advisers, agents and employees and shall hold harmless the Organization and its advisers,
agents and employees in case of any claims or liabilities, except where it is agreed by the Organization and the
Government that such claims or liabilities arise from the gross negligence or wilful misconduct of such advisers,
agents or employees. Under this paragraph the Government shall be responsible for dealing with claims arising
from the activities or closely related to the activities under the cooperation relations.

ARTICLE II
Participation of the Government in Technical Advisory Cooperation
1. The Government shall do everything in its power to ensure the effective development of the technical advisory
cooperation.
2. The Government and the Organization shall consult together regarding the publication, as appropriate, of any
findings and reports of advisers that may prove of benefit to other countries and to the Organization.
3. The Government shall actively collaborate with the Organization in the furnishing and compilation of findings,
data, statistics and such other information as will enable the Organization to analyse and evaluate the results of the
programmes of technical advisory cooperation.

ARTICLE III
Administrative and Financial Obligations of the Organization
1. The Organization shall defray, in full or in part, as may be mutually agreed upon, the costs necessary to the technical
advisory cooperation which are payable outside the country, as follows:
(a)
the salaries and subsistence (including duty travel per diem) of the advisers;
(b)
the costs of transportation of the advisers during their travel to and from the point of entry into the country;
(c)
the cost of any other travel outside the country;
(d)
health and accident insurance of the advisers;
(e)
the purchase and transport to and from the point of entry into the country of any equipment or supplies
provided by the Organization;
(f )
any other expenses outside the country approved by the Organization.
2. The Organization shall defray such expenses in local currency as are not covered by the Government pursuant to
Article IV, paragraph 1, of this Agreement.

ARTICLE IV
Administrative and Financial Obligations of the Government
1. The Government shall contribute to the cost of technical advisory cooperation by paying for, or directly furnishing,
the following facilities and services:
(a)
local personnel services, technical and administrative, including the necessary local secretarial help,
interpreter-translators and related assistance;
(b)
the necessary office space and other premises;
(c)
postage and telecommunications for official purposes.
2. The Government shall identify and ensure the availability of facilities for receiving medical care and hospitalisation
by the international personnel.

9358

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 98. szám

3. The Government shall defray such portion of the expenses to be paid outside the country as are not covered by the
Organization, and as may be mutually agreed upon.
4. In appropriate cases the Government shall put at the disposal of the Organization labour, equipment, supplies,
consumables and the transportation of personnel, supplies and equipment for official purposes within the country
and other services or property as may be needed for the execution of its work and as may be mutually agreed upon.

ARTICLE V
Privileges and Immunities, Exemptions and Facilities
1. Hungary as a party of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies guarantees
all the privileges, immunities, exemptions and facilities for the Organization and its officials as provided in the
Convention.
2. Staff of the Organization, including advisers engaged by it as members of the staff assigned to carry out the
purposes of this Agreement, shall be deemed to be officials within the meaning of the above Convention.
3. In addition to the privileges and immunities, exemptions and facilities enjoyed by effect of paragraphs 1 and 2 of
this Article, the WHO Programme Coordinator/Representative in Hungary shall enjoy, in respect of himself/herself
and members of his/her family forming part of his/her household, the same privileges, immunities, exemptions
and facilities as accorded to the members of the diplomatic staff in the Vienna Convention on Diplomatic Relations
of 1961. The privileges, immunities, exemptions and facilities provided in this paragraph shall only apply to the
WHO Programme Coordinator/Representative in Hungary and members of his/her family forming part of his/her
household on the condition that he/she is not a national or a permanent resident of Hungary, but nevertheless they
shall enjoy the same privileges, immunities, exemptions and facilities as accorded to the officials in the Convention
on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies.

ARTICLE VI
Final Provisions
1. This Basic Agreement is concluded for an indefinite period and shall enter into force on the thirtieth day following
the date on which the Government and the Organization have notified each other of the completion of the internal
procedures required by each of them to be bound by it.
2. This Basic Agreement may be modified by agreement between the Government and the Organization, each of
which shall give full and sympathetic consideration to any request by the other for such modification.
3. This Basic Agreement may be terminated by either party upon written notice to the other party and shall terminate
sixty days after receipt of such notice.
Done in duplicate at Copenhagen, this 20 day of June 2016.
………………………………………
For the Government of Hungary

…………………………………..
For the World Health Organization

ALAPMEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET KÖZÖTT
SZAKMAI TANÁCSADÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KAPCSOLATOK LÉTREHOZÁSÁRA
Magyarország Kormánya (a továbbiakban: a Kormány) és az Egészségügyi Világszervezet (a továbbiakban:
a Szervezet);
ATTÓL AZ ÓHAJTÓL VEZÉRELVE, hogy foganatosítsák az Egyesült Nemzetek és a Szervezet szakmai tanácsadási
együttműködésre vonatkozó határozatait és döntéseit, továbbá hogy kölcsönös megállapodásra jussanak
annak céljait és feladatkörét illetően, valamint a Szervezet és a Kormány által vállalt kötelezettségek és nyújtott
szolgáltatások tekintetében;
KINYILVÁNÍTVA azt, hogy kölcsönös kötelezettségeiket a baráti együttműködés szellemében fogják teljesíteni;
AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODTAK MEG:
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I. CIKK
Szakmai tanácsadási együttműködés létesítése
1. A Szervezet szakmai tanácsadási együttműködést létesít a Kormánnyal, a költségvetési korlátok vagy a szükséges
pénzalapok rendelkezésre állására is figyelemmel. A Szervezet és a Kormány, a Kormánytól érkező és a Szervezet
által jóváhagyott kérés alapján, együttműködik kölcsönösen elfogadható működési tervek összeállításában
a szakmai tanácsadási együttműködés végrehajtására.
2. A szakmai tanácsadási együttműködést az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlése, a Végrehajtó Bizottság és
a Szervezet más szerveinek vonatkozó határozataival és döntéseivel összhangban kell létrehozni.
3. A szakmai tanácsadási együttműködés az alábbiakat ölelheti fel:
a)
szaktanácsadók szolgáltatásainak rendelkezésre bocsátása tanácsadás és a Kormánnyal vagy további felekkel
történő együttműködés céljából;
b)
szemináriumok, képzési programok, demonstrációs projektek, szakértői munkacsoportok és kapcsolódó
tevékenységek megszervezése és lebonyolítása kölcsönös egyetértéssel megállapított helyszíneken;
c)
tanulmányi ösztöndíjak és egyetemi ösztöndíjak odaítélése, vagy egyéb intézkedések megtétele, amelyek
révén a Kormány által javasolt és a Szervezet által jóváhagyott jelöltek külföldön tanulmányokat folytatnak
vagy képzésben részesülnek;
d)
kísérleti projektek, vizsgálatok, kísérletek vagy kutatás előkészítése és végrehajtása kölcsönös egyetértéssel
megállapított helyszíneken;
e)
a szakmai tanácsadási együttműködés bármilyen egyéb formájának megvalósítása, a Szervezet és a Kormány
egyetértésének alapján.
4. A Kormánynak vagy más feleknek tanácsadást nyújtó és velük együttműködő tanácsadókat a Szervezet választja ki
a Kormánnyal konzultálva. A tanácsadók a Szervezetnek tartoznak felelősséggel.
5. A tanácsadók feladataik ellátása során a Kormánnyal és a Kormány által arra feljogosított személyekkel vagy
szervezetekkel közvetlenül egyeztetve járnak el, és a Kormány utasításainak vetik alá magukat, a feladataik
jellegének és a célzott együttműködésnek megfelelő mértékig, továbbá a Szervezet és a Kormány közötti kölcsönös
megállapodás szerint;
6. A tanácsadók tanácsadói tevékenységük ellátása során minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy azokat
a szakembereket, akiket a Kormány melléjük rendel, kiképezzék a szakmai módszereik, technikáik és gyakorlatuk
terén, valamint azoknak az alapelveknek a tekintetében, amelyekre ezek alapulnak.
7. Minden technikai berendezés vagy készlet, amelyet a Szervezet biztosít, a Szervezet tulajdonában marad, hacsak és
mindaddig, amíg a tulajdonjog át nem ruházható az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlése által meghatározott és
az átruházás időpontjában érvényes irányelvekkel összhangban.
8. A Kormány felelős azoknak a követeléseknek az elintézéséért, amelyekkel harmadik fél lép fel a Szervezettel és
tanácsadóival, megbízottaival és alkalmazottaival szemben; továbbá mentesíti a Szervezetet és tanácsadóit,
megbízottait és alkalmazottait bármilyen kárigény vagy kötelezettség alól, kivéve azt az esetet, amikor a Szervezet
és a Kormány egyetért abban, hogy a kárigények vagy kötelezettségek e tanácsadók, megbízottak vagy
alkalmazottak tudatos gondatlanságának vagy károsítási szándékának a következményei. Jelen bekezdés alapján
a Kormány felelős az együttműködési kapcsolatok keretében folytatott tevékenységekből vagy azokkal szorosan
összefüggő tevékenységekből adódó követeléseknek az elintézéséért.

II. CIKK
A Kormány részvétele a szakmai tanácsadási együttműködésben
1. A Kormány a módjában álló minden eszközzel biztosítja a szakmai tanácsadási együttműködés eredményes
kialakítását.
2. A Kormány és a Szervezet egymással konzultál, értelemszerűen, azoknak az eredményeknek és tanácsadói
jelentéseknek a publikálásáról, amelyek hasznosak lehetnek más országok és a Szervezet számára.
3. A Kormány aktívan együttműködik a Szervezettel eredmények, adatok, statisztikák és egyéb információk
rendelkezésre bocsátásában és összeállításában, amelyek lehetővé teszik a Szervezetnek a szakmai tanácsadási
együttműködés programjai eredményének az elemzését és értékelését.
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III. CIKK
A Szervezet adminisztratív és pénzügyi kötelezettségei
1. A Szervezet viseli – részben vagy egészben, a kölcsönös megállapodás szerint – a szakmai tanácsadási
együttműködéshez szükséges azon költségeket, amelyek külföldön fizetendők, az alábbiak szerint:
a)
a tanácsadók bérét és ellátmányát (ideértve a hivatalos utakra vonatkozó napidíjakat);
b)
a tanácsadók szállítási költségét az országba való belépési pontig és ponttól történő utazásuk során;
c)
az ország határain kívüli minden utazás költségeit;
d)
a tanácsadók egészség- és balesetbiztosítását;
e)
a Szervezet által rendelkezésre bocsátott berendezések vagy anyagok beszerzését és elszállítását az országba
történő belépési pontig és ponttól;
f)
az ország határain kívül felmerülő, a Szervezet által jóváhagyott egyéb költségeket.
2. A Szervezet helyi valutában fedezi azokat a költségeket, amelyeket nem a Kormány visel a Megállapodás IV. cikkének
1. bekezdésében foglaltak értelmében.

IV. CIKK
A Kormány adminisztratív és pénzügyi kötelezettségei
1. A Kormány a szakmai tanácsadói együttműködés költségeihez azzal járul hozzá, hogy fizeti, vagy közvetlenül
biztosítja, az alábbi létesítményeket és szolgáltatásokat:
a)
helyi szakmai és adminisztratív személyi szolgáltatások, ideértve a szükséges helyi titkársági támogatást,
tolmácsokat-fordítókat és kapcsolódó segítséget;
b)
a szükséges irodai és egyéb helyiségeket;
c)
hivatalos célú postai és telekommunikációs költségeket.
2. A Kormány azonosítja és biztosítja azon létesítmények hozzáférhetőségét, amelyek a nemzetközi személyzet részére
egészségügyi és kórházi ellátását nyújtanak.
3. A Kormány viseli a külföldön kifizetendő költségeknek azt a részét, amelyet a Szervezet nem fedez, és amelyekről
kölcsönösen megállapodnak.
4. Adott esetben a Kormány a Szervezet rendelkezésére bocsát munkaerőt, berendezéseket, anyagokat és
fogyóeszközöket, továbbá személyek, anyagok és berendezések hivatalos célú belföldi szállítását, valamint
egyéb szolgáltatásokat vagy tulajdont, amely a munkájának elvégzéséhez szükséges, és amelyről kölcsönösen
megállapodnak.

V. CIKK
Kiváltságok és mentességek, felmentések és kedvezmények
1. Magyarország, a szakosított szervezetek kiváltságairól és mentességeiről szóló Egyezmény részes feleként,
a Szervezet és annak munkatársai tekintetében garantálja az Egyezmény szerinti kiváltságokat, mentességet,
felmentéseket és kedvezményeket.
2. A Szervezet munkatársait, ideértve azokat a szakértőket, akiket a Szervezet a jelen Megállapodás céljainak
a megvalósítására kijelölt személyzet tagjaiként szerződtet, a fenti Egyezmény értelmében tisztviselőknek kell
tekinteni.
3. Jelen cikk 1. és 2. bekezdésében foglalt kiváltságok, mentességek, felmentések és kedvezményeken túl
a Magyarországra kinevezett Szervezet program-koordinátor/magyarországi képviselő személyére és a vele
közös háztartásban élő családtagjaira, a diplomáciai képviselőkre általában vonatkozó kiváltságok, mentességek,
felmentések és kedvezmények érvényesek, összhangban a Diplomáciai Kapcsolatokról szóló, 1961-es Bécsi
Egyezménnyel. Az ezen bekezdésben megállapított kiváltságok, mentességek, felmentések és kedvezmények
csak akkor illetik meg az EVSZ program-koordinátort/magyarországi képviselőt és a vele közös háztartásban élő
családtagjait, amennyiben nem magyar állampolgárok vagy állandó lakosok Magyarországon, azonban ugyan
azokat a kiváltságokat, mentességeket, felmentéseket és kedvezményeket élvezik, mint amelyek a szakosított
szervezetek kiváltságairól és mentességeiről szóló Egyezmény alapján a tisztviselőket megilletik.

VI. CIKK
Záró rendelkezések
1. Ez az Alapmegállapodás határozatlan időre szól és harminc nappal azt követően lép hatályba, hogy a Kormány
és a Szervezet kölcsönösen értesítették egymást a kötelezettségvállalást engedélyező belső eljárásaik sikeres
lezárásáról.
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2. Az Alapmegállapodás a Kormány és a Szervezet közti egyetértéssel módosítható, és mindkét fél alapos és megértő
megfontolás tárgyává teszi a másik fél módosítási kérését.
3. Az Alapmegállapodás bármely fél által a másiknak küldött írásos értesítéssel felmondható és az értesítés
kézhezvételétől számított hatvan nap múlva megszűnik.
Készült két példányban Koppenhágában, 2016. június 20-án.
…………………………………………..
Magyarország Kormánya nevében
4. §

…………………………………………..
Az Egészségügyi Világszervezet nevében”

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

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2017. évi LXXXV. törvény
a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet
Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten, Magyarországon tartandó
67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről*

1. §		
Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet
közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között
Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

“AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND WORLD HEALTH ORGANIZATION
on the organization in Budapest, Hungary of the 67th Session of the WHO Regional Committee for
Europe on 11–14 September 2017
The Government of Hungary (hereinafter referred to as “the Government) and
The World Health Organization (hereinafter referred to as “the Organization”),
Desiring to give effect to the invitation of Hungary to hold the 67th session of the Regional Committee for Europe
of the World Health Organization in Budapest from 11 to 14 September 2017 and the resolution EUR/RC65/R7
adopted at the 65th session of the Regional Committee for Europe, confirmed in resolution EUR/RC66/R13 adopted
at the 66th session of the Regional Committee for Europe.

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. június 14-i ülésnapján fogadta el.
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Desiring to conclude an agreement for the purpose of determining the facilities and services and the legal status
afforded to the Organization on the occasion of the holding of the 67th session of the Regional Committee for
Europe (hereinafter referred to as “the Session”),
HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE I: Obligations of the Government and of the Organization
The Organization shall make available at its own expense for the Session the personnel necessary for the effective
functioning of the Session.
The Government shall provide the local facilities and bear the expenses directly attributable to the holding of
the Session in Budapest, except for those which would normally be borne by the Organization if the Session was
held at the WHO Regional Office for Europe, as specified in the subsequent Articles and in the attached Annexes I,
II and III which constitute an integral part of this Agreement.

ARTICLE II: Facilities, Services, Premises and Equipment
1. The Government shall make available to the Organization, free of charge, for the duration of the Session
such personnel, meeting and office premises, fixtures, furniture, equipment and supplies as are required
by the Organization and specified in the enclosed Annexes II and III. The Session is understood to include
associated meetings held within the timeframe given for availability of rooms as given in Annex II (e.g. meetings
of the Standing Committee of the Regional Committee, briefing meetings with groups of Member States, press
conferences etc).
2. The Government shall also provide, free of charge, suitably equipped offices for those officials of the Organization
whose presence in Hungary both before the opening of the Session and after its termination, is required by
the Organization for the effective functioning of the Session.
3. The Government will allow the temporary importation, tax-free and duty-free, of all necessary equipment, including
technical equipment of accompanying representatives of the information media, and will waive import duties and
taxes on goods necessary for the Session.
4. The Government shall make arrangements to provide a programme for accompanying persons, social events, and
official events outside the core programme of work of the Regional Committee.
5. The Government shall provide information for the Guide for Participants as early as possible in advance of
the Session.

ARTICLE III: Accommodation
1. The Government shall take the necessary steps to reserve accommodation in hotels for representatives, alternates
and advisers of Members of the Region, members of the WHO Secretariat, as well as the persons accompanying
them.
2. The WHO Regional Office shall inform the Government of hotel accommodation requirements in good time; firm
reservations will be confirmed by the deadline agreed upon between the Organization and the Government.

ARTICLE IV: Transport
1. The Government shall take the necessary steps to facilitate the arrival in Hungary and the departure from Hungary
of all persons who are participating in an official capacity in the work of the Session and their accompanying
persons.
2. The Government shall take the necessary steps so that a special reception desk at the Budapest Liszt Ferenc
International Airport be set up in order to meet representatives, alternates and advisers of Members of the Region,
officials of the Organization and other persons referred to in Article VIII.1 of this Agreement upon arrival and arrange
transportation to their hotels as well as back to the airport on departure.
3. The Government shall make available to the Organization, free of charge, the vehicles necessary for local
transportation of equipment, materials and documents required in connection with the Session. The Government
shall be responsible for all expenses connected with such transport, such as the provision of petrol and servicing of
vehicles.
4. The Government shall also make available to the Organization, free of charge, a special transport service between
the official premises of the Session and the hotels where representatives, alternates and advisers of Members of
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the Region and members of the Secretariat will be accommodated. The timetable of this service will be established
in consultation with the Organization.

ARTICLE V: Communications
The Government shall take the necessary measures to provide all facilities required for the effective functioning
of the Session as indicated in Annex II. and shall meet the cost of communications made by the Organization,
including communications sent by it for the purposes of the Session and containing matter intended for publication
by the press or broadcasting.

ARTICLE VI: Legal Status
For the purposes of this Agreement, the Government shall apply the provisions of the Convention on the Privileges
and Immunities of the Specialized Agencies and Annex VII thereof approved by the General Assembly of the United
Nations on November 21, 1947 and acceded to by Hungary without any reservation on 2 August 1967, (hereinafter
referred to as “the Convention”), as well as the provisions set forth in the following Articles.

ARTICLE VII: Inviolability and Protection of the Premises
Placed at the Disposal of the Organization
1. The premises placed at the disposal of the Organization in connection with the Session shall, throughout the period
they are being used by the Organization, be considered as the premises of the Organization and shall thereby enjoy
the benefits of inviolability referred to in Section 5 of Article III of the Convention.
2. The premises of the Organization shall be placed under the control and authority of the Organization which shall
have the exclusive right to authorize or prohibit entry thereto of any person and may also cause any person to be
removed therefrom.
3. The Government shall take appropriate measures to ensure that the premises of the Organization are not
disturbed by the entry of unauthorized persons or groups of persons, by disorder or by any unreasonable noise
in the immediate vicinity thereof. To this end, the Government shall, as necessary, station police officers outside
the premises of the Organization and take any other measure deemed by it to be necessary.
4. At the request of the Regional Director, the Government shall provide the necessary police officers to give assistance
for maintaining order, if the need arises, within the premises of the Organization, and to expel any person who may
disturb it and to provide general security services within the premises.
5. Intellectual property – material (recordings, minutes, reports, documents, etc.) shall remain the legal property of
the Organization

ARTICLE VIII: Right to Enter and to Remain in Hungary and Legal Status of Participants in the Session
1. The competent Hungarian authorities, in case the relevant legal requirements are fulfilled, shall issue in a timely
fashion visas, when required, to permit the entry into, stay and departure from Hungary of the following persons:
a)
Representatives, alternates and advisers of Members of the Region as well as observers of other States invited
by the Organization to attend the session in accordance with established practice, who shall, while attending
the Session, enjoy the privileges and immunities provided for in Article V of the Convention;
b)
Officials of the Organization, who shall, while acting in their official capacity in connection with the Session,
enjoy the privileges and immunities provided for in Article VI of the Convention;
c)
Experts (other than officials) performing missions for the Organization, who shall, while acting in their official
capacity in connection with the Session, enjoy the privileges and immunities provided for in Paragraph 2 of
Annex VII to the Convention;
d)
Representatives of the United Nations and of the specialized agencies, and of international governmental
and nongovernmental organizations with which, in accordance with Articles 69 to 71 of the WHO
Constitution, the Organization has entered into relationships, and which are participating in the session, who
shall be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them
in their official capacity. This provision is without prejudice to the privileges and immunities that Hungary
may have to apply to representatives of the United Nations, the specialized agencies and the international
governmental organizations referred to above in compliance with relevant international agreements;
e)
Any other persons invited by the Organization to attend the Session in an official capacity, who shall be
immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their
official capacity;
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f)
Persons accompanying the persons referred to in sub-paragraphs a) to e) of the present Article.
2. An exhaustive list of the names of the persons referred to in paragraph 1. above and of the country and
the Organization which they represent shall be forwarded by the Organization to the Government prior to
the commencement of the Session.
3. Without prejudice to the special immunities which they might otherwise enjoy, the persons referred to under
Articles V and VI of the Convention, and Paragraph 2 of Annex VII to this Convention, and under d)–e) of Paragraph 1.
above, shall not throughout the duration of their functions or mission, including the time required by travel
on Hungarian territory, be subject to any measure of arrest or expulsion, for the conduct in the exercise of their
function or mission.

ARTICLE IX: Foreign Exchange
Without prejudice to the provisions of Section 7 of Article III of the Convention, the Organization, may, by means
of a bank account in the name of the Organization, transfer funds to Hungary for the purposes of the Session in
the quantities required to cover the expenses of the Organization in Hungary and, at the end of the Session, transfer
out of any such bank account or accounts established in Hungary, any balance of funds of the Organization not
utilized in the course of the Session.

ARTICLE X: Liability
The Government shall hold harmless the Organization and its officials and shall be responsible for dealing with
any action, claim or other demand against the Organization or its officials resulting from activities covered by
this Agreement, except where such action, claim or demand arise from gross negligence or willful misconduct of
the officials of the Organization.

ARTICLE XI: Intellectual Property
The Government of Hungary assigns full copyright in any work created by it for the purposes of the Regional
Committee to WHO, including any photography taken or recordings made. The Government shall further ensure
that any author hired by it shall transfer copyright to it in order to fulfill its obligation under this clause, by inserting
a clause to that effect in subsequent contracts.

ARTICLE XII: Final Provisions
The present Agreement shall enter into force thirty (30) calendar days after the date the Organization receives
the written note sent by the Government confirming that the internal requirements for the entry into force have
been completed. Both parties shall make all endeavours to accomplish the tasks foreseen in the present Agreement
during the period between the signing and entry into force of the present Agreement.
IN WITNESS THEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.
Done in duplicate at Budapest, this 5 day of May 2017.
………………………………………
For the Government of Hungary

………………………………………
For the World Health Organization

MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA és az EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET között
az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottsága 2017. szeptember 11–14. között
Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megrendezésről
Magyarország Kormánya (a továbbiakban: a Kormány) és
az Egészségügyi Világszervezet (a továbbiakban: a Világszervezet),
attól az óhajtól vezérelve, hogy eleget tegyenek Magyarország meghívásának az Egészségügyi Világszervezet
Európai Regionális Bizottsága 2017. szeptember 11–14. között tartandó 67. ülésszakának Budapesten történő
megrendezésére, és érvényre juttassák az Európai Regionális Bizottság 65. ülésszakán elfogadott EUR/RC65/R7
határozatot, amely megerősítésre került az Európai Regionális Bizottság 66. ülésszakán elfogadott EUR/RC66/R13
határozatban,
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attól az óhajtól vezérelve, hogy megállapodást kössenek az Európai Regionális Bizottság 67. ülésszakának
(a továbbiakban: az ülésszak) lebonyolítása során a Világszervezet számára biztosítandó létesítmények és
szolgáltatások, valamint a jogállás meghatározása érdekében,
AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODTAK MEG:

I. CIKK: A Kormány és a Világszervezet kötelezettségei
A Világszervezet a saját költségén rendelkezésére bocsátja az ülésszak időtartama alatt az ülésszak hatékony
működéséhez szükséges személyzetet.
A Kormány biztosítja a helyi létesítményeket és viseli az ülésszak Budapesten történő megrendezéséhez közvetlenül
kapcsolódó költségeket – kivéve azokat, amelyeket általában a Világszervezet viselne, ha az ülésszak a WHO Európai
Regionális Irodájában kerülne megrendezésre – a következő cikkekben és a Megállapodás szerves részét képező
csatolt I., II. és III. mellékletben meghatározottak szerint.

II. CIKK: Létesítmények, szolgáltatások, helyszínek és felszerelés
1. A Kormány térítésmentesen a Világszervezet rendelkezésére bocsátja az ülésszak időtartamára a Világszervezet által
igényelt és a csatolt II. és III. mellékletben meghatározott személyzetet, termeket és irodákat, berendezési tárgyakat,
bútorokat, felszereléseket és készleteket. Az ülésszak fogalma magában foglalja a II. mellékletben megadott
termek rendelkezésre állási időkeretén belül rendezett kapcsolódó találkozókat (pl. a Regionális Bizottság Állandó
Bizottságának ülései, eligazító ülések a tagállamok csoportjaival, sajtótájékoztatók, stb.).
2. A Kormány emellett térítésmentesen megfelelően felszerelt irodahelyiséget biztosít a Világszervezet azon
tisztviselőinek, akik számára a Világszervezet az ülésszak hatékony lebonyolítása érdekében előírja, hogy az ülésszak
megnyitását megelőzően és az ülésszakot követően Magyarországon tartózkodjanak.
3. A Kormány lehetővé teszi a szükséges felszerelések – ideértve a tájékoztató média képviselőinek technikai
berendezéseit – ideiglenes adó- és vámmentes behozatalát, és az ülésszakhoz szükséges áruk esetében eltekint
a behozatali vámoktól és adóktól.
4. A Kormány gondoskodik a kísérő személyeknek szánt programok, továbbá a társasági rendezvények és a Regionális
Bizottság törzsprogramjához nem tartozó hivatalos rendezvények megszervezéséről.
5. A Kormány az ülésszakot megelőzően minél hamarabb információkat nyújt a résztvevők számára készülő
útmutatóhoz.

III. CIKK: Szállás
1. A Kormány megteszi a szükséges lépéseket a Régió tagállamai képviselői, helyetteseik és tanácsadóik, a WHO
Titkárságának tagjai, valamint a kísérő személyek szállásának lefoglalása érdekében.
2. A WHO Regionális Irodája időben tájékoztatja a Kormányt a szállásfoglalási igényekről; a végleges foglalásokat
a Világszervezet és a Kormány által elfogadott határidőn belül megerősítik.

IV. CIKK: Szállítás
1. A Kormány megteszi a szükséges lépéseket az ülésszak munkájában hivatalos minőségben részt vevő személyek és
kísérőik Magyarországra történő beutazásának és Magyarországról történő elutazásának elősegítése érdekében.
2. A Kormány meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren speciális
fogadópult álljon rendelkezésre a Régió tagállamai képviselői, helyetteseik és tanácsadóik, a Világszervezet
tisztviselői, valamint a jelen Megállapodás VIII. cikkének 1. bekezdésében említett egyéb személyek fogadására,
továbbá intézkedik a szállodába, illetve elutazáskor a repülőtérre való szállítás megszervezéséről.
3. A Kormány térítésmentesen a Világszervezet rendelkezésére bocsátja az ülésszakhoz szükséges felszerelések,
anyagok és dokumentumok helyi szállítására szolgáló járműveket. A Kormány viseli az ilyen szállításból eredő
költségeket, például az üzemanyagköltséget és a járművek karbantartási költségeit.
4. A Kormány továbbá térítésmentesen külön szállítási szolgáltatást biztosít a Világszervezet számára az ülésszak
hivatalos helyszíne és a között a szálloda között, amelyben a Régió tagállamai képviselői, helyetteseik
és tanácsadóik, illetve a Világszervezet Titkárságának tagjai megszállnak. A szolgáltatás menetrendjét
a Világszervezettel konzultálva alakítják ki.
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V. CIKK: Kommunikáció
A Kormány intézkedik az ülésszak hatékony lebonyolításához szükséges, a II. mellékletben feltüntetett létesítmények
biztosításáról, és fedezi a Világszervezet kommunikációs költségeit, ideértve a Világszervezet által az ülésszakra
küldött sajtó általi megjelentetésre vagy műsorszórásra tervezett anyagot tartalmazó közlemények költségeit.

VI. CIKK: Jogállás
A jelen Megállapodás céljaira a Kormány az Egyesült Nemzetek szakosított intézményei kiváltságairól és
mentességeiről szóló, 1947. november 21-én az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által jóváhagyott egyezmény
rendelkezéseit, továbbá az említett egyezmény (a továbbiakban: az Egyezmény) VII. mellékletének rendelkezéseit
– amelyekhez Magyarország fenntartások nélkül 1967. augusztus 2-án csatlakozott –, valamint az alábbi cikkekben
foglalt rendelkezéseket alkalmazza,

VII. CIKK: A Világszervezet rendelkezésére bocsátott helyszínek sérthetetlensége és védelme
1. Az ülésszakkal kapcsolatban a Világszervezet rendelkezésére bocsátott helyszínek a Világszervezet általi használatuk
időtartama alatt a Világszervezet helyszíneinek tekintendők, és ezért az Egyezmény III. cikkének 5. bekezdésében
említett sérthetetlenség előnyeit élvezik.
2. A Világszervezet helyszínei a Világszervezet ellenőrzése és hatásköre alá tartoznak, és a Világszervezetnek
kizárólagos joga van bármely személy belépésének engedélyezésére és megtagadására, továbbá bármely személy
eltávolítását elrendelheti ezekről a helyszínekről.
3. A Kormány megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a Világszervezet helyszíneit illetéktelen
személyek vagy csoportok belépése, rendzavarás vagy a helyszínek közvetlen környezetében keletkező indokolatlan
zaj ne zavarja. A Kormány ebből a célból szükség szerint rendőröket állomásoztat a Világszervezet helyszínein kívül,
és bármely egyéb szükségesnek tartott intézkedést meghoz.
4. A regionális igazgató kérésére a Kormány a szükséges számban rendőröket biztosít, hogy szükség esetén
segítsenek a rend fenntartásában a Világszervezet helyszínein, és eltávolítsák az ülésszakot esetlegesen megzavaró
személyeket, továbbá általános biztonsági szolgáltatásokat nyújtsanak a helyszínen.
5. A szellemi tulajdonnal kapcsolatos anyagok (felvételek, emlékeztetők, jelentések, dokumentumok stb.)
a Világszervezet tulajdonában maradnak.

VIII. CIKK: Az ülésszak résztvevőinek Magyarországra való belépéshez és ott-tartózkodáshoz való joga,
valamint a résztvevők jogállása
1. Az illetékes magyar hatóságok a jogszabályi feltételek fennállása esetén, kellő időben – amennyiben szükséges –
vízumot állítanak ki az alábbi személyek részére a Magyarországra való belépés, az ott-tartózkodás, valamint
az onnan való távozás engedélyezése érdekében:
a)
a Régió tagállamai képviselői, helyetteseik és tanácsadóik, valamint a Világszervezet által az alkalmazott
gyakorlatnak megfelelően az ülésszakon való részvételre meghívott más országok megfigyelői, akik,
az ülésszakon való részvétel során az Egyezmény V. cikkében megállapított kiváltságokat és mentességeket
élvezik;
b)
a Világszervezet tisztviselői, akik – miközben az ülésszak során hivatalos minőségben járnak el –
az Egyezmény VI. cikkében megállapított kiváltságokat és mentességeket élvezik;
c)
a Világszervezet számára kiküldetés keretében munkát végző szakértők (nem tisztviselők), akik – miközben
az ülésszak során hivatalos minőségben járnak el – az Egyezmény VII. mellékletének 2. bekezdésében
megállapított kiváltságokat és mentességeket élvezik;
d)
az Egyesült Nemzetek és szakosított intézményei, továbbá azon nemzetközi kormányzati és nem
kormányzati szervezetek képviselői, amelyekkel a Világszervezet a WHO Alkotmánya 69–71. cikkének
megfelelően kapcsolatot teremtett és részt vesznek az ülésszakon, akik a hivatalos minőségükben
végrehajtott cselekedeteik tekintetében, szóbeli vagy írásbeli megnyilatkozásaikat is beleértve, mentességet
élveznek a bírósági eljárások alól. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a kiváltságokat és mentességeket,
amelyeket Magyarországnak a vonatkozó nemzetközi megállapodások értelmében az Egyesült Nemzetek,
annak szakosított intézményei, továbbá a nemzetközi kormányzati szervezetek fent említett képviselői
vonatkozásában esetlegesen alkalmaznia kell;
e)
a Világszervezet által meghívott, az ülésszakon hivatalos minőségükben eljáró más személyek, akik hivatalos
minőségükben végrehajtott cselekedeteik tekintetében, szóbeli vagy írásbeli megnyilatkozásaikat is
beleértve, mentességet élveznek a bírósági eljárások alól;
f)
az e cikk a)–e) pontjában említett személyeket kísérő személyek.
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2. A fenti 1. bekezdésben említett személyek hiánytalan névjegyzékét, valamint az általuk képviselt ország és szervezet
nevét a Világszervezet az ülésszak megkezdése előtt továbbítja a Kormánynak.
3. Az Egyezmény V. és VI. cikkében, az Egyezmény VII. mellékletének 2. bekezdésében és a fenti 1. bekezdés
d)–e) pontjában említett személyek – az általuk egyebekben élvezett speciális mentességek sérelme nélkül –
a feladatvégzésük vagy kiküldetésük időtartama alatt, ideértve a Magyarország területén történő utazás idejét is,
nem vonhatók letartóztatási vagy kiutasítási intézkedés alá a feladatvégzésük vagy kiküldetésük gyakorlásának
teljesítése miatt.

IX. CIKK: Pénzösszegek átutalása
Az Egyezmény III. cikkének 7. bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül, a Világszervezet – a Világszervezet
nevében nyitott bankszámla útján – pénzösszegeket utalhat át Magyarországra az ülésszak megrendezése céljából
a Világszervezet magyarországi költségeinek fedezéséhez szükséges mértékben, illetve az ülésszakot követően
visszautalhatja a Magyarországon nyitott bankszámlá(k)ról a Világszervezet tulajdonát képező, az ülésszak során fel
nem használt pénzösszegeket.

X. CIKK: Felelősség
A Kormány kármentesíti a Világszervezetet és tisztviselőit, és foglalkozik a Világszervezettel vagy a tisztviselőivel
szemben fennálló keresetekkel, követelésekkel vagy egyéb igényekkel, amelyek az ezen Megállapodás alá tartozó
tevékenységekből erednek, kivéve, ha az ilyen kereset, követelés vagy egyéb igény a Világszervezet tisztviselőinek
súlyos gondatlanságából vagy szándékos kötelességszegéséből ered.

XI. CIKK: Szellemi tulajdon
Magyarország Kormánya teljes egészében átadja a WHO-nak az általa a Regionális Bizottsággal kapcsolatban
elkészült munkák, ideértve az elkészült fényképek és felvételek szerzői jogát. A Kormány továbbá eleget tesz annak,
hogy a későbbi szerződésekbe olyan záradékot illeszt be, amely biztosítja, hogy az általa felkért szerzők átengedik
számára a szerzői jogot az e rendelkezésben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében.

XII. CIKK: Záró rendelkezések
Ez a Megállapodás 30 naptári nappal azt követően lép hatályba, hogy a Világszervezethez a Kormány megerősítő
írásbeli értesítése megérkezett arról, hogy a hatálybalépés belső követelményei teljesültek. A Felek minden
erőfeszítést megtesznek, hogy a jelen Megállapodás feladatai az aláírása és a hatályba lépése közötti időszakban
teljesüljenek.
FENTIEK HITELÉÜL a kellő jogkörrel felhatalmazott alulírottak a jelen Megállapodást aláírták.
Készült két példányban Budapesten, 2017. május 5-én.
………………………………………
Magyarország Kormánya nevében

…………………………………………………
Az Egészségügyi Világszervezet nevében”

4. §		
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Megállapodás mellékleteit rendeletben hirdesse ki.
5. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás XII. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2017. évi LXXXVI. törvény
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról*

1. §		
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2017. évi
a) bevételi főösszegét 17 867 739,4 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 19 034 096,5 millió forintban,
c) hiányát 1 166 357,1 millió forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai működési
költségvetés 2017. évi
a) bevételi főösszegét 15 049 587,5 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 15 049 587,5 millió forintban,
c) egyenlegét 0,0 millió forintban
állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási
költségvetés 2017. évi
a) bevételi főösszegét 1 272 986,0 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 1 745 347,5 millió forintban,
c) hiányát 472 361,5 millió forintban
állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés az európai uniós
fejlesztési költségvetés 2017. évi
a) bevételi főösszegét 1 545 165,9 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 2 239 161,5 millió forintban,
c) hiányát 693 995,6 millió forintban
állapítja meg.”
2. §		
A Kvtv. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. cím, 3. alcím, 3. Ágazati életpályák és bérintézkedések
jogcímcsoporton – jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó – többlet személyi juttatások és az azokhoz
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.”
3. §

(1) A Kvtv. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
24 750,8 millió forintot köteles 2017. évben befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére, amelyek
esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik
negyedévben december 10-e.”
(2) A Kvtv. 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A központi költségvetési szervek, az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületek és a köztestület
által irányított köztestületi költségvetési szervek – az intézményi és a fejezeti kezelésű előirányzataikon –
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatuk terhére a szociális hozzájárulási adó
2017. évi csökkentéséből származó kiadási megtakarításukat – kormányrendeletben meghatározott módon –
havonta az érintett tárgyhónapot követő hó 15-éig kötelesek befizetni a központi költségvetés javára, vagy azt
a kormányrendeletben meghatározott módon más célra átcsoportosítani.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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4. §		
A Kvtv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére
különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra
200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 720,0 millió forint, egyszeri segélyre 550,0 millió forint
használható fel.”
5. §		
A Kvtv. 20. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kincstár a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetése céljából az eredeti előirányzaton felüli, a pénzügyi
tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (4) bekezdése alapján keletkezett többletbevételeivel
az államháztartásért felelős miniszter engedélye nélkül, saját hatáskörben megnövelheti a bevételi és kiadási
előirányzatait.
(4) Az államháztartásért felelős miniszter a gazdasági növekedés elősegítése és a versenyképesség javítása céljából
engedélyezheti a 26. §-ban meghatározott tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összegének
megemelését a 2017. évben azzal, hogy ezen állomány ebben az esetben sem haladhatja meg a 150 000,0 millió
forintot.
(5) A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet, 20. cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére más fejezetre, címre, alcímre, jogcímcsoportra,
jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra – a Kormány által meghatározott beruházások előkészítése
érdekében – átcsoportosíthat.”
6. §

(1) A Kvtv. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Ny. Alap részére a központi költségvetés XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetén belül
a kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti támogatás átutalása
a) július–november hónapban havonta a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat havi időarányos összegének
kétszeresével,
b) december hónapban a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és utolsó ellátás kifizetése után az éves előirányzat
fennmaradt összegével, legfeljebb az Ny. Alap nullszaldós pénzforgalmi egyenlegéig
történik.”
(2) A Kvtv. 33. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben az Ny. Alap pénzforgalmi egyenlege a tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó
ellátás kifizetése után többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely
a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím, 5. Kiadások támogatására
pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.”

7. §		
A Kvtv. 51. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya
2017. december 31-én nem haladhatja meg a 190 000,0 millió forintot.”
8. §		
A Kvtv. 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig
480 000 forint/fő/év.”
9. §		
A Kvtv. 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„73. § A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény szerinti uniós értékhatár 2017. július 1-től
2017. december 31-ig
a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 418 000 euró,
b) építési beruházás esetén 5 225 000 euró.”
10. §

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

A Kvtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
A Kvtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
A Kvtv. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
A Kvtv. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
A Kvtv. 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
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11. §		
A Kvtv.
1.
9. § (4) bekezdésében a „837,4” szövegrész helyébe a „931,5” szöveg,
2.
20. § (2) bekezdésében az „1350,0” szövegrész helyébe az „1100,0” szöveg,
3.
2. melléklet I. pont 1. alpont b) pont bb) alpontjában a „064010 „Közvilágítás” kormányzati funkció” szövegrész
helyébe a „„Közvilágítás” kormányzati funkció” szöveg,
4.
2. melléklet I. pont 1. alpont b) pont bc) alpontjában a „013320 „Köztemető-fenntartás, és -működtetés”
kormányzati funkció” szövegrész helyébe a „„Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció”
szöveg,
5.
2. melléklet I. pont 1. alpont b) pont bd) alpontjában a „045160 „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása” és 045170 „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók” szövegrész helyébe
a „„Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása”
kormányzati funkciók” szöveg,
6.
2. melléklet II. pont 1. alpont b) pontjában a „– beleértve a pedagógus szakképzettséggel rendelkező
segítőket is –” szövegrész helyébe „– beleértve a pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező
segítőket is –” szöveg,
7.
2. melléklet II. pont 1. alpont c) pontjában a „pedagógus szakképzettséggel rendelkező” szövegrész helyébe
a „pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező” szöveg,
8.
2. melléklet III. pont 3. alpontjában az „51 824,1” szövegrész helyébe az „54 324,1” szöveg,
9.
2. melléklet III. pont 3. alpont f ) pontjában a „külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli
foglalkoztatási támogatást” szövegrész helyébe a „külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli
foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását” szöveg,
10.
2. melléklet III. pont 3. alpont g) pontjában a „külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli
foglalkoztatási támogatást” szövegrész helyébe a „külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli
foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását” szöveg,
11.
2. melléklet III. pont 3 alpont h) pontjában a „külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli
foglalkoztatási támogatást” szövegrész helyébe a „külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli
foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását” szöveg,
12.
2. melléklet III. pont 5. alpontjában a „gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással” szövegrész helyébe
a „gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi
önkormányzattól vásárolt szolgáltatással” szöveg,
13.
2. melléklet IV. pont 1. alpont f ) pontjában a „679,4 millió forint” szövegrész helyébe a „682,2 millió forint”
szöveg,
14.
2. melléklet IV. pont 1. alpont g) pontjában a „679,4 millió forint” szövegrész helyébe a „682,2 millió forint”
szöveg,
15.
2. melléklet IV. pont 1. alpont h) pontjában a „2 100,0 millió forint” szövegrész helyébe a „2 094,4 millió forint”
szöveg,
16.
2. melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont c) alpontjában a „III.2., III.5.b)” szövegrész helyébe a „III.2., III.3.jc),
III.5.b)” szöveg,
17.
2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontjában a „kérelemhez mellékelni” szövegrész helyébe
„kérelemhez – a II.4. és III.7. pont szerinti támogatások kivételével – mellékelni” szöveg,
18.
2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nb) pontjában a „III.3. és III.5. jogcímek szerinti
feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az intézményi
gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére,”
szövegrész helyébe az „a III.3., III.5. és III.6. jogcímek szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb
állami támogatással nem fedezett részére,” szöveg,
19.
2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pont n) alpont nb) pontjában a „„Lakásfenntartással, lakhatással
összefüggő ellátások” kormányzati funkciókon, valamint az nc) és ne) pontokban szereplő kormányzati
funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe,” szövegrész helyébe a „„Lakásfenntartással, lakhatással
összefüggő ellátások”, az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” kormányzati
funkciókon, valamint az nc), ne) és nf ) pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások
vehetők figyelembe. Amennyiben az önkormányzat a III.3., III.5. és III.6 szerinti feladatokra támogatásban nem
részesül, de e feladatok ellátásához társulás vagy másik önkormányzat felé „Támogatási célú finanszírozási
műveletek” kormányzati funkción teljesített kiadással hozzájárul, úgy ennek összege a támogatás
elszámolása szempontjából figyelembe vehető,” szöveg,
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

3. melléklet I. pont 6. alpont a) pontjában a „tárgyév” szövegrész helyébe a „tárgyévet követő év” szöveg,
3. melléklet IV. pont 1. alpont b) pontjában az „a kincstári” szövegrész helyébe az „az önellenőrzés, a kincstári”
szöveg,
3. melléklet IV. pont 6. alpontjában az „1-6.” szövegrész helyébe az „1–7.” szöveg,
3. melléklet VI. pont 1. alpont e) pontjában a „II.2. és III.” szövegrész helyébe a „II.2., II.12. és III.” szöveg,
3. melléklet VI. pont 1. alpont h) pontjában a „II.6. pont” szövegrész helyébe a „II.6 és II.11. pont” szöveg,
7. melléklet I. pont 2.2. alpontjában az „állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „állami
intézményfenntartók” szöveg,
7. melléklet I. pont 4. alpont ad) pontjában a „készségfejlesztő speciális szakiskolában” szövegrész helyébe
a „készségfejlesztő szakiskolában” szöveg,
7. melléklet I. pont 6. alpont kd) pontjában a „készségfejlesztő speciális szakiskolája” szövegrész helyébe
a „készségfejlesztő szakiskolája” szöveg,
7. melléklet II. pont 6. alpontjában a „támogatás nem igényelhető” szövegrész helyébe a „támogatásra
a fenntartó nem jogosult” szöveg,
7. melléklet VI. pont 1. alpontjában az „azokhoz kapcsolódó 27%-os mértékkel számított munkaadókat
terhelő járulék” szövegrész helyébe az „azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék” szöveg,
7. melléklet VI. pont 17. alpontjában az „I. pont 4. alpont c) pontjában” szövegrész helyébe az „I. pont 4. alpont
c) pontjában, I. pont 5. alpont d) pontjában” szöveg,
8. melléklet IV. pont a) alpontjában a „41. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerint” szövegrész helyébe a „41. §
(1) bekezdés a)–c) pontja és a 41. § (7) bekezdés szerint” szöveg,
8. melléklet IV. pontjában a „T= Plsz * Kjtvhr. szerinti pótlék összege *12*1,27, de legfeljebb” szövegrész
helyébe a „T= Plsz * Kjtvhr. szerinti pótlék összege *12*(1 + a szociális hozzájárulási adó mértéke), de
legfeljebb” szöveg

lép.
12. §		
Hatályát veszti a Kvtv.
1.
9. § (5) bekezdése és
2.
77. § (1) bekezdése.
13. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 9. § 2017. július 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2017. évi LXXXVI. törvényhez
A Kvtv. 1. melléklet
1.
„

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 1. A helyi
önkormányzatok működésének általános támogatása alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
1

2.
„

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
3

„

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

151 589,9

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 3. A települési
önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Cím
szám

3.

Cím
név

Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím- cím
ir.
csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása

Cím
név

Alcím
név

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

127 137,6

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím a következő
„5. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” alcímmel egészül ki:

(Cím
szám

5

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

”

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

73 910,4
”
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JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

”

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet, 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai cím sora helyébe a következő rendelkezés
lép:

„

(Cím
szám
3

„

5.

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

Felhalmozási
bevétel)

40 540,8
”

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
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4.

(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai működési költségvetés

Bevétel

613 632,4

Egyenleg)
-613 632,4
”

„

6.

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet „Hazai felhalmozási költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai felhalmozási költségvetés

Bevétel

40 540,8

Egyenleg)
-40 540,8
”

„

7.

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet „IX. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2017. évi előirányzat
Kiadás
IX. fejezet összesen:

654 173,2

Bevétel

Egyenleg)
-654 173,2
”

9373

„

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „3. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása” alcímmel
és „2. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása” jogcímcsoporttal egészül ki:

(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
3

„

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
2

9.

9374

8.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása

218,0
„

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai működési költségvetés

Bevétel

15 362,8

5 750,7

Egyenleg)
-9 612,1
”

„

10. X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet „X. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2017. évi előirányzat
Kiadás
X. fejezet összesen:

15 620,6

Bevétel
5 750,7

Egyenleg)
-9 869,9
”
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(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

Alcím
név

1

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

109 525,4
”

12. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport,
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

Alcím
név

2

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

29 844,4
”

13. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi
kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
3

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Dologi kiadások

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
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11. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport,
1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

25 978,6
”

9375

9376

14. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport,
6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

Alcím
név

6

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Beruházások

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

6 454,7
”

15. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport,
7. Felújítások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

Alcím
név

7

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felújítások

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

2 231,0
”

16. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím sora helyébe a következő rendelkezés
lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
1

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Rendkívüli kormányzati intézkedések

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

140 000,0
”
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(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
2

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Országvédelmi Alap

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

95 881,0
”

18. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai működési költségvetés

Bevétel

693 654,7

46 009,6
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17. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

Egyenleg)
-647 645,1
”

19. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet „Hazai felhalmozási költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai felhalmozási költségvetés

Bevétel

327 934,1

283,1

Egyenleg)
-327 651,0
”

20. XI. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet „XI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
XI. fejezet összesen:

1 021 929,0

Bevétel
46 632,7

Egyenleg)
-975 296,3
”

9377

9378

21. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 1. Honvédelmi Minisztérium igazgatása alcím, 1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

Alcím
név

1

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

3 589,4
”

22. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 1. Honvédelmi Minisztérium igazgatása alcím, 1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

Alcím
név

2

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

971,7
”

23. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 1. Honvédelmi Minisztérium igazgatása alcím, 1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
3

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Dologi kiadások

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

443,3
”
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(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

Alcím
név

7

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felújítások

Felhalmozási
bevétel)

16 165,7
”

25. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím a következő „4. Hadisírgondozás támogatása”
jogcímcsoporttal és „1. I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása” jogcímmel egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
4

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
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24. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzatcsoport, 7. Felújítások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

Hadisírgondozás támogatása
1

I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati
támogatása

624,5
”

26. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai működési költségvetés

307 038,3

Bevétel
31 188,6

Egyenleg)
-275 849,7
”

9379

9380

27. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet „Hazai felhalmozási költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai felhalmozási költségvetés

Bevétel

57 428,2

Egyenleg)

1 759,4

-55 668,8
”

28. XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet „XIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
XIII. fejezet összesen:

Bevétel

364 466,5

Egyenleg)

32 948,0

-331 518,5
”

29. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 13. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt
előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
1

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
Személyi juttatások

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

3 905,1
”
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(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

2

Jog- ElőFEJEZET
cím
ir.
név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

1 027,9
”

31. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
56

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
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30. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet, 13. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

28 267,0
”

32. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai működési költségvetés

Bevétel

638 084,1

24 929,3

Egyenleg)
-613 154,8
”

33. XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet „XIV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
XIV. fejezet összesen:

695 124,1

Bevétel
26 931,7

Egyenleg)
-668 192,4
”

9381

9382

34. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi
juttatások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

Alcím
név

1

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Személyi juttatások

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

2 784,1
”

35. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 2. Munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

Alcím
név

2

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

794,8
”

36. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi
kiadások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

Alcím
név

3

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Dologi kiadások

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

16 369,8
”

(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
6

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Beruházások

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

1 027,5
”
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37. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport,
6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

Alcím
név

7

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felújítások

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

1 477,5
”

39. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Belgazdasági feladatok alcím a következő „11. Irinyi terv
végrehajtása” jogcímcsoporttal, „2. Beszállítói-fejlesztési Program” jogcímmel és „3. Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése” jogcímmel egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

11

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
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38. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 7. Felújítások
kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

Irinyi terv végrehajtása
2

Beszállítói-fejlesztési Program

6 000,0

3

Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése

1 000,0
”

40. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Munkaerőpiaci és képzési feladatok alcím a következő „16. Váci
Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
16

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

1 153,1
”

9383

9384

41. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai működési költségvetés

Bevétel

230 171,0

Egyenleg)

39 947,4

-190 223,6
”

42. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet „Hazai felhalmozási költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai felhalmozási költségvetés

Bevétel

51 235,2

Egyenleg)

30 175,1

-21 060,1
”

43. XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezet „XV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
XV. fejezet összesen:

Bevétel

285 205,2

Egyenleg)

70 656,5

-214 548,7
”

44. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 30. Közúthálózat
felújítása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
30

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Közúthálózat felújítása

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás
35,0

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

59 965,0
”
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(Cím
szám

(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
61

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Beruházás Előkészítési Alap

Felhalmozási
bevétel)

26 600,0
”

46. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet „Hazai felhalmozási költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai felhalmozási költségvetés

Bevétel

549 563,0
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45. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő „61. Beruházás Előkészítési Alap” alcímmel egészül ki:
„

Egyenleg)
35,0

-549 528,0
”

47. XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet „XVII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
XVII. fejezet összesen:

Bevétel

1 289 028,4

Egyenleg)

65 174,5

-1 223 853,9
”

48. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 7. Felújítások kiemelt
előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
7

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Felújítások

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

14 281,9
”

9385

9386

49. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím,
2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 6. Beruházások kiemelt előirányzat sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

Alcím
név

6

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Beruházások

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

6 025,4
”

50. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatásai alcím, 18. Határon túli oktatási és
kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport, 1. Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

1

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

801,4

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

1 085,0
”

51. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatásai alcím, 18. Határon túli oktatási és
kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport, 3. Határtalanul! program támogatása jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

3

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Határtalanul! program támogatása

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

2 630,2

Felhalmozási
bevétel)

11,0

(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
4

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Csoóri Sándor Alap

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

2 500,0
”
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52. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport a következő „4. Csoóri Sándor Alap” jogcímmel egészül ki:
„

(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
12

Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím- cím
ir.
csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös
fejlesztése

Cím
név

Alcím
név

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

2 700,0
”

54. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím, 25. Új budapesti
kórház előkészítése és kivitelezése jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

25

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Egészséges Budapest Program

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

500,0

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

3 500,0
”

55. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím,
9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

9

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

300,0

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

7 516,7
”

56. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím,
10. Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
10

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok
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53. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím a következő
„12. MRE Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztése” jogcímcsoporttal egészül ki:
„

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

10 883,5
”
9387

9388

57. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai működési költségvetés

Bevétel

3 043 326,4

Egyenleg)

929 821,1

-2 113 505,3
”

58. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet „Hazai felhalmozási költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai felhalmozási költségvetés

Bevétel

207 637,3

Egyenleg)

33 986,1

-173 651,2
”

59. XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezet „XX. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
XX. fejezet összesen:

Bevétel

3 250 963,7

Egyenleg)

963 807,2

-2 287 156,5
”

60. XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és
konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

2

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

20 590,0
”
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JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
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61. XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai működési költségvetés

Bevétel

Egyenleg)

26 741,1

-26 741,1
”

62. XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA fejezet „XXI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
XXI. fejezet összesen:

Bevétel

Egyenleg)

27 007,1

-27 007,1
”

63. XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet, 1. Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai cím,
2. Devizakötvények kamatelszámolásai alcím, 1. Nemzetközi devizakötvények jogcímcsoport, 1. Devizakötvények kamata jogcím sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

1

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Devizakötvények kamata

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

193 603,7
”

64. XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet, 2. A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai cím,
2. Államkötvények kamatelszámolása alcím, 1. Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai jogcímcsoport, 1. Hiányt finanszírozó és adósságmegújító
államkötvények kamatelszámolásai jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
1

Cím
név

Alcím
név

Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím- cím
ir.
csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás
495 601,4

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

29 894,6
”

9389

9390

65. XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai működési költségvetés

Bevétel

945 915,4

Egyenleg)

42 767,5

-903 147,9
”

66. XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet „XLI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
XLI. fejezet összesen:

Bevétel

945 915,4

Egyenleg)

42 767,5

-903 147,9
”

67. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 1. Társasági adó alcím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
1

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Társasági adó

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

606 918,2
”

68. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 5. Cégautóadó alcím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
5

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Cégautóadó

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

33 600,0
”
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(Cím
szám

(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
6

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Egyszerűsített vállalkozói adó

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

75 600,0
”

70. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 7. Bányajáradék alcím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
7

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Bányajáradék

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

35 000,0
”

71. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 12. Rehabilitációs hozzájárulás alcím sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
12

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név
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69. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 6. Egyszerűsített vállalkozói adó alcím
sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Rehabilitációs hozzájárulás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

80 000,0
”

72. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 14. Kisadózók tételes adója alcím sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
14

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Kisadózók tételes adója

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

94 500,0
”
9391

9392

73. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 15. Kisvállalati adó alcím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
15

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Kisvállalati adó

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

23 500,0
”

74. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 1. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 16. Közműadó alcím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
16

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Közműadó

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

55 200,0
”

75. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
1

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Általános forgalmi adó

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

2 528 824,9

Felhalmozási
bevétel)
1 013 181,2

76. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 2. Jövedéki adó alcím sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
2

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jövedéki adó

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

1 068 500,0
”
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”

(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
3

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Regisztrációs adó

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

24 400,0
”

78. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 6. Biztosítási adó alcím sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
6

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
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77. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 3. Regisztrációs adó alcím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Biztosítási adó

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

34 200,0
”

79. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 3. Lakosság költségvetési befizetései cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím sora helyébe
a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
1

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Személyi jövedelemadó

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

1 908 500,0
”

80. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 3. Lakosság költségvetési befizetései cím, 4. Lakossági illetékek alcím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
4

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Lakossági illetékek

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

178 200,0
”
9393

9394

81. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 2. Központosított bevételek alcím,
1. Bírságbevételek jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

1

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Bírságbevételek

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

26 121,3
”

82. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 2. Központosított bevételek alcím, 2. Termékdíjak
jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

2

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Termékdíjak

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

73 500,0
”

83. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 2. Központosított bevételek alcím, 3. Egyéb
központosított bevételek jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

3

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Egyéb központosított bevételek

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

18 110,5

(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
4

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Megtett úttal arányos útdíj

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

169 900,0
”
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”

84. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 2. Központosított bevételek alcím, 4. Megtett úttal
arányos útdíj jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

6

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Időalapú útdíj

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

59 900,0
”

86. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím, 1. Központi költségvetési szervek alcím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
1

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
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85. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 2. Központosított bevételek alcím, 6. Időalapú útdíj
(HD) jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Központi költségvetési szervek

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

60 687,4
”

87. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím, 5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alcím sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
5

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

26 566,0
”

88. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 7. Egyéb uniós bevételek cím, 4. Uniós támogatások utólagos megtérülése alcím,
5. Strukturális Alapok jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
5

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Strukturális Alapok

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

86 731,0
”
9395

9396

89. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 35. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím a következő
„1. Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása” alcímmel és „5. Kiadások támogatására pénzeszköz átadás” jogcímcsoporttal egészül ki:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
1

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
5

Kiadások támogatására pénzeszköz átadás

208 000,0
”

90. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 35. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím,
2. Egészségbiztosítási Alap támogatása alcím, 9. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

9

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

47 002,3
”

91. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 37. Hozzájárulás az EU költségvetéséhez cím, 1. ÁFA alapú hozzájárulás alcím sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

1

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

ÁFA alapú hozzájárulás

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

43 516,5
”
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JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
2

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

GNI alapú hozzájárulás

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

218 684,8
”

93. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 37. Hozzájárulás az EU költségvetéséhez cím, 3. Brit korrekció alcím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
3

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Brit korrekció
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92. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 37. Hozzájárulás az EU költségvetéséhez cím, 2. GNI alapú hozzájárulás alcím sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
„

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

21 285,3
”

94. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet, 37. Hozzájárulás az EU költségvetéséhez cím, 4. Dánia, Hollandia és Svédország
számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
4

Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím- cím
ir.
csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI
csökkentés

Cím
név

Alcím
név

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

2 558,2
”

95. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai működési költségvetés

1 129 474,9

Bevétel
7 843 940,0

Egyenleg)
6 714 465,1
”

9397

9398

96. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet „Hazai felhalmozási költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai felhalmozási költségvetés

Bevétel

185 570,0

Egyenleg)

1 013 181,2

827 611,2
”

97. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezet „XLII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2017. évi előirányzat
Kiadás
XLII. fejezet összesen:

Bevétel

1 315 044,9

Egyenleg)

8 857 121,2

7 542 076,3
”

98. XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal
kapcsolatos kiadások alcím, 2. Állami tulajdonú társaságok támogatása jogcímcsoport, 3. A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása jogcím
sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(Cím
szám

JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
3

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

10 000,0
”

99. XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

Kiadás
Hazai működési költségvetés

88 925,2

Bevétel
42 265,9

Egyenleg)
-46 659,3
”
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(2017. évi előirányzat
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100.
„

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet „XLIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2017. évi előirányzat
Kiadás
XLIII. fejezet összesen:

Bevétel

188 621,6

Egyenleg)

62 492,9

-126 128,7
”

101.
„
(Cím
szám

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet, 1. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek cím, 1. Ingatlan
értékesítéséből származó bevételek alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
1

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Ingatlan értékesítéséből származó bevételek

Felhalmozási
bevétel)
167 900,0
”

102.
„

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet „Hazai felhalmozási költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés
lép:
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai felhalmozási költségvetés

Bevétel

2 000,0

167 900,0

Egyenleg)
165 900,0
”

103.
„

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fejezet „XLIV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2017. évi előirányzat
Kiadás
XLIV. fejezet összesen:

17 041,7

Bevétel
170 950,0

Egyenleg)
153 908,3
”

9399

(Cím
szám

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet, 4. Passzív kiadások cím, 1. Álláskeresési ellátások alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
1

105.
„
(Cím
szám

9400

104.
„

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Álláskeresési ellátások

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

52 000,0
”

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet, 31. Szakképzési hozzájárulás cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

31

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Szakképzési hozzájárulás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

74 506,7
”

106.
„
(Cím
szám

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet, 35. Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada cím sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

35
107.

(Cím
szám
38

Alcím
név

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

175 901,9
”

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet, 38. Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada cím sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

195 539,6
”
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„

Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím- cím
ir.
csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot
megillető hányada
Cím
név
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108.
„

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai működési költségvetés

Bevétel

464 441,4

Egyenleg)

509 289,2

44 847,8
”

109.
„

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezet „LXIII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2017. évi előirányzat
Kiadás
LXIII. fejezet összesen:

Bevétel

494 788,4

Egyenleg)

509 748,2

14 959,8
”

110.
„
(Cím
szám

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 1. Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 1. Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető
része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
1

111.
„
(Cím
szám

Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím- cím
ir.
csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói
nyugdíjbiztosítási járulék

Cím
név

Alcím
név

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

1 759 696,0
”

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 1. Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 2. Biztosítotti nyugdíjjárulék alcím, 1. Biztosított által
fizetett nyugdíjjárulék jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
1

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

1 166 804,6
”

9401

„
(Cím
szám

9402

112.

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 1. Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím a következő „6. Költségvetési hozzájárulások”
alcímmel és „7. Tervezett pénzeszköz-átvétel” jogcímcsoporttal egészül ki:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
6

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

Költségvetési hozzájárulások
7

Tervezett pénzeszköz-átvétel

208 000,0
”

113.
„
(Cím
szám

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 1. Öregségi nyugdíj
jogcímcsoport, 1. Korhatár felettiek öregségi nyugdíja jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

1
114.
„
(Cím
szám

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Korhatár felettiek öregségi nyugdíja

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

2 527 011,5
”

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 4. Egyösszegű méltányossági
kifizetések jogcímcsoport, 2. Egyszeri segély jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Egyszeri segély

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

550,0
”
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2

Cím
név

„
(Cím
szám

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím a következő „5. Nyugdíjprémium
céltartalék” jogcímcsoporttal egészül ki:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

5
116.
„

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Nyugdíjprémium céltartalék

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

24 060,0
”

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
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115.

(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai működési költségvetés

Bevétel

3 168 638,3

Egyenleg)

3 168 819,4

181,1
”

117.
„

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP P fejezet „LXXI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2017. évi előirányzat
Kiadás
LXXI. fejezet összesen:

Bevétel

3 168 819,4

Egyenleg)

3 168 819,4
”

118.
„
(Cím
szám

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 1. Szociális hozzájárulási adó E. Alapot
megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
1

Jog- Jog- ElőFEJEZET
cím- cím
ir.
csop. név csop.
Kiemelt előirányzat neve
név
név
Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói
egészségbiztosítási járulék

Cím
név

Alcím
név

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

500 743,1
”

9403

„
(Cím
szám

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím
sora helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
2

120.
„
(Cím
szám

9404

119.

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Biztosítotti egészségbiztosítási járulék

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

790 927,2
”

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 3. Egyéb járulékok és hozzájárulások alcím,
4. Munkáltatói táppénz hozzájárulás jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

4

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

25 742,6
”

121.
„
(Cím
szám

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 4. Egészségügyi hozzájárulás alcím sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
4

„
(Cím
szám

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Egészségügyi hozzájárulás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

166 277,8
”

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 6. Költségvetési hozzájárulások alcím,
10. Tervezett pénzeszköz-átvétel jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
10

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

Tervezett pénzeszköz-átvétel

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

47 002,3
”
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122.

Cím
név

„
(Cím
szám

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 7. Egészségbiztosítási tevékenységgel
kapcsolatos egyéb bevételek alcím, 12. Baleseti adó jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

12
124.
„
(Cím
szám

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Baleseti adó

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

36 012,8
”

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcím, 2. Táppénz
jogcímcsoport, 1. Táppénz jogcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám

Cím
név

1

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve
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123.

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Táppénz

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

88 758,4
”

125.
„
(Cím
szám

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcím, 6. Gyermekgondozási
díj jogcímcsoport sora helyébe a következő rendelkezés lép:
JogElő- KieAlcím- Jogir.
melt
cím csop. cím csop. előir.
szám szám szám szám szám
6

126.
„

Cím
név

Alcím
név

Jogcímcsop.
név

Jog- Előcím
ir.
név csop.
név

FEJEZET
Kiemelt előirányzat neve

Gyermekgondozási díj

2017. évi előirányzat
Működési
kiadás

Működési
bevétel

Felhalmozási
kiadás

Felhalmozási
bevétel)

140 987,8
”

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai működési költségvetés

2 084 421,8

Bevétel
2 084 621,8

Egyenleg)
200,0
”

9405

9406

127.
„

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet „LXXII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2017. évi előirányzat
Kiadás
LXXII. fejezet összesen:

Bevétel

2 084 621,8

Egyenleg)

2 084 621,8
”

128.
„

Központi alrendszer „Hazai működési költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai működési költségvetés

Bevétel

15 049 587,5

Egyenleg)

15 049 587,5

0,0
”

129.
„

Központi alrendszer „Hazai felhalmozási költségvetés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2017. évi előirányzat
Kiadás
Hazai felhalmozási költségvetés

Bevétel

1 745 347,5

1 272 986,0

Egyenleg)
-472 361,5
”

130.
„

Központi alrendszer „Központi alrendszer összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2017. évi előirányzat
Központi alrendszer összesen:

19 034 096,5

Bevétel
17 867 739,4

Egyenleg)
-1 166 357,1
”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 98. szám

Kiadás

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 98. szám

9407

2. melléklet a 2017. évi LXXXVI. törvényhez
1. A Kvtv. 2. melléklet I. pont az alábbi 6. alponttal egészül ki:
„6. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 2773,0 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 000 000 forint/település,
A támogatás a 10 000 lakos alatti, 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet el nem érő települési
önkormányzatokat illeti meg a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti településképi arculati
kézikönyv elkészítésével kapcsolatban felmerülő kiadások teljesítéséhez.
A támogatás folyósítása egy összegben, augusztus hónap végén a nettó finanszírozás keretében történik.”
2. A Kvtv. 2. melléklet II. pont 1. alpont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos nevelési igényű
gyermekeket is)
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2016/2017. és a 2017/2018. nevelési évek
köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján történik.
Számításba kell venni továbbá mindazon gyermekeket, beleértve a krízisközpontban vagy a titkos menedékházban
elhelyezett ellátásra tekintettel ideiglenes óvodai jogviszonyt létesített gyermekeket is,
– akik 2016. december 31-éig, vagy – a Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén – a felvételüktől
számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2016/2017. nevelési évben legkésőbb december
31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést,
– akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2016/2017. nevelési évben legkésőbb december 31-éig
az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe,
– akik 2017. december 31-éig, vagy – a Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén – a felvételüktől
számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2017/2018. nevelési évben legkésőbb december
31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, valamint
– akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2017/2018. nevelési évben legkésőbb december 31-éig
az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe.
Nem igényelhető támogatás
– a 2016/2017. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2016. augusztus 31-éig betöltötték,
– a 2017/2018. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2017. augusztus 31-éig betöltik,
kivéve, ha a Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.
Az óvodai nevelésben részesülő integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek számát a Nkt. 47. §
(7) bekezdésében meghatározottak szerint kell figyelembe venni.
Nem igényelhető támogatás továbbá azon gyermekek után, akik esetében az intézmény óvodai neveléshez
kapcsolódó tandíjat állapít meg, továbbá akinek a jegyző vagy a fenntartó felmentést adott a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól.
A 2016/2017. nevelési évben az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe
venni azokat a bölcsődés korú, második életévüket 2016. december 31-éig betöltő gyermekeket, akiknek a
gondozását a Nkt. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendeletben [a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet] meghatározott feltételek szerint biztosítják,
és a gyermek 2016. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást.
A 2017/2018. nevelési évben az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe
venni azokat a bölcsődés-korú, második életévüket 2017. december 31-éig betöltő gyermekeket is, akiknek a
gondozását a Nkt. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között, a 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 2017. szeptember 1-je és
december 31-e között igénybe veszi az ellátást. 2017. szeptember 1-jétől egy gyermekként lehet figyelembe venni
azt a 2017/2018. nevelési évben bölcsődéskorúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő
gyermeket, aki 2017. december 31-éig betölti harmadik életévét.”

9408
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3. A Kvtv. 2. melléklet II. pont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők
minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
ELŐIRÁNYZAT:

8 360,4 millió forint

ALAPFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ ÓVODAPEDAGÓGUSOK, PEDAGÓGUS
SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SEGÍTŐK
– PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA SOROLT ÓVODAPEDAGÓGUSOK, PEDAGÓGUS
SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SEGÍTŐK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:

418 900 forint/fő/év

– MESTERPEDAGÓGUS, KUTATÓTANÁR KATEGÓRIÁBA SOROLT ÓVODAPEDAGÓGUSOK
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:

1 530 600 forint/fő/év

MESTERFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ ÓVODAPEDAGÓGUSOK, PEDAGÓGUS
SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SEGÍTŐK
– PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA SOROLT ÓVODAPEDAGÓGUSOK, PEDAGÓGUS
SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SEGÍTŐK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:

459 200 forint/fő/év

– MESTERPEDAGÓGUS, KUTATÓTANÁR KATEGÓRIÁBA SOROLT ÓVODAPEDAGÓGUSOK
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA:

1 684 800 forint/fő/év

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül
lebonyolított minősítési eljárás során 2017. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár
fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok, valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők (a továbbiakban: segítők) béréhez. A támogatás az önkormányzatot az
általa fenntartott intézményben 2017. január 1-je és 2017. december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott
óvodapedagógusok és segítők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg
a következők szerint:
– a támogatás teljes összege megilleti a fenntartót azon óvodapedagógusok és segítők után, akik a minősítést
2015. december 31-éig szerezték meg,
– a támogatás 11 havi időarányos része illeti meg a fenntartót azon óvodapedagógusok és segítők után, akik
a minősítést 2017. január 1-jei átsorolással szerezték meg.
A támogatás felhasználható a 2016. december havi bérek, 2017. januárban történő kifizetésére.
A minősítést elnyert óvodapedagógusok és segítők fenntartónkénti adatait a köznevelési információs rendszer
adatkezelőjének adatszolgáltatása alapozza meg. Ha a támogatást megalapozó adatok az önkormányzat által
fenntartott intézményben ténylegesen foglalkoztatott, minősítést elnyert és átsorolt óvodapedagógusok és segítők
számával nem egyeznek meg, azok önkormányzat általi módosítására az Ávr. szerinti értesítőben meghatározott
módon és határnapig kerülhet sor.
A támogatás folyósítása január hónaptól havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban
történik.
A II.1., II.2. és II.4. pont szerinti támogatás 50%-ára jogosult az önkormányzat, ha az óvoda napi nyitvatartási ideje
nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát.”
4. A Kvtv. 2. melléklet III. pont 3. alpont d) pont da) és db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„da) Szociális segítés
FAJLAGOS ÖSSZEG: 25 000 forint/fő
A támogatás a Szoctv. 63. § (3) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biztosított
szociális segítés keretében kizárólag szociális segítésre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható
közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítés keretében ellátottak éves becsült száma,
elszámoláskor a szociális segítésben részesülők tevékenységnaplója alapján naponta összesített ellátottak száma
osztva 251-gyel.
db) Személyi gondozás
FAJLAGOS ÖSSZEG: 210 000 forint/fő
A támogatás a Szoctv. 63. § (4) bekezdése és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biztosított
személyi gondozás keretében kizárólag személyi gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. E feladat
ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre.
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a személyi gondozásra megállapodással rendelkező ellátottak
részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszáma alapján kalkulált ellátotti létszám. Elszámoláskor a személyi
gondozásra megállapodással rendelkezők és az ellátást ténylegesen igénybe vevők számának meghatározása:
a tevékenységnapló alapján összesített órák száma osztva 252-vel.
Az ellátotti létszám meghatározása során a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok
3. pontja alapján kell eljárni. Amennyiben a gondozást nem heti 40 órában foglalkoztatott szociális gondozó végzi,
úgy a gondozásra fordított havi 147 órás órakeret arányosan csökkentve vehető figyelembe. Az ellátottak száma
igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot.
Amennyiben a házi segítségnyújtásról – a Kiegészítő szabályok 5. d)–e) pontjának megfelelő – társulás gondoskodik,
úgy a személyi gondozásnál figyelembe vett ellátotti létszám után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.
Egy ellátott naponta a da)–db) jogcímek közül csak egy jogcímen vehető figyelembe.”
5. A Kvtv. 2. melléklet III. pont 3. alpont j) pontja az alábbi jc) alponttal egészül ki:
„jc) Bölcsőde, mini bölcsőde kiegészítő támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 475 000 forint/fő
A támogatás a ja) alpont szerinti támogatásra jogosult, 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem
haladó települési önkormányzatokat illeti meg az általuk fenntartott bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratott és
ellátott gyermekek után, az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint differenciált mértékben.
A támogatás mértékét az alábbi táblázat rögzíti:
Kategóriák a települési önkormányzat egy
No.

lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint)

Fajlagos összeg %-a

alsó határ

felső határ

1.

0

18 000

100

2.

18 001

24 000

50

3.

24 001

32 000

25

Az adóerő-képesség figyelembevételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1.c) alpontja tartalmazza.
A támogatás a ja) alpontnál jelzett létszám alapján 2017. január 1-jétől illeti meg az önkormányzatokat. A támogatás
68%-ának folyósítása az augusztus havi nettó finanszírozás keretében, ezt követően havonta az Ávr. szerinti
mértékben történik. A támogatás felhasználásával kapcsolatban a kiegészítő szabályok ja) alpontra vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. melléklet a 2017. évi LXXXVI. törvényhez
1. A Kvtv. 3. melléklet II. Felhalmozási célú támogatások pontja egy új 11. alponttal egészül ki az alábbiak szerint:
„11. Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása
Előirányzat: 800,0 millió forint
Az előirányzatból a 10 000 lakos alatti, 20 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési
önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet mini bölcsőde kialakítására, amennyiben a településen nem
működik bölcsőde, mini bölcsőde, továbbá a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt.
Az igényelhető maximális támogatás mértéke 10,0 millió forint.
A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelően saját (ideértve a pályázó részvételével működő társulást is) fenntartásban kell működtetni. Nem
igényelhet támogatást az az önkormányzat, mely a 2014–2020. évek közötti uniós programozási időszakban azonos
célra rendelkezésre álló európai uniós támogatásban részesült.
A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása
előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.”
2. A Kvtv. 3. melléklet II. Felhalmozási célú támogatások pontja egy új 12. alponttal egészül ki az alábbiak szerint:
„12. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása
Előirányzat: 1 944,8 millió forint
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Az előirányzatból a 2 000 lakos alatti, 12 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési
önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az alábbi célokra:
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak építésére, felújítására,
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén megvásárlására,
amely
da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi vagy gyermekvédelmi
feladatellátást szolgál,vagy a jövőben fog szolgálni,
e) településrendezési tervek készítésére.
Az igényelhető maximális támogatás mértéke:
– 100 főt meg nem haladó lakosságszámú település esetében legfeljebb 500 000 forint,
– 101–300 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 750 000 forint,
– 301–500 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 1 000 000 forint,
– 501–1 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 1 250 000 forint,
– 1 001–2 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 1 600 000 forint.
A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelően saját (ideértve a pályázó részvételével működő társulást is) fenntartásban kell működtetni.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása
előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.”
3. A Kvtv. 3. melléklet II. Felhalmozási célú támogatások pontja egy új 13. alponttal egészül ki az alábbiak szerint:
„13. Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakításának támogatása
Előirányzat: 350,0 millió forint
Az előirányzat szolgál a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata
támogatására a Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakítása érdekében. A támogatás felhasználásának
részletes szabályairól az egészségügyért felelős miniszter – mint támogató – támogatási szerződést köt Budapest
Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzatával. A támogatás 50%-ának (a továbbiakban:
előleg) folyósítása a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül történik és a további részletek
tárgyévi – szerződés szerinti – folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget
felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol.
A támogatás felhasználási határideje – ideértve a tárgyév november 15-éig el nem számolt előleget is – tárgyévet
követő év december 31-e.”
4. A Kvtv. 3. melléklet II. Felhalmozási célú támogatások pontja egy új 14. alponttal egészül ki az alábbiak szerint:
„14. Helyi érdekű települési fejlesztések
Előirányzat: 4 700,0 millió forint
Az előirányzat szolgál a helyi érdekű, önkormányzati tulajdonban álló – vagy a fejlesztés révén önkormányzati
tulajdonba kerülő – ingatlanok, közterületek fejlesztésére, ingóságok beszerzésére.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésének
megfelelően a helyi önkormányzatokért felelős miniszter állapítja meg.
A támogatás felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e.”
5. A Kvtv. 3. melléklet IV. Önkormányzati elszámolások 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Az önkormányzati elszámolások előirányzat terhére a következő kifizetések teljesíthetők
a) a támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről
a költségvetési évben keletkező pótigény összege,
b) az önellenőrzés, a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi
önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege,
c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi önkormányzatokat megillető ügyleti
és késedelmi kamat összege,

9411

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 98. szám

d) a helyi önkormányzatok által az Áht. 83. § (6a) bekezdésében felsorolt, költségvetési évet megelőző éveket
terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése esetén a költségvetési évet megelőző években
felfüggesztett támogatások összege,
e) a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az előző években
jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó kötelezettségvállalások,
f ) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti
tárgyévi munkáltatói kifizetések,
g) az önellenőrzés és a kincstári felülvizsgálat során a helyi önkormányzat javára megállapított visszatérítés összege.”
6. A Kvtv. 3. melléklet IV. Önkormányzati elszámolások egy új 7. ponttal egészül ki az alábbiak szerint:
„7. Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat és társulása 2007–2013 programozási időszak európai
uniós, valamint a Svájci–Magyar Együttműködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás
kiegészítésére a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési
támogatásból adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére.
Kifizetés a 2007–2013 programozási időszak európai uniós fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás
kiegészítésére csak abban az esetben történhet, amennyiben a közreműködő szervezet a költségigazolást
tartalmazó igazoló adatlapot 2016. december 1-je után adta ki.”
7. A Kvtv. 3. melléklet VI. Kiegészítő szabályok 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az Áht. szerinti támogató
a) az I.4., I.5. és II.1. pontok szerinti jogcímek esetében a közlekedésért felelős miniszter,
b) az I.6., II.3., II.6. és II.11. pontok szerinti jogcímek esetében az államháztartásért felelős miniszter,
c) az I.3., II.4., II.7. és II.8. pontok szerinti jogcímek esetében a kultúráért felelős miniszter,
d) a II.13. pont szerinti jogcím esetében az egészségügyért felelős miniszter.”

4. melléklet a 2017. évi LXXXVI. törvényhez
1. A Kvtv. 4. melléklet 1. pontja a következő 62a sorral egészül ki:
„
(A

B

C

D)

62a

Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása (2. cím, 3. alcím, 5. jogcímcsoport)
”

2. A Kvtv. 4. melléklet 1. pontja a következő 74a sorral egészül ki:
„
(A

B

C

D)

74a

Nyugdíjprémium céltartalék (2. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
”

3. A Kvtv. 4. melléklet 2. pontja a következő 101a sorral egészül ki:
„
(A

B

C

101a

D)

Egyéb, EU által nem térített kiadások (20. cím, 7. alcím, 2. jogcímcsoport)
”

4. A Kvtv. 4. melléklet 2. pontja a következő 125a sorral egészül ki:
„
(A

125a

B

C

D)

Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és
gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel
összefüggő támogatások (20. cím, 19. alcím, 8. jogcímcsoport)
”
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5. melléklet a 2017. évi LXXXVI. törvényhez
1. A Kvtv. 7. melléklet I. pont 2.1. alpont helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átlagbér alapú támogatás megállapítása)
„2.1. Óvodában az átlagbéralapú támogatás beleértve a minősítéssel összefüggő többlettámogatást is
a 2. melléklet II. pont 1. és 4. alpontja szerint kell megállapítani azzal, hogy az óvodapedagógusok nevelőmunkáját
nem pedagógus végzettséggel, vagy szakképzettséggel közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek
elismert összege a 4. alpont b) pont ba) alpontjában foglaltaknak megfelelően kerül meghatározásra az Nkt. 8. §
(6) bekezdésének figyelembevételével.”
2. A Kvtv. 7. melléklet I. pont 4. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(4. Az iskolában, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, valamint a pedagógiai
szakszolgálati intézményben a pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és
közterhei elismert együttes összegének meghatározása)
„b) A nem pedagógus végzettséggel, vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül
segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege
ba) az óvodákban 2 167 000 forint/számított létszám/év.
bb) az iskolában, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, valamint
a pedagógiai szakszolgálati intézményben 2 593 000 forint/számított létszám/év.”
3. A Kvtv. 7. melléklet I. pont 4. alpont d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(4. Az iskolában, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, valamint a pedagógiai
szakszolgálati intézményben a pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és
közterhei elismert együttes összegének meghatározása)
„d) Az iskolában, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, valamint
a pedagógiai szakszolgálati intézményben az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított
minősítési eljárás során 2017. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással
rendelkező pedagógusok, valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt pedagógus, és pedagógus szakképzettséggel
rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők esetén a bérnövekmény és közterheinek elismert összege
– Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba lépés és
= középfokú vagy alapfokozatú végzettség esetén 396 000 forint/fő/év,
= mesterfokozatú végzettség esetén 435 000 forint/fő/év,
– Mesterpedagógus, vagy Kutatótanár fokozatba lépés és
= középfokú vagy alapfokozatú végzettség esetén 1 448 000 forint/fő/év,
= mesterfokozatú végzettség esetén 1 594 000 forint/fő/év.
A támogatás elszámolásánál a 2017. január 1-je és 2017. december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott
pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül
segítők időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített létszáma alapján illeti meg a fenntartót a következők
szerint:
da) A teljes összeg illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2015. december 31-éig
szerezték meg.
db) Az összeg 11 havi időarányos része illeti meg 2017. február hónaptól a fenntartót azon pedagógusok után, akik
a minősítést a 2016. évben szerezték meg.”
4. A Kvtv. 7. melléklet II. pont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A nemzetiségi önkormányzat óvoda, kollégium és iskola esetén kizárólag a nemzetiségi nevelésben, oktatásban
vagy kiegészítő nemzetiségi oktatásban részt vevő gyermekeket, tanulókat veheti figyelembe.”
5. A Kvtv. 7. melléklet III. pont 1. alpont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[1. A 40. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fenntartó]
„a) az Nkt. szerinti ingyenes tankönyvek biztosítása érdekében a nappali rendszerű iskola, a nappali rendszerű
nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladatot ellátó iskola
aa) első–negyedik évfolyamán 2017. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 9 000 forint/fő/év,
ab) ötödik, hatodik és nyolcadik évfolyamán 2017. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján
12 000 forint/fő/év,
ac) hetedik évfolyamán 2017. október 1-jén a tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 15 000 forint/fő/év,
ad) kilencedik évfolyamán 2017. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 20 000 forint/fő/év,”
(összegű tankönyvtámogatásra jogosult.)
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6. A Kvtv. 7. melléklet VI. KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK pont 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
3. A tankönyvtámogatás – ide nem értve a IV. pont 2. alpont szerinti támogatást – teljes összegét át kell adni
annak az iskolának, amelyre a támogatást megállapították. E támogatásból elsősorban az Nkt. 46. § (5) bekezdése
és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés szerinti normatív
kedvezményben részesülők számára ingyenesen biztosított tankönyvek beszerzését kell biztosítani. A fennmaradó
összeg a nevelési-oktatási intézményben működő könyvtári állomány gyarapítására fordítható, a fel nem
használt összeget a központi költségvetés számára a kincstár útján vissza kell fizetni. A III. pont 1. alpontja alapján
a tankönyvtámogatásra jogosultak tényleges számát figyelembe véve a fenntartó az igénylés módosítását
a 229/2012. Korm. rendelet 37/C. § (4) bekezdés c) pontja helyett 2017. október 31-i határidőig kezdeményezi.
A kincstár a tankönyvtámogatás folyósításához szükséges keretigényt 2017. augusztus 10-éig küldi meg
az oktatásért felelős miniszter részére.
7. A Kvtv. 7. melléklet VI. KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK pont 20. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. Az I. pont 4. alpont d) pont és a 2. melléklet II. pont 4. alpont szerinti támogatás megállapításánál a magasabb
fizetési fokozatba besorolt pedagógusok, és pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítők létszámát a közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatottak teljes
munkaidőre átszámított létszáma szerint kell figyelembe venni.
8. A Kvtv. 7. melléklet VI. KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK pont 22. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottaknak az I. pont 4. alpont a) és
b) pont szerinti támogatásban elismert létszámuk együttes összege megegyezik a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 4. mellékletében meghatározott
finanszírozott létszámmal. Az I. pont 4. alpont b) pontja szerinti emelt összegű támogatás a Vhr. 32/A. §-ában
meghatározottak szerint 2017. január 1-jétől visszamenőlegesen kerül biztosításra (12 hónapra) január–szeptember
hónapokra egy összegben, október hónaptól pedig a havi finanszírozás keretében kerül folyósításra.”
9. A Kvtv. 7. melléklet III. pont 1. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[1. A 40. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fenntartó]
„b) az a) pont szerinti tanulók kivételével, a középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű iskolai
oktatásban és jogszabályban meghatározott normatív kedvezményekben részesülő tanulók 2017. október 1-jei
létszáma alapján 12 000 forint/fő/év”
(összegű tankönyvtámogatásra jogosult.)
10. A Kvtv. 7. melléklet III. pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A tankönyvtámogatások tekintetében az oktatásért felelős miniszter utalványozása és a Könyvtárellátó
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – 2017. július 10-ig a kincstár részére megküldött –
fenntartónkénti adatszolgáltatása alapján a kincstár 2017. augusztus 25-éig erre irányuló külön határozat
meghozatala nélkül, támogatási előleget folyósít. A folyósított előleg és a ténylegesen járó tankönyvtámogatás
különbözetének rendezése a VI. Kiegészítő szabályok pont 3. pontja figyelembevételével a nemzeti köznevelésről
szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 229/2012. Korm. rendelet)
37/J. § (5) bekezdésében foglaltak szerint történik.”

2017. évi LXXXVII. törvény
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb
ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi
CLXIV. törvény módosításáról*
1. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása
1. §		
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 13. §
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A munkáltató a munkakörre előírt szakvizsga vagy egyéb vizsga megszerzésének feltétele alól kivételesen
indokolt esetben – legfeljebb öt évre – halasztást engedélyezhet.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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2. §		
Az Iasz. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kinevezési okirat a kinevezés kezdő napját, határozott idejű kinevezés esetén ennek időtartamát, a munkakört,
a vezetői munkakört, a szolgálati helyet, a szolgálati idő kezdő időpontját, a fizetési osztályt, a fizetési fokozatot és
az ezekhez kapcsolódóan megállapított alapilletményt, az esetleges pótlékok jogcímét és összegét, a legközelebbi
kötelező előresorolás időpontját, a hiányzó képesítés megszerzésére adott halasztást, illetve kötelezést és ezek
határidejét, a jubileumi jutalomra jogosító idő számításának kezdő időpontját, valamint a kinevezés évére járó
szabadság napjainak a számát tartalmazza.”
3. §		
Az Iasz. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/A. § (1) Az igazságügyi alkalmazott kinevezésekor a szolgálati jogviszony létesítésével egyidejűleg próbaidő is
kiköthető.
(2) A próbaidő tartama legfeljebb hat hónapig terjedhet. A próbaidő nem hosszabbítható meg.
(3) A próbaidő alatt a szolgálati jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti.”
4. §

(1) Az Iasz. 17. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem szükséges közös megegyezés)
„b) az igazságügyi alkalmazottnak – illetménye megváltoztatása nélkül – az adott igazságügyi szerven belüli más
egységhez való beosztásához, ha az új munkakör azonos képesítési feltételek mellett tölthető be,”
(2) Az Iasz. 17. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az igazságügyi alkalmazottat – a (2) bekezdés a) pontja szerinti változás közlésétől számított 4 munkanapon
belül írásban benyújtott kérelmére – a nyilatkozattétel időpontjától kezdődően fel kell menteni, és a felmentési
idő teljes tartamára mentesíteni kell a munkavégzési kötelezettség alól, ha vezetői munkakörből nem vezetői
munkakörbe történő áthelyezésére kerül sor.
(5) Az igazságügyi alkalmazottnak a (4) bekezdés szerinti felmentése esetén a kinevezésmódosítást megelőzően
betöltött munkakörében megállapított illetményét kell alapul venni a felmentési időre járó átlagilletmény,
a végkielégítés, valamint az egyéb kifizetések összegének meghatározásakor.”

5. §		
Az Iasz. 19. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szolgálati viszony megszűnik)
„f ) azonnali hatállyal
fa) a próbaidő alatt vagy
fb) a 26/A. § (1) bekezdésben foglalt esetben,”
6. §		
Az Iasz. 22. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az igazságügyi alkalmazott szolgálati viszonya felmentéssel akkor szüntethető meg, ha)
„d) a 17. § (4) bekezdése szerinti kérelmet terjeszt elő.”
7. §		
Az Iasz. „A szolgálati viszony megszűnése” alcíme a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § (1) A szolgálati viszony azonnali hatállyal megszüntethető, ha az igazságügyi alkalmazott olyan magatartást
tanúsít – akár a munkavégzésével vagy az igazságügyi szolgálati viszonyából adódó kötelezettség megszegésével
összefüggésben, akár a munkahelyén kívül –, amely alkalmas arra, hogy az általa betöltött munkakör tekintélyét
vagy a munkáltató jó hírnevét súlyosan rombolja, és emiatt nem várható el, hogy a munkáltató a szolgálati viszonyt
fenntartsa.
(2) A szolgálati viszony (1) bekezdés szerinti megszüntetése esetén
a) annak közlése előtt lehetőséget kell adni az igazságügyi alkalmazottnak a megszüntetés indokainak
megismerésére és az azokkal szembeni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően
ez a munkáltatótól nem várható el,
b) a felmentés indokolására vonatkozó szabályokat a 23. § (1) bekezdése szerint alkalmazni kell.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati viszony megszüntetési jogot
a) az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok
bekövetkeztétől számított egy éven belül,
b) bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig
lehet gyakorolni.
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(4) Ha az igazságügyi alkalmazott szolgálati viszonya az (1) bekezdés szerint kerül megszüntetésre, a jogviszony
megszűnésétől számított három évig igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyt nem létesíthet.”
8. §		
Az Iasz. a következő 27/A. §-sal egészül ki:
„27/A. § Ha az igazságügyi alkalmazott szolgálati viszonya megszüntetésekor végkielégítésben részesült, a szolgálati
viszony megszűnésétől számított tíz hónapon belül újabb igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyt, ügyészségi
szolgálati viszonyt, hivatásos szolgálati jogviszonyt, állami szolgálati jogviszonyt vagy a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1. és 2. §-ában megjelölt szervvel fennálló szolgálati viszonyt vagy munkaviszonyt
abban az esetben létesíthet, ha
a) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul írásban bejelenti, és
b) vállalja, hogy a végkielégítés összegének az új jogviszony létesítéséig a tíz hónapból hátralévő idővel arányos
mértékét visszafizeti.”
9. §

(1) Az Iasz. 28. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A végkielégítés mértéke, ha a szolgálati viszony ideje legalább)
„h) huszonöt év: tízhavi”
(illetménynek megfelelő összeg.)
(2) Az Iasz. 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A végkielégítés mértéke négyhavi illetmény összegével emelkedik, ha az igazságügyi alkalmazott szolgálati
viszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti meg
az emelt összegű végkielégítés az igazságügyi alkalmazottat, ha valamelyik jogcímen korábban már emelt összegű
végkielégítésben részesült.”

10. §		
Az Iasz. a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § A vezetőnek a vezetői megbízás időtartama alatt évente továbbképzésen kell részt vennie.”
11. §		
Az Iasz. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vezetői állásra a megbízás határozatlan vagy legfeljebb ötéves határozott időre szól.”
12. §		
Az Iasz. 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 34. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vezetői megbízás bármikor indokolás nélkül visszavonható a 35. § (1) bekezdése szerinti munkakör felajánlása
mellett. Ha a visszavonás oka a vezetői munkakör ellátására való alkalmatlanság, ennek tényét az értékelésnek kell
tartalmaznia.
(4) Ha a vezető a 31/A. § szerinti továbbképzésen való részvételi kötelezettségének teljesítését neki felróható okból
elmulasztja, a munkáltató a vezetői megbízást a indokolás nélkül, a továbbképzési kötelezettség teljesítésére
rendelkezésre álló határidő utolsó napját követő harminc napon belül visszavonja.”
13. §		
Az Iasz. 39. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az igazságügyi alkalmazott köteles)
„f ) a részére előírt képzésen, illetve rendszeres továbbképzésen részt venni.”
14. §		
Az Iasz. 40. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A képzés és továbbképzés részletes szabályait a bíróságokkal, illetve az OBH-val szolgálati jogviszonyban
álló igazságügyi alkalmazottak tekintetében az OBH elnöke szabályzatban, az 1. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott igazságügyi alkalmazottak tekintetében a miniszter rendeletben állapítja meg.”
15. §		
Az Iasz. 41/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Törvény által meghatározott ügyben az egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárokat
(a továbbiakban: kijelölt titkár) a törvényszék elnöke jelöli ki. A járásbíróságnál működő titkárok esetében
a törvényszék elnöke a járásbíróság elnökének javaslatára dönt a kijelölésről. A kijelölésben meg kell határozni,
hogy az mely ügyek körére vonatkozik. A próbaidő alatt kijelölésre nem kerülhet sor. A kijelölt titkár esetében a 17. §
(2) bekezdés b) pontja és a 26/A. § (1) bekezdése nem alkalmazható.”
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16. §		
Az Iasz. 42. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Eltérő megállapodás hiányában a naptári évben
a) a helyettesítés időtartama a hat hónapot,
b) a kirendelés időtartama a két hónapot
nem haladhatja meg.”
17. §		
Az Iasz. 42/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A minisztériumba beosztott bírósági titkár tekintetében a 95–123. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a beosztási pótlék mértéke az illetményalap 10 százaléka.”
18. §		
Az Iasz. 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48. § (1) Az igazságügyi alkalmazottat minden szolgálati viszonyban töltött teljes naptári évben 25 munkanap
alapszabadságból és a (2)–(7) bekezdés szerinti pótszabadságból álló rendes szabadság illeti meg.
(2) Az igazságügyi alkalmazott pótszabadságának mértéke
a) a bírósági titkár és az igazságügyi szakértő esetén az 1. fizetési fokozatban évente 3 munkanap, amely a többi
fizetési fokozatban 2 munkanappal növekszik;
b) a bírósági fogalmazó esetén
ba) az 1. fizetési fokozatban évente 2 munkanap,
bb) a 2. fizetési fokozatban évente 3 munkanap,
bc) a 3. fizetési fokozatban évente 4 munkanap;
c) a tisztviselő és az írnok esetén a 2. fizetési fokozatban évente 2 munkanap, amely a többi fizetési fokozatban
2 munkanappal növekszik;
d) a bírósági ügyintéző esetén az 1. fizetési fokozatban évente 1 munkanap, amely a többi fizetési fokozatban
2 munkanappal növekszik;
e) a fizikai alkalmazott esetén a kinevezéstől számított 3 évenként évente 1-1 munkanap, de legfeljebb
10 munkanap.
(3) A (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti pótszabadság mértéke a 13 munkanapot nem haladhatja meg.
(4) A fizikai alkalmazott pótszabadsága megállapításakor a kinevezés előtti időt a 100. § (3) bekezdésében és
(4) bekezdése c) pontjában foglalt rendelkezés megfelelő alkalmazásával lehet figyelembe venni.
(5) A vezetői beosztást ellátó igazságügyi alkalmazottat a (2) bekezdésben meghatározott pótszabadság helyett
vezetői pótszabadság illeti meg, amelynek mértéke:
a) csoportvezető-helyettes és bírósági irodavezető esetén évente 8 munkanap,
b) csoportvezető esetén évente 9 munkanap,
c) osztályvezető-helyettes esetén évente 10 munkanap,
d) osztályvezető és igazgatóhelyettes esetén évente 11 munkanap,
e) főosztályvezető-helyettes és igazgató esetén évente 12 munkanap,
f ) főosztályvezető és az egyéb igazságügyi szerv vezetője és helyettese esetén évente 13 munkanap.
(6) A vezetői beosztást ellátó igazságügyi alkalmazottnak a vezetői megbízatása előtt betöltött munkaköre alapján
kell a pótszabadságot megállapítani, ha a vezetőként járó pótszabadsága nem éri el a vezetői megbízatása előtt
betöltött munkakörében neki járó pótszabadság mértékét.
(7) Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig öt, ikergyermekek
születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság
akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.
(8) A (2) és az (5) bekezdésben meghatározott szabadság az igazságügyi alkalmazottat abban az évben illeti meg
először, amikor az adott fizetési fokozatba besorolták, amikor a fizikai alkalmazott a (2) bekezdés e) pontjában
meghatározott időt elérte, illetve amely évben vezetői beosztás ellátására kapott megbízást.
(9) Az igazságügyi alkalmazott alacsonyabb fizetési fokozatba való sorolása a rendes szabadságát nem érinti.”
19. §		
Az Iasz. IV. Fejezete a következő 54/A. §-sal egészül ki:
„54/A. § (1) Az igazságügyi alkalmazott 53–54. § szerinti értékelésén túl a munkáltató minden év június 30. napjáig
köteles az igazságügyi alkalmazott teljesítményértékelését elvégezni.
(2) A teljesítményértékelést az írnok és a fizikai dolgozó esetében is el kell végezni.
(3) Az igazságügyi alkalmazott mentesül a teljesítményértékelés alól a próbaidő alatt.
(4) A teljesítményértékelés eredményét az értékelés során figyelembe kell venni.
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(5) A teljesítményértékelés alapján jutalom fizethető.
(6) A teljesítményértékelés és az értékelés alapján az igazságügyi alkalmazott – kivéve a kijelölt titkár –
alapilletménye – a besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alsó és felső határ között – módosítható.
(7) A teljesítményértékeléssel szembeni jogorvoslatra az 53. § (9) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(8) Az igazságügyi alkalmazott teljesítményértékelésének részletes szabályait a bíróságokkal, illetve az OBH-val
szolgálati jogviszonyban álló igazságügyi alkalmazottak tekintetében az OBH elnöke szabályzatban, az 1. §
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott igazságügyi alkalmazottak tekintetében a miniszter rendeletben állapítja
meg.”
20. §		
Az Iasz. 93. § (4) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az igazságügyi alkalmazottak személyi nyilvántartásának adatköréből az OBH látja el a központi személyi nyilvántartás
feladatait a következő adatokra vonatkozóan:)
„e) a fizetési fokozat megjelölése, a besorolás időpontja és az alapilletmény összege, beosztási pótlék és címpótlék
esetén azok megnevezése, százaléka és összege, valamint az illetmény összege,
f ) a következő kötelező előresorolás időpontja,”
21. §		
Az Iasz. 96. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„96. § (1) Az igazságügyi alkalmazott a szolgálati viszonya alapján havonta alapilletményre, továbbá – ha a folyósítás
e törvényben meghatározott feltételei fennállnak – beosztási pótlékra és címpótlékra jogosult. A beosztási pótlék és
a címpótlék az illetmény része. Az alapilletmény összege nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér), illetve a garantált bérminimum összege.
(2) Az OBH elnökhelyettese illetményére a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló törvénynek az államtitkár javadalmazására, juttatásaira az állami vezetői
juttatásokról szóló kormányrendeletnek az államtitkár részére biztosított juttatásokra vonatkozó szabályait kell
megfelelően alkalmazni.”
22. §

(1) Az Iasz. 97. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„A besorolás és az alapilletmény megállapítása”
(2) Az Iasz. 97–99. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„97. § (1) Az igazságügyi alkalmazottat munkaköre és iskolai végzettsége alapján – a fizikai dolgozó kivételével –
a megfelelő fizetési osztályba, ezen belül az igazságügyi szolgálati ideje alapján – a vezető kivételével – a megfelelő
fizetési fokozatba kell besorolni. Az alapilletmény megállapításának alapjául a mindenkori legalacsonyabb bírói
alapilletmény (a továbbiakban: illetményalap) szolgál; az alapilletményt az illetményalap és az egyes fizetési
fokozatok szorzószámai alapján kell megállapítani.
(2) Az igazságügyi alkalmazott alapilletményét – a kijelölt titkár kivételével – a besorolása szerinti fizetési fokozathoz
tartozó alsó és felső határ között kell megállapítani úgy, hogy annak összege elérje legalább az alsó határt, de ne
haladja meg a felső határt. Az igazságügyi alkalmazott a besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alsó határ
szerinti alapilletményre alanyi jogon jogosult.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a (2) bekezdésben meghatározott alapilletményt tárgyévre vonatkozóan
az igazságügyi alkalmazott tárgyévet megelőző teljesítményértékelése vagy értékelése alapján a besorolása szerinti
fizetési fokozathoz tartozó alsó és felső határ között módosíthatja. A teljesítményértékelésen és értékelésen túl
a munkáltatói jogkör gyakorlója az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
a) a munkakörre előírt képesítés megszerzése során elért tanulmányi eredmény, bírósági fogalmazó esetén
a fogalmazói versenyvizsga eredménye is,
b) az igazságügyi szervnél szerzett szakmai tapasztalat,
c) az igazságügyi szervnek nem minősülő, egyéb munkáltatónál szerzett, a munkaköre alapján ellátott feladatok
szempontjából jelentős tapasztalat,
d) az igazságügyi alkalmazott által szerzett végzettség, egyéb képesítés, nyelvtudás,
e) a munkavégzés színvonala,
f ) a munkakör ellátásához kapcsolódó fizikai, pszichés és munkakörnyezetből adódó terhelés,
g) a munkakör ellátásához kapcsolódó felelősség, és
h) a IV. fizetési osztályba sorolt tisztviselő esetén a nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy munkakörének
betöltéséhez szükséges szakirányú felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítés megszerzése.
(4) A kijelölt titkár a besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó felső határ szerinti illetményre jogosult.
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98. § (1) A bírósági titkárt és az igazságügyi szakértőt az I. fizetési osztályba kell besorolni; a fizetési fokozatokat
a bírósági titkár tekintetében a 3. melléklet 1. pontja, az igazságügyi szakértő tekintetében a 3. melléklet 2. pontja
tartalmazza. A bírósági fogalmazót és a szakértőjelöltet a II. fizetési osztályba kell besorolni; a fizetési fokozatokat
a bírósági fogalmazó tekintetében a 4. melléklet 1. pontja, a szakértőjelölt tekintetében a 4. melléklet 2. pontja
tartalmazza. A szakirányú felsőfokú iskolai végzettségű tisztviselőt és technikust a III. fizetési osztályba kell
besorolni, amely tekintetében az 5. melléklet tartalmazza a fizetési fokozatokat. A nem szakirányú felsőfokú iskolai
végzettségű, valamint a középfokú iskolai végzettségű tisztviselőt és technikust, továbbá az írnokot a IV. fizetési
osztályba kell besorolni, amely tekintetében a fizetési fokozatokat a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti igazságügyi alkalmazott munkakörét
kiemelt munkakörré minősítheti.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kiemelt munkakörben foglalkoztatott igazságügyi alkalmazott illetményét
az Mt. alapján állapíthatja meg, amelynek havi mértéke a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig
terjedő időszakra vonatkozóan nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet
megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagos havi bruttó munkabér tízszeresét.
(4) Az igazságügyi szervnél a tárgyévben kiemelt munkakörben foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak aránya
együttesen nem haladhatja meg az éves átlagos statisztikai állományi létszám tíz százalékát.
(5) Azokat a munkaköröket, amelyek esetében a 97. § (3) bekezdés f ) pontjának figyelembevétele nem mellőzhető,
az igazságügyért felelős miniszter, valamint a miniszter rendeletben határozza meg.
99. § (1) A III. fizetési osztályba az a tisztviselő kaphat besorolást, aki a munkakörére előírt szakirányú felsőfokú
iskolai végzettséggel rendelkezik. A besorolásnál a képesítési követelmények részletes szabályairól szóló jogszabály
rendelkezéseit is figyelembe kell venni.
(2) A nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel és a munkakörére meghatározott, szakirányú felsőfokú
szakképesítéssel is rendelkező igazságügyi alkalmazottat kivételesen lehet besorolni a III. fizetési osztályba;
a besorolás részletes szabályait a bíróságokkal, illetve az OBH-val szolgálati jogviszonyban álló igazságügyi
alkalmazottak tekintetében az OBH elnöke szabályzatban, az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
igazságügyi alkalmazottak tekintetében a miniszter rendeletben állapítja meg.
(3) Az írnoki munkakört ellátó alkalmazott besorolásánál a 101. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával legfeljebb
két fizetési fokozattal csökkentett fokozat állapítható meg.
(4) A fizikai alkalmazott illetményét a felek közös megegyezésével az Mt. alapján kell megállapítani.”
23. §		
Az Iasz. 100. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az igazságügyi alkalmazott fizetési fokozatát – a vezető és a fizikai alkalmazott kivételével –
a (2)–(4) bekezdésben foglaltak szerint számított igazságügyi szolgálati idő alapján kell megállapítani.”
24. §

(1) Az Iasz. 103. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Átlagon felüli színvonalú munkavégzés esetén a bírósági titkár, a bírósági fogalmazó és a szakértőjelölt egy
alkalommal, az igazságügyi szakértő, a tisztviselő és az írnok két alkalommal – soron kívül – eggyel magasabb
fizetési fokozatba sorolható (a továbbiakban: soron kívüli előresorolás). A bírósági fogalmazó soron kívüli
előresorolására legalább egy évi joggyakorlat után kerülhet sor.”
(2) Az Iasz. 103. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha – mindaddig, amíg az igazságügyi alkalmazott igazságügyi szolgálati ideje nem éri el azt az időt,
amely alapján a soron kívüli előresorolása szerinti fizetési fokozatba lépne – a teljesítményértékelés alapján
megállapítható, hogy az igazságügyi alkalmazott munkájának színvonala tartósan átlag alattivá válik,
alapilletményét a soron kívüli előresorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alsó határnak megfelelő összegben
kell megállapítani.”

25. §		
Az Iasz. „A vezetői pótlék” alcíme helyébe a következő alcím lép:

„A vezetői illetmény
104. § (1) Az egyéb igazságügyi szerv vezetőjét és helyettesét, a főosztályvezetőt és a főosztályvezető-helyettest,
az igazgatót és az igazgatóhelyettest, az osztályvezetőt és az osztályvezető-helyettest, a csoportvezetőt és
a csoportvezető-helyettest, valamint a bírósági irodavezetőt az V. fizetési osztályba kell besorolni, amely
tekintetében a fizetési fokozatokat a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A bírósági irodavezető akkor sorolható az V. fizetési osztályba, ha legalább két beosztottja van.
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(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a vezetői munkakört betöltő igazságügyi alkalmazott illetményének
megállapítása során a 97. § (3) bekezdésében meghatározott szempontok mellett figyelembe veszi a vezetett
igazságügyi szerv vagy szervezeti egység szintjét, nagyságát, valamint a beosztottak létszámát.”
26. §		
Az Iasz. 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„105. § (1) A Kúrián és az OBH-nál dolgozó bírósági titkárt, bírósági fogalmazót, tisztviselőt és írnokot, valamint
az egyéb igazságügyi szervnél dolgozó igazságügyi szakértőt, szakértőjelöltet, tisztviselőt és technikust beosztási
pótlék illeti meg.
(2) A beosztási pótlék mértéke
a) a Kúrián és az OBH-nál dolgozó bírósági titkár és az egyéb igazságügyi szervnél dolgozó igazságügyi szakértő
esetén az illetményalap 20 százaléka,
b) a Kúrián és az OBH-nál dolgozó bírósági fogalmazó, a III. és V. fizetési osztályba sorolt tisztviselő, valamint
az egyéb igazságügyi szervnél dolgozó szakértőjelölt, a III. és V. fizetési osztályba sorolt tisztviselő és technikus
esetén az illetményalap 15 százaléka,
c) a Kúrián és az OBH-nál dolgozó IV. fizetési osztályba sorolt tisztviselő, írnok, valamint az egyéb igazságügyi
szervnél dolgozó IV. fizetési osztályba sorolt tisztviselő és technikus esetén az illetményalap 5 százaléka.”
27. §		
Az Iasz. 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„106. § Az igazságügyi alkalmazott az e törvény alapján adományozott címmel az illetményalap 15 százalékának
megfelelő összegű címpótlékra jogosult. Legalább 10 év tényleges szolgálati viszony fennállása és huzamos idejű
színvonalas munkavégzés alapján főtanácsosi cím a szakirányú felsőfokú iskolai végzettségű V. fizetési osztályba
tartozó, tanácsosi cím pedig a középfokú iskolai végzettségű V. fizetési osztályba tartozó igazságügyi alkalmazott
részére is adományozható. A cím adományozására a bíróság és az OBH alkalmazottainak tekintetében az Országos
Bírói Tanács, más igazságügyi alkalmazott tekintetében a miniszter jogosult.”
28. §		
Az Iasz. 118. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az igazságügyi alkalmazott bármely korábbi foglalkoztatási jogviszonyában jubileumi jutalomban részesült,
az ugyanazon fokozat szerinti jubileumi jutalom ismételten nem illeti meg.”
29. §		
Az Iasz. a következő 134/D–134/H. §-sal egészül ki:
„134/D. § Az igazságügyi alkalmazott számára az e törvénynek az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi
alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi
LXXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezései alapján megállapított illetmény nem lehet
kevesebb, mint a Módtv. hatálybalépését megelőzően őt megillető illetményelemek együttes összege.
134/E. § Ha az igazságügyi alkalmazott számára az e törvénynek a Módtv.-vel megállapított rendelkezései
alapján járó szabadsága a korábbi szabadságához képest csökkenne, mindaddig a Módtv. hatálybalépése előtt
megállapított szabadságára jogosult, amíg annak mértékét az e törvény Módtv.-vel megállapított rendelkezései
szerinti szabadsága meg nem haladja.
134/F. § (1) Az igazságügyi alkalmazottat – a fizikai alkalmazottak kivételével – a Módtv. hatálybalépését követő
30 napon belül kell 2017. január 1-jétől kezdődően e törvénynek a Módtv.-vel megállapított rendelkezései szerint
besorolni és – a Módtv.-vel megállapított 134/D. § és 134/E. §-ban foglaltakat is figyelembe véve – illetményét,
valamint szabadságát megállapítani. A besorolásnál megállapítandó szolgálati idő a Módtv. hatálybalépése előtti
besorolásnál megállapított szolgálati időnél kevesebb nem lehet. A Módtv. hatálybalépése előtt soron kívüli
előresorolással megszerzett szolgálati időt a besorolásnál figyelembe kell venni.
(2) Ha a nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel és a munkakörére meghatározott szakirányú felsőfokú
szakképesítéssel rendelkező tisztviselőt a Módtv. hatálybalépése előtt a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező
tisztviselők III. fizetési osztályába sorolták, a fizetési fokozatát és az alapilletményét e fizetési osztályon belül kell
megállapítani; a fizetési osztályba sorolását e törvény Módtv.-vel megállapított rendelkezései szerint akkor kell
elvégezni, ha a munkaköre megváltozik.
134/G. § (1) A teljesítményértékelés elvégzése során, valamint a nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel
és a munkakörére meghatározott szakirányú felsőfokú szakképesítéssel rendelkező tisztviselőnek a III. fizetési
osztályba sorolása során e törvénynek a Módtv.-vel megállapított rendelkezése szerint az OBH elnöke által kiadott
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szabályzatot, illetve e törvénynek a Módtv.-vel kiegészített felhatalmazó rendelkezése alapján a miniszter által
kiadott rendeletet 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) 2018. december 31-ig a teljesítményértékelés során az értékelésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
(3) 2018. december 31-ig a nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel és a munkakörére meghatározott
szakirányú felsőfokú szakképesítéssel rendelkező tisztviselőnek a III. fizetési osztályba sorolása során a Módtv.
hatálybalépését megelőzően alkalmazott elvek és szempontok alapján kell eljárni.
134/H. § E törvénynek a Módtv.-vel megállapított rendelkezései nem érintik az igazságügyi alkalmazott 2017. évi
cafeteria-juttatásra való jogosultságát. A Módtv. hatálybalépését követően létesített igazságügyi alkalmazotti
jogviszonyban az e törvény 2017. augusztus 31. napján hatályos rendelkezései szerinti cafeteria-juttatás éves
összegének arányos része jár.”
30. §

(1) Az Iasz. 135. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy)
„a) az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyi kör kivételével az igazságügyi alkalmazottak
munkaköri elnevezéseit és a képesítési követelmények részletes szabályait, valamint azokat a munkaköröket,
amelyek esetében a 97. § (3) bekezdés f ) pontjának figyelembevétele nem mellőzhető – az OBH-ra és a bíróságokra
vonatkozóan az OBH elnöke véleményének kikérésével –,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) Az Iasz. 135. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap az igazságügyi miniszterrel egyetértésben a miniszter, hogy az 1. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott igazságügyi alkalmazottak tekintetében
rendeletben határozza meg]
„aa) a munkaköri elnevezéseket és képesítési követelményeket, valamint azokat a munkaköröket, amelyek esetében
a 97. § (3) bekezdés f ) pontjának figyelembevétele nem mellőzhető,”
(3) Az Iasz. 135. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és az a) pont a következő
ae)–ag) alponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az igazságügyi miniszterrel egyetértésben a miniszter, hogy az 1. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott igazságügyi alkalmazottak tekintetében
rendeletben határozza meg]
„ad) az 1. számú mellékletben meghatározott szempontok mellett az ágazatba tartozó munkakörökhöz kapcsolódó
további vagy eltérő szempontokat, valamint az egyes munkakörökben foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak
minősítésénél kizárt szempontokat,
ae) a képzés, továbbképzés részletes szabályait,
af ) a teljesítményértékelés részletes szabályait,
ag) a nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel és a szakirányú felsőfokú szakképesítéssel is rendelkező
igazságügyi alkalmazott III. fizetési osztályba történő besorolásának a részletes szabályait, valamint”

31. §

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

Az Iasz. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Az Iasz. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az Iasz. a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
Az Iasz. 6. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
Az Iasz. az 5. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

32. §		
Az Iasz.
a)
7. § (2) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg,
b)
12. § (1) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe az „5” szöveg,
c)
115. § (1) bekezdésében az „a 6 órát nem haladja meg” szövegrész helyébe a „legfeljebb 6 óra” szöveg
lép.
33. §		
Hatályát veszti az Iasz.
a)
32. § (2) bekezdése,
b)
102. §-a,
c)
103/A. §-a,
d)
„Az idegennyelv-tudási pótlék” alcíme,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 98. szám

e)
f)
g)
h)
i)
j)
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„A veszélyességi pótlék” alcíme,
„Munkaköri pótlék és kiegészítő pótlék” alcíme,
119–120. §-a,
122. § (1) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése,
135. § (2) bekezdése,
2. számú melléklet 6. pontjában az „– a vezetői pótlék megnevezése, százaléka és összege,” szövegrész.

2. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása
34. §		
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 110. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek,
és a 110. § a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az alügyészt és az ügyészségi fogalmazót a legfőbb ügyész nevezi ki és menti fel.
(2) Az alügyész és az ügyészségi fogalmazó kinevezése határozatlan időre vagy legfeljebb ötévi határozott időre
szólhat. A határozott idejű ügyészségi szolgálati viszony tartama a meghosszabbításokkal együtt sem haladhatja
meg az öt évet.
(2a) Tartósan távollévő helyettesítése esetén az ügyészségi szolgálati viszony a (2) bekezdéstől eltérő határozott
időre is létesíthető, illetve meghosszabbítható.
(2b) Az ügyészségi fogalmazó és az alügyész kinevezésekor az ügyészségi szolgálati viszony létesítésével
egyidejűleg próbaidő is kiköthető. A próbaidő tartama legfeljebb hat hónapig terjedhet, amely nem hosszabbítható
meg.”
35. §		
Az Üjt. a következő 111/A. §-sal egészül ki:
„111/A. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója az alügyész és az ügyészségi fogalmazó teljesítményét évente értékeli.
A teljesítményértékelés eredményét a minősítés során figyelembe kell venni.
(2) Az alügyész és az ügyészségi fogalmazó mentesül a teljesítményértékelés alól
a) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző hat évben, kivéve, ha a teljesítményértékelés
eredményének megváltoztatását valószínűsítő körülmény merül fel, vagy az alügyész, az ügyészségi fogalmazó
a teljesítményértékelését maga kéri,
b) a próbaidő alatt, vagy
c) ha egy éven belül minősítésére került sor.
(3) A teljesítményértékelés soron kívül végezhető el, ha a teljesítményértékelés eredményének megváltoztatását
valószínűsítő körülmény merült fel.
(4) A teljesítményt nem kell külön értékelni, ha a minősítés fél éven belül esedékes; ilyen esetben a teljesítmény
értékelése a minősítéssel egyidejűleg is elvégezhető.
(5) A teljesítményértékelés alapján jutalom fizethető.
(6) A teljesítményértékelés és az értékelés alapján az alügyész és az ügyészségi fogalmazó alapilletménye
– a besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alsó és felső határ között – módosítható.
(7) Az alügyész és az ügyészségi fogalmazó a teljesítményértékelés hibás vagy valótlan ténymegállapításának, illetve
a személyiségi jogát sértő megállapításának a megsemmisítése iránt – ha azt az értékelő az ismertetéstől számított
15 napon belül nem változtatja meg, az ezt követő 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
(8) A teljesítményértékelés részletes szabályait a legfőbb ügyész utasításban határozza meg.”
36. §		
Az Üjt. 112. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„112. § (1) Az ügyészségi fogalmazót alügyésszé történő kinevezését megelőzően kell minősíteni.
(2) Az alügyészt
a) határozatlan időre szóló kinevezés esetén a kinevezést követő három év letelte előtt, azt követően – az öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését megelőző hat év kivételével – nyolc évenként, és
b) az ügyészi tisztségre történő pályázatának benyújtását követő két héten belül
minősíteni kell, feltéve, hogy az előző minősítés ismertetése óta egy év eltelt.
(3) Az alügyész és az ügyészségi fogalmazó minősítésére egyebekben az 50. § (2) bekezdés c) pontját, az 50. §
(3)–(6) bekezdését valamint az 51–52. §-t, a határozatlan időre kinevezett alügyész és a határozatlan időre kinevezett
ügyészségi fogalmazó minősítésére az 50. § (2) bekezdés a)–b) pontját is megfelelően alkalmazni kell.”

9422

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 98. szám

37. §		
Az Üjt. a következő 112/A. §-sal egészül ki:
„112/A. § (1) Az alügyész és az ügyészségi fogalmazó köteles a részére előírt képzésen, illetve rendszeres
továbbképzésen részt venni.
(2) Ha az alügyész, az ügyészségi fogalmazó képzési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, nem
nevezhető ki magasabb munkakörbe.
(3) A képzés rendszerének és a képzési kötelezettség teljesítésének szabályait a legfőbb ügyész utasításban
határozza meg.”
38. §		
Az Üjt. 114. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„114. § (1) Az alügyész és az ügyészségi fogalmazó szolgálati viszonya alapján havonta alapilletményre, továbbá
– ha a folyósítás e törvényben meghatározott feltételei fennállnak – beosztási pótlékra és címpótlékra jogosult.
A beosztási pótlék és a címpótlék az illetmény része. Az alapilletmény összege nem lehet kevesebb, mint a kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér), illetve a garantált bérminimum összege.
(2) Az alügyész és az ügyészségi fogalmazó alapilletményét a munkaköre alapján meghatározott megfelelő fizetési
osztályba, ezen belül a szolgálati ideje alapján meghatározott megfelelő fizetési fokozatba való besorolással
kell megállapítani. Az alapilletmény megállapításának alapjául az illetményalap szolgál; az alapilletményt
az illetményalap és az egyes fizetési fokozatok szorzószámai alapján kell megállapítani.
(3) Az alügyész és az ügyészségi fogalmazó alapilletményét a besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alsó
és felső határ között kell megállapítani úgy, hogy annak összege elérje legalább az alsó határt, de ne haladja meg
a felső határt. Az alügyész és az ügyészségi fogalmazó a besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alsó határ
szerinti alapilletményre alanyi jogon jogosult.
(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója a (3) bekezdésben meghatározott alapilletményt tárgyévre vonatkozóan
az ügyészségi alkalmazott tárgyévet megelőző teljesítményértékelése vagy minősítése alapján a besorolása szerinti
fizetési fokozathoz tartozó alsó és felső határ között módosíthatja. A teljesítményértékelésen és minősítésen túl
a munkáltatói jogkör gyakorlója a következő szempontokat veszi figyelembe:
a) a munkakörre előírt képesítés megszerzése során elért tanulmányi eredmény,
b) az ügyészi szervezetben szerzett szakmai tapasztalat,
c) az ügyészi szervnek nem minősülő, egyéb munkáltatónál szerzett, a munkaköre alapján ellátott feladatok
szempontjából jelentős tapasztalat,
d) az alügyész, az ügyészségi fogalmazó által szerzett végzettség, egyéb képesítés, nyelvtudás,
e) a munkavégzés színvonala,
f ) a munkakör ellátásához kapcsolódó fizikai, pszichés és munkakörnyezetből adódó terhelés, és
g) a munkakör ellátásához kapcsolódó felelősség.
(5) Az alügyészt az I. fizetési osztályba kell besorolni, amely tekintetében a fizetési fokozatokat a 4. melléklet
tartalmazza. Az ügyészségi fogalmazót a II. fizetési osztályba kell besorolni, amely tekintetében a fizetési fokozatokat
az 5. melléklet tartalmazza.”
39. §

(1) Az Üjt. 115. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az alügyész és az ügyészségi fogalmazó fizetési fokozatát a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint számított
szolgálati idő alapján kell megállapítani.”
(2) Az Üjt. 115. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Szolgálati időként kell figyelembe venni alügyész esetén a bírósági titkárként, ügyészségi fogalmazó esetén
a bírósági fogalmazóként igazságügyi szolgálati jogviszonyban eltöltött időt.”

40. §

(1) Az Üjt. 117. § (3a) és (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3a) Ha – mindaddig, amíg az alügyész és az ügyészségi fogalmazó szolgálati ideje nem éri el azt az időt,
amely alapján a soron kívüli előresorolása szerinti fizetési fokozatba lépne – a teljesítményértékelés alapján
megállapítható, hogy az alügyész és az ügyészségi fogalmazó munkájának színvonala tartósan átlag alattivá válik,
illetményét a soron kívüli előresorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alsó határnak megfelelő összegben kell
megállapítani.
(3b) A Legfőbb Ügyészségen dolgozó
a) alügyészt az illetményalap húsz százalékának,
b) ügyészségi fogalmazót az illetményalap tizenöt százalékának
megfelelő beosztási pótlék illeti meg.”
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(2) Az Üjt. 117. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A címmel az illetményalap tizenöt százalékának megfelelő összegű címpótlék jár havonta.”
41. §		
Az Üjt. 119. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„119. § Az alügyészre és az ügyészségi fogalmazóra a 69. § és a 72–76. § rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni
kell. A 70. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jubileumi jutalomra jogosító idő számításának kezdő
időpontját a kinevezési okiratban fel kell tüntetni.”
42. §		
Az Üjt. 120. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„120. § (1) Az alügyészt és az ügyészségi fogalmazót évi huszonöt munkanap alapszabadságból és a (2) bekezdés
szerinti pótszabadságból álló rendes szabadság illeti meg.
(2) A pótszabadság mértéke
a) alügyész esetén az 1. fizetési fokozatban évente három munkanap, amely a többi fizetési fokozatban két
munkanappal növekszik, de nem haladhatja meg a tizenhárom munkanapot,
b) ügyészségi fogalmazó esetén
ba) az 1. fizetési fokozatban évente két munkanap,
bb) a 2. fizetési fokozatban évente három munkanap,
bc) a 3. fizetési fokozatban évente négy munkanap.
(3) Az alügyész és az ügyészségi fogalmazó szabadságára és más pihenőidejére egyebekben az ügyész
szabadságára és más pihenőidejére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni a 79. §
(1)–(3) bekezdésében foglaltak kivételével.”
43. §

(1) Az Üjt. 121. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem alkalmazhatók az alügyész és az ügyészségi fogalmazó ügyészségi szolgálati viszonyára e törvénynek
a következő rendelkezései: a 6–10. §, a 11. § (1)–(3) és (4a) bekezdése, a 13–14. §, a 17. §, a 28–32. §, a 34. § d) és
m) pontja, a 45/A. §, az 54. §, az 58. §, a 60–68. §, a 71. § továbbá – az ügyészségi fogalmazó esetében – a 12. §.”
(2) Az Üjt. 121. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az alügyész és az ügyészségi fogalmazó ügyészségi szolgálati viszonya a hetvenedik életévének betöltésével,
valamint akkor is megszűnik, ha a 109. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyike már nem áll fenn.
Az alügyész és az ügyészségi fogalmazó ügyészségi szolgálati viszonya a próbaidő alatt azonnali hatállyal indokolás
nélkül bármelyik fél részéről megszüntethető. A legfőbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyt felmentéssel akkor
is megszüntetheti, ha az alügyész és az ügyészségi fogalmazó nyugdíjasnak minősül.”
(3) Az Üjt. 121. §-a a következő (6)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az alügyész és az ügyészségi fogalmazó ügyészségi szolgálati viszonya azonnali hatállyal megszüntethető,
ha olyan magatartást tanúsít – akár a munkavégzésével vagy a szolgálati viszonyából adódó kötelezettség
megszegésével összefüggésben, akár a munkahelyén kívül –, amely alkalmas arra, hogy az általa betöltött
munkakör tekintélyét vagy a munkáltató jó hírnevét súlyosan rombolja, és emiatt nem várható el, hogy
a munkáltató a szolgálati viszonyt fenntartsa.
(7) Az ügyészségi szolgálati viszony (6) bekezdés szerinti megszüntetése esetén
a) annak közlése előtt lehetőséget kell adni az alügyésznek és az ügyészségi fogalmazónak a megszüntetés
indokainak megismerésére és az azokkal szembeni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből
következően ez a munkáltatótól nem várható el,
b) a felmentés indokolására vonatkozó szabályokat a 37. § (1) bekezdése szerint alkalmazni kell.
(8) A (6) bekezdés szerinti ügyészségi szolgálati viszony megszüntetési jogot
a) az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok
bekövetkeztétől számított egy éven belül,
b) bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig
lehet gyakorolni.
(9) Ha az alügyész és az ügyészségi fogalmazó ügyészségi szolgálati viszonyának megszüntetésére a (6) bekezdés
szerint kerül sor, a jogviszony megszűnésétől számított három évig ügyészségi szolgálati viszonyt nem létesíthet.
(10) Az alügyész és az ügyészségi fogalmazó végkielégítésre e törvénynek az ügyészekre vonatkozó rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a) ha az alügyész és az ügyészségi fogalmazó ügyészségi szolgálati viszonya megszüntetésekor végkielégítésben
részesült, az ügyészségi szolgálati viszony megszűnésétől számított tíz hónapon belül újabb ügyészségi szolgálati

9424

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 98. szám

viszonyt, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyt, hivatásos szolgálati jogviszonyt, állami szolgálati jogviszonyt
vagy a Kttv. 1. és 2. §-ában megjelölt szervvel fennálló szolgálati viszonyt vagy munkaviszonyt abban az esetben
létesíthet, ha
aa) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul írásban bejelenti, és
ab) vállalja, hogy a végkielégítés összegének az új jogviszony létesítéséig a tíz hónapból hátralévő idővel arányos
mértékét visszafizeti;
b) a végkielégítés mértéke tízhavi illetménynek megfelelő összeg, ha az ügyészségi szolgálati viszony ideje legalább
huszonöt év,
c) a végkielégítés mértéke négyhavi illetmény összegével emelkedik, ha az alügyész és az ügyészségi fogalmazó
ügyészségi szolgálati viszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik
meg. Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés az alügyészt és az ügyészségi fogalmazót, ha valamelyik
jogcímen korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült.”
44. §		
Az Üjt. a következő 122/A. §-sal egészül ki:
„122/A. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti ügyészségi alkalmazott
munkakörét kiemelt munkakörré minősítheti.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kiemelt munkakörben foglalkoztatott ügyészségi alkalmazott illetményét
a munka törvénykönyve alapján állapíthatja meg, amelynek havi mértéke a tárgyév március 1-jétől a következő év
február végéig terjedő időszakra vonatkozóan nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett,
a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagos havi bruttó munkabér tízszeresét.
(3) Az ügyészi szervnél a tárgyévben kiemelt munkakörben foglalkoztatott ügyészségi alkalmazottak aránya
együttesen nem haladhatja meg az éves átlagos statisztikai állományi létszám tíz százalékát.”
45. §		
Az Üjt. 123. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„123. § (1) A tisztviselő, írnok és fizikai alkalmazott ügyészségi szolgálati viszonya kinevezéssel és annak
elfogadásával határozatlan időre vagy legfeljebb ötévi határozott időre létesül. A határozott idejű ügyészségi
szolgálati viszony tartama a meghosszabbításokkal együtt sem haladhatja meg az öt évet.
(2) Tartósan távollévő helyettesítése esetén az ügyészségi szolgálati viszony az (1) bekezdéstől eltérő határozott
időre is létesíthető, illetve meghosszabbítható.
(3) Határozott időre kell kinevezni azt a személyt, aki a munkakörének betöltéséhez szükséges képesítés
megszerzésére halasztást kapott.”
46. §		
Az Üjt. 127. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A magasabb vezető állású és vezető állású tisztviselőnek a vezetői működése idején évente továbbképzésen kell
részt vennie.”
47. §		
Az Üjt. 128. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tisztviselő vezetői kinevezése indokolás nélkül bármikor visszavonható. Ha a tisztviselő a 127. § (4) bekezdése
szerinti továbbképzésen való részvételi kötelezettségének teljesítését neki felróható okból elmulasztja, a vezetői
kinevezést a munkáltató a továbbképzési kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidő utolsó napját
követő harminc napon belül visszavonja.”
48. §		
Az Üjt. a következő 128/A. §-sal egészül ki:
„128/A. § (1) A tisztviselő, írnok, fizikai alkalmazott kinevezésének módosítására a 26. § rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni azzal, hogy az ott meghatározottakon túl nem kell közös megegyezés
a) a szolgálati helynek kizárólag a település területén belüli megváltoztatásakor, ha az új szolgálati hely és a lakóhely
között – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje naponta a három órát, illetve tíz éven aluli
gyermeket nevelő tisztviselő, írnok, fizikai alkalmazott esetében a két órát nem haladja meg, valamint
b) a munkakör megváltoztatásakor, ha az új munkakör megfelel a tisztviselő, írnok, fizikai alkalmazott iskolai
végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének, szakmai tapasztalatának,
feltéve, hogy az új szolgálati hely, illetve munkakör a tisztviselőre, írnokra, fizikai alkalmazottra nézve – különösen
egészségi állapotára vagy családi körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem jár.
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(2) A tisztviselőt, írnokot, fizikai alkalmazottat – az (1) bekezdés b) pontja szerinti változás közlésétől számított
4 munkanapon belül írásban benyújtott kérelmére – a nyilatkozattétel időpontjától kezdődően fel kell menteni, és
a felmentési idő teljes tartamára mentesíteni kell a munkavégzési kötelezettség alól, ha
a) az illetmény összege nem éri el a korábbi illetménye nyolcvan százalékát, vagy
b) vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe történő áthelyezésére kerül sor.
(3) A tisztviselő, írnok, fizikai alkalmazott (2) bekezdés szerinti felmentése esetén a kinevezés-módosítást
megelőzően betöltött munkakörében megállapított illetményét kell alapul venni a felmentési időre járó
átlagilletmény, a végkielégítés, valamint az egyéb kifizetések összegének meghatározásakor.”
49. §

(1) Az Üjt. 130. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tisztviselő, írnok és fizikai alkalmazott ügyészségi szolgálati viszonya megszűnik)
„d) azonnali hatállyal
da) a próbaidő alatt vagy
db) a (6) bekezdésben foglalt esetben;”
(2) Az Üjt. 130. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott esetében a közös megegyezésre, a felmentésre, a lemondásra,
a rendkívüli lemondásra, a 17. § kivételével a határozott időre szóló ügyészségi szolgálati viszony megszüntetésére,
a végkielégítésre és az ügyészségi szolgálati viszony jogellenes megszüntetésére e törvénynek az ügyészekre
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a) a tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott ügyészségi szolgálati viszonya felmentéssel akkor is megszüntethető,
ha nyugdíjasnak minősül, esetében a 36. § (6)–(7) bekezdésében foglaltak akkor is alkalmazandók, ha a tisztviselő,
az írnok és a fizikai alkalmazott öregségi nyugdíjra jogosult;
b) a határozott időre létesített ügyészségi szolgálati viszony felmentéssel a 36. § (1)–(4) bekezdésében
meghatározott feltételek hiányában is megszüntethető, ha a munkáltató a határozott időből még hátralévő időre
jutó, de legfeljebb egyévi átlagilletményét a tisztviselőnek, írnoknak, fizikai alkalmazottnak előre megfizeti;
c) a tisztviselő, írnok, fizikai alkalmazott ügyészségi szolgálati viszonyát felmentéssel kell megszüntetni a 128/A. §
(2) bekezdésében meghatározott kérelmére;
d) a tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott lemondási ideje két hónap;
e) ha a tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott ügyészségi szolgálati viszonya megszüntetésekor végkielégítésben
részesült, az ügyészségi szolgálati viszony megszűnésétől számított tíz hónapon belül újabb ügyészségi szolgálati
viszonyt, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyt, hivatásos szolgálati jogviszonyt, állami szolgálati jogviszonyt
vagy a Kttv. 1. és 2. §-ában megjelölt szervvel fennálló szolgálati viszonyt vagy munkaviszonyt abban az esetben
létesíthet, ha
ea) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul írásban bejelenti, és
eb) vállalja, hogy a végkielégítés összegének az új jogviszony létesítéséig a tíz hónapból hátralévő idővel arányos
mértékét visszafizeti;
f ) a végkielégítés mértéke tízhavi illetménynek megfelelő összeg, ha a tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott
ügyészségi szolgálati viszonyának ideje legalább huszonöt év,
g) a végkielégítés mértéke négyhavi illetmény összegével emelkedik, ha a tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott
ügyészségi szolgálati viszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik
meg; nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a tisztviselőt, az írnokot és a fizikai alkalmazottat, ha valamelyik
jogcímen korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült.”
(3) Az Üjt. 130. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az ügyészségi szolgálati viszony azonnali hatállyal megszüntethető, ha a tisztviselő, az írnok, a fizikai
alkalmazott olyan magatartást tanúsít – akár a munkavégzésével vagy a szolgálati viszonyából adódó
kötelezettség megszegésével összefüggésben, akár a munkahelyén kívül –, amely alkalmas arra, hogy az általa
betöltött munkakör tekintélyét vagy a munkáltató jó hírnevét súlyosan rombolja, és emiatt nem várható el, hogy
a munkáltató a szolgálati viszonyt fenntartsa.
(7) Az ügyészségi szolgálati viszony (6) bekezdés szerinti megszüntetése esetén
a) annak közlése előtt lehetőséget kell adni a tisztviselőnek, az írnoknak, a fizikai alkalmazottnak a megszüntetés
indokainak megismerésére és az azokkal szembeni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből
következően ez a munkáltatótól nem várható el,
b) a felmentés indokolására vonatkozó szabályokat a 37. § (1) bekezdése szerint alkalmazni kell.
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(8) A (6) bekezdés szerinti ügyészségi szolgálati viszony megszüntetési jogot
a) az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok
bekövetkeztétől számított egy éven belül,
b) bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig
lehet gyakorolni.
(9) Ha a tisztviselő, az írnok, a fizikai alkalmazott szolgálati viszonyának megszüntetésére a (6) bekezdés szerint kerül
sor, a jogviszony megszűnésétől számított három évig ügyészségi szolgálati viszonyt nem létesíthet.”
50. §		
Az Üjt. a következő 131/A. §-sal egészül ki:
„131/A. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a tisztviselő és az írnok teljesítményét évente értékeli.
A teljesítményértékelés eredményét a minősítés során figyelembe kell venni.
(2) A tisztviselő és az írnok mentesül a teljesítményértékelés alól
a) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző hat évben, kivéve, ha a teljesítményértékelés eredményének
megváltoztatását valószínűsítő körülmény merül fel, vagy a tisztviselő, írnok a teljesítményértékelését maga kéri,
vagy
b) a próbaidő alatt.
(3) A teljesítményértékelés soron kívül végezhető el, ha a teljesítményértékelés eredményének megváltoztatását
valószínűsítő körülmény merült fel.
(4) A tisztviselő teljesítményét nem kell külön értékelni, ha minősítése fél éven belül esedékes; ilyen esetben
a teljesítmény értékelése a minősítéssel egyidejűleg is elvégezhető.
(5) A teljesítményértékelés alapján jutalom fizethető.
(6) A teljesítményértékelés és az értékelés alapján a tisztviselő és az írnok alapilletménye – a besorolása szerinti
fizetési fokozathoz tartozó alsó és felső határ között – módosítható.
(7) A tisztviselő és az írnok a teljesítményértékelés hibás vagy valótlan ténymegállapításának, illetve a személyiségi
jogát sértő megállapításának a megsemmisítése iránt – ha azt az értékelő az ismertetéstől számított 15 napon belül
nem változtatja meg, az ezt követő 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
(8) A teljesítményértékelés részletes szabályait a legfőbb ügyész utasításban határozza meg.”
51. §		
Az Üjt. a következő 132/A. §-sal egészül ki:
„132/A. § (1) A tisztviselő és az írnok köteles a részére előírt képzésen, illetve rendszeres továbbképzésen részt venni.
(2) A képzés rendszerének és a képzési kötelezettség teljesítésének szabályait a legfőbb ügyész utasításban
határozza meg.”
52. §		
Az Üjt. 135. és 136. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„135. § (1) A tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott szolgálati viszonya alapján havonta alapilletményre, továbbá
– ha a folyósítás e törvényben meghatározott feltételei fennállnak – beosztási pótlékra és címpótlékra jogosult.
A beosztási pótlék és a címpótlék az illetmény része. Az alapilletmény megállapításának alapjául az illetményalap
szolgál; az alapilletményt az illetményalap és az egyes fizetési fokozatok szorzószámai alapján kell megállapítani.
(2) Az alapilletmény összege nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), illetve
a garantált bérminimum összege.
136. § (1) A tisztviselőt, az írnokot munkaköre és az annak ellátásához szükséges iskolai végzettsége (képzettség)
alapján a III. vagy IV. fizetési osztályba, ezen belül – szolgálati ideje szerint – a megfelelő fizetési fokozatba kell
besorolni. A tisztviselő és az írnok alapilletményét a besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alsó és felső határ
között kell megállapítani úgy, hogy annak összege elérje legalább az alsó határt, de ne haladja meg a felső határt.
A tisztviselő és az írnok a besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alsó határ szerinti alapilletményre alanyi
jogon jogosult.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója az (1) bekezdésben meghatározott alapilletményt tárgyévre vonatkozóan
a tisztviselő és az írnok tárgyévet megelőző teljesítményértékelése vagy minősítése alapján a besorolása szerinti
fizetési fokozathoz tartozó alsó és felső határ között módosíthatja. A teljesítményértékelésen és minősítésen túl
a munkáltatói jogkör gyakorlója a következő szempontokat veszi figyelembe:
a) a munkakörre előírt képesítés megszerzése során elért tanulmányi eredmény,
b) az ügyészi szervezetben szerzett szakmai tapasztalat,
c) az ügyészi szervnek nem minősülő, egyéb munkáltatónál szerzett, a munkaköre alapján ellátott feladatok
szempontjából jelentős tapasztalat,
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d) a tisztviselő és az írnok által szerzett végzettség, egyéb képesítés, nyelvtudás,
e) a munkavégzés színvonala,
f ) a munkakör ellátásához kapcsolódó fizikai, pszichés és munkakörnyezetből adódó terhelés,
g) a munkakör ellátásához kapcsolódó felelősség, és
h) a IV. fizetési osztályba sorolt tisztviselő esetén a nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy munkakörének
betöltéséhez nem szükséges szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, illetve munkakörének betöltéséhez szükséges
szakirányú felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítés megszerzése.
(3) A III. fizetési osztályba a szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, a IV. fizetési osztályba a legalább középfokú
iskolai végzettséggel rendelkező tisztviselők tartoznak. A nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel és
a szakirányú felsőfokú szakképesítéssel is rendelkező tisztviselőt kivételesen a III. fizetési osztályba lehet besorolni.
A besorolásnál a képesítési követelmények meghatározásáról szóló jogszabályok és legfőbb ügyészi utasítások
rendelkezéseit is figyelembe kell venni. A nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel és a szakirányú felsőfokú
szakképesítéssel is rendelkező tisztviselő III. fizetési osztályba történő besorolásának a részletes szabályait a legfőbb
ügyész utasításban állapítja meg.
(4) Az írnokot a IV. fizetési osztályba kell besorolni.
(5) A III. fizetési osztály fizetési fokozatait a 6. melléklet, a IV. fizetési osztály fizetési fokozatait a 6/A. melléklet
tartalmazza.
(6) A fizikai alkalmazott illetményét a felek közös megegyezésével a munka törvénykönyvének a munka díjazására
irányadó szabályai szerint kell megállapítani.
(7) Azokat a munkaköröket, amelyek esetében a (2) bekezdés f ) pontjának figyelembevétele nem mellőzhető,
a legfőbb ügyész határozza meg.”
53. §		
Az Üjt. 138. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„138. § Ha a tisztviselő, az írnok magasabb fizetési osztályba kerül, az addig elért fizetési fokozatát az új fizetési
osztályban legfeljebb két fokozattal csökkenteni lehet, az új alapilletményének azonban a korábbit meg kell
haladnia.”
54. §		
Az Üjt. 140. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha – mindaddig, amíg a tisztviselő és az írnok szolgálati ideje nem éri el azt az időt, amely alapján a soron kívüli
előresorolása szerinti fizetési fokozatba lépne – a teljesítményértékelés alapján megállapítható, hogy a tisztviselő és
az írnok munkájának színvonala tartósan átlag alattivá válik, illetményét a soron kívüli előresorolása szerinti fizetési
fokozathoz tartozó alsó határnak megfelelő összegben kell megállapítani.”
55. §		
Az Üjt. 141. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„141. § (1) A Legfőbb Ügyészségen és az OKRI-nál dolgozó tisztviselőt és írnokot beosztási pótlék illeti meg.
(2) A beosztási pótlék mértéke
a) a Legfőbb Ügyészségen és az OKRI-nál dolgozó III. és V. fizetési osztályba sorolt tisztviselő esetében
az illetményalap 15 százaléka,
b) a Legfőbb Ügyészségen és az OKRI-nál dolgozó IV. fizetési osztályba sorolt tisztviselő és írnok esetében
az illetményalap 5 százaléka.”
56. §		
Az Üjt. 143. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„143. § (1) A vezetői tisztséget betöltő tisztviselőt az V. fizetési osztályba kell besorolni, amely tekintetében a fizetési
fokozatokat a 6/B. melléklet tartalmazza.
(2) Az irodavezető akkor sorolható az V. fizetési osztályba, ha legalább két beosztottja van.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a vezetői tisztséget betöltő tisztviselő illetményének a megállapítása során
a 136. § (2) bekezdésében meghatározott szempontok mellett figyelembe veszi a szolgálati hely szintjét, nagyságát,
valamint a beosztottak létszámát.”
57. §		
Az Üjt. 145. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott címmel az illetményalap tizenöt százalékának megfelelő összegű
címpótlék jár havonta. Kiváló munkavégzés esetén és ügyészségi szolgálati viszonyban eltöltött legalább tíz év
után főtanácsosi cím a szakirányú felsőfokú iskolai végzettségű V. fizetési osztályba tartozó, tanácsosi cím pedig
a középfokú iskolai végzettségű V. fizetési osztályban tartozó vezetőnek is adományozható.”
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58. §		
Az Üjt. 147. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„147. § (1) A tisztviselőt és az írnokot évi huszonöt munkanap alapszabadságból és a (2)–(5) bekezdés szerinti
pótszabadságból álló rendes szabadság illeti meg.
(2) A tisztviselő és az írnok esetén a pótszabadság mértéke a 2. fizetési fokozatban évente két munkanap, amely
a többi fizetési fokozatban két munkanappal növekszik. Az ügyészségi megbízott esetén a pótszabadság mértéke
az 1. fizetési fokozatban évente egy munkanap, amely a többi fizetési fokozatban két munkanappal növekszik.
A tisztviselő, az írnok és az ügyészségi megbízott pótszabadságának mértéke a tizenhárom munkanapot nem
haladhatja meg.
(3) A vezetői beosztást ellátó tisztviselőt a (2) bekezdésben meghatározott pótszabadság helyett vezetői
pótszabadság illeti meg, amelynek mértéke:
a) irodavezető esetén évente nyolc munkanap,
b) csoportvezető esetén évente kilenc munkanap,
c) osztályvezető-helyettes esetén évente tíz munkanap,
d) osztályvezető esetén évente tizenegy munkanap,
e) főosztályvezető-helyettes és az OKRI igazgató-helyettese esetén évente tizenkét munkanap,
f ) főosztályvezető, az OKRI igazgatója és a gazdasági főigazgató esetén évente tizenhárom munkanap.
(4) A vezetői beosztást ellátó tisztviselőnek a vezetői tisztség betöltése előtt ellátott munkaköre alapján kell
a pótszabadságot megállapítani, ha a vezetőként járó pótszabadsága nem éri el a vezetői tisztség betöltése előtt
ellátott munkakörében neki járó pótszabadság mértékét.
(5) A fizikai alkalmazottat évi huszonöt munkanap alapszabadság illeti meg. Az alapszabadság az ügyészségi
szolgálati viszonyban eltöltött minden három év után egy-egy munkanappal – legfeljebb azonban
tíz munkanappal – növekedik. A megnövekedett mértékű alapszabadság annak az évnek az első napjától jár,
amelyben a fizikai alkalmazott az ahhoz szükséges ügyészségi szolgálati időt elérte.
(6) A tisztviselőt, az írnokot és a fizikai alkalmazottat az (1)–(5) bekezdésben meghatározott szabadságon felül
megilleti a munka törvénykönyvében meghatározott pótszabadság is.
(7) A tisztviselőt, az írnokot és a fizikai alkalmazottat megilleti – a munka törvénykönyve szabályai szerint –
a munkaközi szünet, a napi munka befejezése és a másnapi munkakezdés közötti pihenőidő, a pihenőnap és
munkaszüneti nap, a betegszabadság, továbbá az egyéb munkaidő-kedvezmény is.
(8) A munkáltatói jogkör gyakorlója abban az esetben is engedélyezhet a tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott
számára fizetés nélküli szabadságot, amikor a munka törvénykönyve azt kötelezően nem írja elő.”
59. §		
Az Üjt. 150. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott ügyészségi szolgálati viszonyára e törvénynek az ügyészek ügyészségi
szolgálati viszonyára vonatkozó rendelkezései közül megfelelően alkalmazni kell a következő rendelkezéseket is)
„g) a 69. §-t, a 72–76. §-t, továbbá a 70. §-t azzal az eltéréssel, hogy a tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott
kinevezési okiratának tartalmaznia kell a jubileumi jutalomra jogosító idő számításának kezdő időpontját,”
60. §

(1) Az Üjt. 153. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ügyészségi alkalmazottak szolgálati viszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény)
„a) 53. §-át csak a kinevezéstől eltérő munkakörben való foglalkoztatásra kell alkalmazni, továbbá a nem ügyész
ügyészségi alkalmazottak esetén azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy annak időtartama a naptári évben – eltérő
megállapodás hiányában – a hat hónapot nem haladhatja meg;”
(2) Az Üjt. 153. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a (3) bekezdés a következő h) ponttal
egészül ki:
(Az ügyészségi alkalmazottak szolgálati viszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény)
„g) 287. § (1) bekezdés e) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény 81. § (2) bekezdésében meghatározottak alatt az 52. § (4) bekezdésében meghatározottakat kell érteni,
h) 287. § (2) bekezdés b) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az azonnali hatályú felmondás alatt
rendkívüli lemondást kell érteni.”

61. §		
Az Üjt. a következő 165/L–165/Q. §-sal egészül ki:
„165/L. § Az alügyész, az ügyészségi fogalmazó, a tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott számára
az e törvénynek az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint
a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
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2011. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított
rendelkezései alapján megállapított illetmény nem lehet kevesebb, mint a Módtv. hatálybalépését megelőzően őt
megillető illetményelemek együttes összege.
165/M. § Ha az alügyész, az ügyészségi fogalmazó, a tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott számára
az e törvénynek a Módtv.-vel megállapított rendelkezései alapján járó szabadsága a korábbi szabadságához képest
csökkenne, mindaddig a Módtv. hatálybalépése előtt megállapított szabadságára jogosult, amíg annak mértékét
az e törvény Módtv.-vel megállapított rendelkezései szerinti szabadsága meg nem haladja.
165/N. § (1) Az alügyészt, az ügyészségi fogalmazót, a tisztviselőt és az írnokot a Módtv. hatálybalépését követő
30 napon belül kell 2017. január 1-jétől kezdődően e törvénynek a Módtv.-vel megállapított rendelkezései szerint
besorolni és – a Módtv.-vel megállapított 165/L. § és 165/M. §-ban foglaltakat is figyelembe véve – illetményét,
valamint szabadságát megállapítani. A besorolásnál megállapítandó szolgálati idő a Módtv. hatálybalépése előtti
besorolásnál megállapított szolgálati időnél kevesebb nem lehet. A Módtv. hatálybalépése előtt soron kívüli
előresorolással megszerzett szolgálati időt a besorolásnál figyelembe kell venni.
(2) Ha a nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező tisztviselőt a Módtv. hatálybalépése előtt
a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező tisztviselők III. fizetési osztályába sorolták, a fizetési fokozatát és
az illetményét e fizetési osztályon belül kell megállapítani; a fizetési osztályba sorolását e törvény Módtv.-vel
megállapított rendelkezései szerint akkor kell elvégezni, ha a munkaköre megváltozik.
165/O. § (1) A teljesítményértékelés elvégzése során, valamint a nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel
rendelkező tisztviselőnek a III. fizetési osztályba sorolása során e törvénynek a Módtv.-vel megállapított
rendelkezése szerint a legfőbb ügyész által kiadott utasítást 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) 2018. december 31-ig a teljesítményértékelés során a minősítésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
(3) 2018. december 31-ig a nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező tisztviselőnek a III. fizetési
osztályba sorolása során a Módtv. hatálybalépését megelőzően alkalmazott elvek és szempontok alapján kell eljárni.
165/P. § E törvénynek a Módtv.-vel megállapított, az írnok kinevezési feltételeire vonatkozó rendelkezéseit a Módtv.
hatálybalépését követően kinevezésre kerülő írnokok tekintetében kell alkalmazni.
165/Q. § E törvénynek a Módtv.-vel megállapított rendelkezései nem érintik az alügyész, az ügyészségi
fogalmazó, a tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott 2017. évi cafeteria-juttatásra való jogosultságát. A Módtv.
hatálybalépését követően létesített alügyészi, ügyészségi fogalmazói, tisztviselői, írnoki és fizikai alkalmazotti
szolgálati jogviszonyban az e törvény 2017. augusztus 31. napján hatályos rendelkezései szerinti cafeteria-juttatás
éves összegének arányos része jár.”
62. §

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

Az Üjt. 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
Az Üjt. 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
Az Üjt. 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
Az Üjt. a 9. melléklet szerinti 6/A. melléklettel egészül ki.
Az Üjt. a 10. melléklet szerinti 6/B. melléklettel egészül ki.

63. §		
Az Üjt.
a)
121. § (1) bekezdésében a „(2)–(5)” szövegrész helyébe a „(2)–(10)” szöveg,
b)
122. § (2) bekezdés záró szövegrészében az „alapfokú” szövegrész helyébe a „középfokú” szöveg,
c)
134. § (1) bekezdésében az „a hat órát nem haladja meg” szövegrész helyébe a „legfeljebb hat óra” szöveg
lép.
64. §		
Hatályát veszti az Üjt.
a)
116. §-a,
b)
117. § (6) és (7) bekezdése,
c)
118. §-a,
d)
125. § (4) bekezdése,
e)
139. §-a,
f)
142. §-a,
g)
144. §-a,
h)
146. §-a.
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3. Záró rendelkezések
65. §		
Ez a törvény 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2017. évi LXXXVII. törvényhez
„3. melléklet az 1997. évi LXVIII. törvényhez

Az I. fizetési osztály (bírósági titkár, igazságügyi szakértő) fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó
alapilletmények alsó és felső határai
1. Bírósági titkár
A
1.

Fizetési fokozat

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B

D

E

Szolgálati idő

C

Alsó határ

Felső határ

(év)

szorzószáma

szorzószáma

0,84
0,90
0,98
1,04
1,09
1,14
1,26

0,92
1,08
1,19
1,25
1,31
1,37
1,40

0
4
8
12
19
26
36

3
7
11
18
25
35

2. Igazságügyi szakértő
A
1.

B

Fizetési fokozat

D

E

Szolgálati idő

C

Alsó határ

Felső határ

(év)

szorzószáma

szorzószáma

2.

1.

0

3

0,84

0,92

3.

2.

4

7

0,90

1,08

4.

3.

8

11

0,98

1,19

5.

4.

12

18

1,04

1,25

6.

5.

19

25

1,09

1,31

35

7.

6.

26

8.

7.

36

1,14

1,37

1,26

1,40
”

2. melléklet a 2017. évi LXXXVII. törvényhez
„4. melléklet az 1997. évi LXVIII. törvényhez

A II. fizetési osztály (bírósági fogalmazó, szakértőjelölt) fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó
alapilletmények alsó és felső határai
1. Bírósági fogalmazó
A
1.

Fizetési fokozat

2.
3.
4.

1.
2.
3.

B

C
Szolgálati idő
(év)

0
2
4

1
3

D

E

Alsó határ

Felső határ

szorzószáma

szorzószáma

0,53
0,57
0,60

0,74
0,79
0,83
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2. Szakértőjelölt
A
1.

Fizetési fokozat

2.

1.

B

C

Alsó határ

Felső határ

(év)

szorzószáma

szorzószáma

0,53

0,74

1
3

3.

2.

2

3.

4

E

Szolgálati idő

0

4.

D

0,57

0,79

0,60

0,83
”

3. melléklet a 2017. évi LXXXVII. törvényhez
„5. melléklet az 1997. évi LXVIII. törvényhez

A III. fizetési osztály (szakirányú felsőfokú iskolai végzettségű tisztviselő, technikus) fizetési fokozatai
és az azokhoz tartozó alapilletmények alsó és felső határai
A
1.

Fizetési fokozat

2.

1.

B

C

D

E

Szolgálati idő

Alsó határ

Felső határ

(év)

szorzószáma

szorzószáma

0,42

0,70

0

3

3.

2.

4

7

0,54

0,76

4.

3.

8

11

0,59

0,88

5.

4.

12

18

0,65

0,92

6.

5.

19

25

0,73

1,05

7.

6.

26

30

0,81

1,09

8.

7.

31

35

0,85

1,13

9.

8.

36

0,90

1,16
”

4. melléklet a 2017. évi LXXXVII. törvényhez
„6. melléklet az 1997. évi LXVIII. törvényhez

A IV. fizetési osztály (nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettségű, valamint középfokú iskolai
végzettségű tisztviselő, írnok és technikus) fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó alapilletmények
alsó és felső határai
A
1.

B

Fizetési fokozat

D

E

Szolgálati idő

C

Alsó határ

Felső határ

(év)

szorzószáma

szorzószáma

2.

1.

0

3

0,38

0,47

3.

2.

4

7

0,42

0,54

4.

3.

8

11

0,46

0,66

5.

4.

12

18

0,53

0,73

6.

5.

19

25

0,56

0,77

7.

6.

26

30

0,59

0,80

35

8.

7.

31

9.

8.

36

0,65

0,85

0,72

0,93
”
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5. melléklet a 2017. évi LXXXVII. törvényhez
„7. melléklet az 1997. évi LXVIII. törvényhez

A V. fizetési osztály (vezető) fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó alapilletmények alsó és felső
határai
A

B

C

Alsó határ

Felső határ

szorzószáma

szorzószáma

2. Főosztályvezető, az egyéb igazságügyi szerv vezetője és helyettese

1,23

1,85

3. Főosztályvezető-helyettes, igazgató

1,09

1,74

4. Osztályvezető, igazgatóhelyettes

0,97

1,62

5. Osztályvezető-helyettes

0,68

1,51

6. Csoportvezető

0,64

1,45

7. Csoportvezető-helyettes, bírósági irodavezető

0,53

1,39

1.

Fizetési fokozat

”

6. melléklet a 2017. évi LXXXVII. törvényhez
„4. melléklet a 2011. évi CLXIV. törvényhez

Az I. fizetési osztály (alügyész) fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó alapilletmények alsó és felső
határai
A
1.

B

Fizetési fokozat

D

E

Szolgálati idő

C

Alsó határ

Felső határ

(év)

szorzószáma

szorzószáma

2.

1.

0

3

0,84

0,92

3.

2.

4

7

0,90

1,08

4.

3.

8

11

0,98

1,19

5.

4.

12

18

1,04

1,25

6.

5.

19

25

1,09

1,31

7.

6.

26

35

1,14

1,37

8.

7.

36

1,26

1,40
”

7. melléklet a 2017. évi LXXXVII. törvényhez
„5. melléklet az 2011. évi CLXIV. törvényhez

A II. fizetési osztály (ügyészségi fogalmazó) fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó alapilletmények
alsó és felső határai
A

B

C
Szolgálati idő

D

E

Alsó határ

Felső határ

1.

Fizetési fokozat

szorzószáma

szorzószáma

2.

1.

0

1

0,53

0,74

3.

2.

2

3

0,57

0,79

4.

3.

4

0,60

0,83

(év)

”
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8. melléklet a 2017. évi LXXXVII. törvényhez
„6. melléklet az 2011. évi CLXIV. törvényhez

A III. fizetési osztály (szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő) fizetési fokozatai és az azokhoz
tartozó alapilletmények alsó és felső határai
A
1.

Fizetési fokozat

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B

C
Szolgálati idő (év)

0
4
8
12
19
26
31
36

3
7
11
18
25
30
35

D

E

Alsó határ

Felső határ

szorzószáma

szorzószáma

0,42
0,54
0,59
0,65
0,73
0,81
0,85
0,90

0,70
0,76
0,88
0,92
1,05
1,09
1,13
1,16
”

9. melléklet a 2017. évi LXXXVII. törvényhez
„6/A. melléklet az 2011. évi CLXIV. törvényhez

A IV. fizetési osztály (nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettségű, valamint középfokú iskolai
végzettségű tisztviselő és írnok) fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó alapilletmények alsó és felső
határai
A

B

C
Szolgálati idő

D

E

Alsó határ

Felső határ

1.

Fizetési fokozat

szorzószáma

szorzószáma

2.

1.

0

3

0,38

0,47

3.

2.

4

7

0,42

0,54

(év)

4.

3.

8

11

0,46

0,66

5.

4.

12

18

0,53

0,73

6.

5.

19

25

0,56

0,77

7.

6.

26

30

0,59

0,80

8.

7.

31

35

0,65

0,85

9.

8.

36

0,72

0,93
”

10. melléklet a 2017. évi LXXXVII. törvényhez
„6/B. melléklet az 2011. évi CLXIV. törvényhez

A V. fizetési osztály (vezető) fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó alapilletmények alsó és felső
határai
A
1.

Fizetési fokozat

B

C

Alsó határ

Felső határ

szorzószáma

szorzószáma

2.

Gazdasági főigazgató, Főosztályvezető, az OKRI igazgatója

1,23

1,85

3.

Főosztályvezető-helyettes, az OKRI igazgatóhelyettese

1,09

1,74

4.

Osztályvezető

0,97

1,62
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5.

Osztályvezető-helyettes

0,68

1,51

6.

Csoportvezető

0,64

1,45

7.

irodavezető

0,53

1,39
”

2017. évi LXXXVIII. törvény
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról*

1. §		
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 127. § (4b) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép és a § a következő (4c)–(4e) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A határozott időtartamú előfizetői szerződés – a (4c) bekezdés kivételével – legfeljebb 12 hónapra köthető
meg azzal, hogy a szerződés megkötését megelőzően fel kell ajánlani a határozatlan időtartamú előfizetői szerződés
megkötésének lehetőségét, és be kell mutatni annak részletes feltételeit.
(4c) Az előfizető kérésére a határozott időtartamú előfizetői szerződés 24 hónapra is megköthető, ha az előfizetői
szerződés megkötéséhez készülékvásárlás is kapcsolódik. Az ilyen módon 24 hónapra megkötött határozott idejű
előfizetői szerződésnek a készülék vásárlásához kapcsolódó törlesztő részletek nélkül számított előfizetési díja
nem lehet magasabb a (4b) bekezdés szerinti 12 hónapra kötött, azonos szolgáltatási tartalmú, határozott idejű
szerződések előfizetési díjától.
(4d) A határozott idejű előfizetői szerződés lejártát követően a szolgáltató az előfizető kérésére külön díjazás nélkül
köteles gondoskodni arról, hogy az e szerződéssel együtt vásárolt készülék bármely szolgáltató előfizetőjeként
használható legyen (hálózat-függetlenítés).
(4e) A (4c) bekezdés alkalmazásában készülék alatt az internet-hozzáférési szolgáltatás, illetve a médiaszol
gáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényben meghatározott audiovizuális médiaszol
gáltatás
igénybevételét lehetővé tevő, kép és hang megjelenítésére alkalmas készüléket kell érteni.”
2. §		
Az Eht. 127. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe lépő új, határozatlan idejű szerződésben meghatározott,
az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek nem lehetnek az előfizetőre nézve hátrányosabbak
a korábbi határozott idejű szerződésben szereplő szerződési feltételeknél.”
3. §		
Az Eht. 132. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) Amennyiben a szolgáltató a határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama alatt egyoldalúan módosítja
a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételét, akkor az előfizető az értesítéstől számított
45 napon belül, azonnali hatállyal további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú
előfizetői szerződést.”
4. §		
Az Eht. 132. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz – így különösen,
ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csatornák összetétele vagy a szolgáltatás tartalma – az előfizető
az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani
a határozott időtartamú előfizetői szerződést.”
5. §

(1) Az Eht. 134. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további
jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az előfizetői szerződés bármely ezzel ellentétes kikötése semmis.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. június 15-i ülésnapján fogadta el.

9435

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 98. szám

(2) Az Eht. 134. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú
előfizetői szerződés lép, kivéve, ha az előfizető egyoldalúan – vagy az előfizető és a szolgáltató közös akarattal –
a határozott idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a határozott idő leteltével a szerződést
megszünteti. A határozott idő elteltét megelőző 90 napban a szolgáltató három alkalommal köteles az előfizetőt
a számlalevél mellékletében, számlalevél hiányában írásban, postai úton vagy a szolgáltatás jellegéhez igazodó
elektronikus úton tájékoztatni a határozott idejű szerződés határozatlan időtartamúvá átalakulásának időpontjáról.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie a szerződés átalakulásával beálló változásokra, továbbá be kell mutatnia
az előfizető részére a szolgáltatónál elérhető, az előfizető jelenlegi határozott idejű szerződéséhez hasonló
szolgáltatási tartalommal bíró határozott időtartamú előfizetői szerződési ajánlatokat. A felek a határozott idejű
szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor és az előfizető kifejezett nyilatkozata
esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek. A határozott idejű szerződés
felmondásának részletes szabályait a szolgáltató az általános szerződési feltételekben határozza meg.”
6. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő 120. napon lép hatályba.
7. §		
Az Eht. Vegyes rendelkezések alcíme a következő 163/I. §-sal egészül ki:
„163/I. § (1) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVIII. törvénnyel
(a továbbiakban: 2017. évi LXXXVIII. törvény) megállapított 127. § (4d) bekezdést a 2017. évi LXXXVIII. törvény
hatálybalépését megelőzően megkötött, a 2017. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésekor hatályos határozott
időtartamú előfizetői szerződésekre is alkalmazni kell.
(2) A 2017. évi LXXXVIII. törvénnyel megállapított 127. § (6) bekezdést és 134. § (14) bekezdést a 2017. évi LXXXVIII.
törvény hatálybalépését megelőzően megkötött határozott időtartamú előfizetői szerződésekre is alkalmazni kell,
azzal, hogy a 134. § (14) bekezdésében szabályozott tájékoztatási kötelezettségnek a szolgáltató az olyan határozott
időtartamú előfizetői szerződések esetében köteles eleget tenni, amelyekben a szerződés időtartama a 2017. évi
LXXXVIII. törvény hatálybalépését követő 90. napot követően telik el.”
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2017. évi LXXXIX. törvény
egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról*
1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosítása
1. §		
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„a) munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, állami szolgálati
jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírói és igazságügyi szolgálati, valamint
ügyészségi szolgálati viszony, a közfoglalkoztatási jogviszony, a biztosított bedolgozói és az – 1994. június 1-jét
megelőzően létesített – ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony,
a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya – ide nem értve az iskolaszövetkezet
nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagját
és a szociális szövetkezet tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkát végző tagját –, a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos
szolgálati jogviszony, valamint a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos és szerződéses állományú
katonák szolgálati viszonya,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
2. §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés j) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„j) keresőtevékenység: ha e törvény másként nem rendelkezik, minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység,
amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező
legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott
tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem
kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek
külön törvény alapján biztosított juttatás, a szociális szövetkezet tagja, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet
öregségi nyugdíjban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett,
a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel;”
(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1a) bekezdés 10. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően e törvény alkalmazásában nem minősül jövedelemnek]
„10. a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által
a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény
alapján adómentes bevétel,”

3. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
3. §		
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„9. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban – ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában
egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést –, a közfoglalkoztatási, a kormányzati szolgálati,
az állami szolgálati, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén
a munkaviszony jellegű jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen
közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben és közérdekű nyugdíjas szövetkezetben külső szolgáltatásra
vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében, a szakképző iskolákban
a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerződés
alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, az elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként
végzett munka, a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka, valamint a büntetőügyben kiszabott
közérdekű munka, a honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium
vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, illetve ideiglenes
építési munkahelyen, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági társaságoknál történő
munkavégzés, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter, a rendvédelmi szerveknél,
az Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint
a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység és a munkáltató által
szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.”

4. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
4. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.

5. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása
5. §

(1) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya kiterjed)
„b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) XVI. fejezetében meghatározott
munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönbeadóra és a kölcsönvevőre, az iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatás
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esetén az iskolaszövetkezetre és a szolgáltatás fogadójára, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet által nyújtott
szolgáltatás esetén a közérdekű nyugdíjas szövetkezetre és a szolgáltatás fogadójára”
(a továbbiakban együtt: foglalkoztató).
A Met. 1. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„h) munkaviszony: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó
munkaviszony, továbbá a közszolgálati jogviszony, az állami szolgálati jogviszony, a kormányzati szolgálati
jogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a bírói és igazságügyi szolgálati, valamint az ügyészségi szolgálati viszony,
a közfoglalkoztatási jogviszony, a biztosított bedolgozói – és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített – ezzel egy
tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszony
jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya – ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató
tagját, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagját és a szociális szövetkezet tagi
munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkát végző tagját –, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, valamint a honvédek
jogállásáról szóló törvény szerinti hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati viszonya;”
A Met. 1. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történik)
„d) a szövetkezet tagjának a szövetkezet részére kifejtett személyes közreműködése, ha a tag a személyes
közreműködést vállalkozási vagy megbízási szerződés – ideértve a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
(a továbbiakban: Sztv.) 10/B. § (2) bekezdése és 29. § (2) bekezdése szerinti megállapodást is – alapján teljesíti,”
A Met. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkaerő-kölcsönzés esetében a munkaügyi ellenőrzés – az Mt. 215–218. §-a tekintetében – kiterjed
a kölcsönbeadóra és a kölcsönvevőre. Az iskolaszövetkezet tanuló, hallgató tagjának az Sztv. 10/B. §-a alapján
történő feladatteljesítése tekintetében a munkaügyi ellenőrzés kiterjed az iskolaszövetkezetre és az Sztv. 10/B. §
(4)–(8) bekezdésében foglaltakra. Az Sztv. 10/C. §-a tekintetében a munkaügyi ellenőrzés kiterjed
az iskolaszövetkezetre és a szolgáltatás fogadójára. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
részesülő tagjának az Sztv. 29. §-a alapján történő feladatteljesítése tekintetében a munkaügyi ellenőrzés kiterjed
a közérdekű nyugdíjas szövetkezetre és az Sztv. 29. § (4)–(7) bekezdésében foglaltakra. Az Sztv. 30. §-a tekintetében
a munkaügyi ellenőrzés kiterjed a nyugdíjas szövetkezetre és a szolgáltatás fogadójára.”
A Met. 3/B. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkaügyi ellenőrzés kiterjed)
„d) az iskolaszövetkezet, illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezet által a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény
(a továbbiakban: Sztv.) alapján nyújtott külső szolgáltatásra és az iskolaszövetkezeti, illetve közérdekű nyugdíjas
szövetkezeti tagnak a szolgáltatás fogadójánál történő munkavégzésre,”
A Met. 3/B. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történik)
„d) a szövetkezet tagjának a szövetkezet részére kifejtett személyes közreműködése, ha a tag a személyes
közreműködést vállalkozási vagy megbízási szerződés – ideértve az Sztv. 10/B. § (2) bekezdése és 29. § (2) bekezdése
szerinti megállapodást is – alapján teljesíti, valamint”
A Met. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § E törvénynek az egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő
módosításáról szóló 2017. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: 2017. évi LXXXIX. törvény) 5. § (2), (5) és
(6) bekezdésével megállapított 1. § (1) bekezdés h) pontjában, 3/B. § (1) bekezdés d) pontjában és 3/B. §
(2) bekezdés d) pontjában foglaltakat a 2017. évi LXXXIX. törvény 5. § (2), (5) és (6) bekezdésének hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
6. §		
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 6. § (6) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[Nem kell az (5) bekezdés rendelkezését alkalmaznia az adózónak]
„b) ha a 2. § (2) bekezdés e)–h) pontja alapján adóalany, illetve, ha szociális szövetkezet, közérdekű nyugdíjas
szövetkezet, iskolaszövetkezet, közhasznú nonprofit gazdasági társaság, vagy”
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7. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
7. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alapján biztosított)
„b) a szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony
keretében személyesen közreműködik, kivéve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében
tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagját – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya
szünetelésének időtartama alatt is –, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagját,
valamint a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot,”

8. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása
8. §		
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„2. vállalkozó: minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából
üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység)
végez, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a befektetési vállalkozást és a biztosítót is, továbbá
a nonprofit gazdasági társaság, az egyesülés, a szociális szövetkezet, az iskolaszövetkezet, a közérdekű nyugdíjas
szövetkezet, az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet, a vízitársulat,
az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe és a kezelt vagyon,
amennyiben nem tartozik a 3. és 4. pontban felsoroltak közé;”

9. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
9. §		
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (11)–(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(11) Az iskolaszövetkezetnek, illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek a Tbj. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján
biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló törvény szerinti tagsági megállapodás alapján személyesen
közreműködő tagja esetében – a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az iskolaszövetkezet, illetve a közérdekű
nyugdíjas szövetkezet az állami adó- és vámhatóság felé köteles a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági
megállapodás megkötésének napján bejelenteni
a) az iskolaszövetkezet, illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezet adószámát,
b) az iskolaszövetkezeti, illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tag adóazonosító jelét és társadalombiztosítási
azonosító jelét, iskolaszövetkezeti tag esetén diákigazolványa számát, illetve közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tag
esetén nyugdíjfolyósítási törzsszámát is.
(11a) Az iskolaszövetkezet, illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezet köteles az állami adó- és vámhatósághoz
bejelenteni a jogviszony megszűnését követő 8 napon belül az iskolaszövetkezeti, illetve közérdekű nyugdíjas
szövetkezeti tag jogviszonya megszűnésének napját. Jogutódlás esetén a (4) bekezdés c) pontjában foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell.
(12) Az iskolaszövetkezet, illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezet bejelentési kötelezettségét az egyszerűsített
foglalkoztatás bejelentésével azonos módon
a) elektronikus úton központi elektronikus szolgáltató rendszeren (ügyfélkapun) keresztül vagy
b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon
teljesíti.”

10. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása
10. §

(1) A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) III. Fejezete a következő 5. alcímmel és
25–34. §-sal egészül ki:

„5. Közérdekű nyugdíjas szövetkezet
25. § A közérdekű nyugdíjas szövetkezet (a továbbiakban: nyugdíjas szövetkezet) célja, hogy a még aktív
időskorúak számára foglalkoztatást, munkaerőpiaci reaktivizálást biztosítson, a tagok gazdasági és szociális
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helyzetét előmozdítsa. A nyugdíjas szövetkezet célja továbbá, hogy a következő generációk számára a tagoknál
felhalmozódott tudás, szakmai- és élettapasztalat átadásra kerüljön. A nyugdíjas szövetkezet a céljainak
megvalósításával közérdeket is szolgál.
26. § (1) A nyugdíjas szövetkezetnek csak természetes személy tagja lehet.
(2) A nyugdíjas szövetkezet tagjainak legalább kilencven százaléka olyan természetes személy, aki öregségi
nyugdíjban részesül.
(3) A nyugdíjas szövetkezetnek nem lehet személyes közreműködést nem vállaló természetes személy tagja.
27. § A tagfelvételi kérelemben a tagságra jelentkező személynek nyilatkoznia kell arról, hogy
a) a nyugdíjas szövetkezet tagjává kíván válni,
b) öregségi nyugdíjban részesül-e,
c) az alapszabályban foglaltakat elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el,
d) a tagoknak biztosított szolgáltatásokat igénybe kívánja venni,
e) vállalja a nyugdíjas szövetkezet tevékenységében való személyes közreműködést, és
f ) vállalja a nyugdíjas szövetkezet alapszabályában meghatározott vagyoni hozzájárulás teljesítését.
28. § A nyugdíjas szövetkezet tagja a személyes közreműködés konkrét tartalmára, módjára és ellentételezésére
tagsági megállapodást köt a nyugdíjas szövetkezettel. A nyugdíjas szövetkezet tagját megillető ellentételezés
arányos kell, hogy legyen a természetes személy tag személyes közreműködésének mértékével.
29. § (1) A nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja személyes közreműködését a nyugdíjas
szövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: külső szolgáltatás) keretében is
teljesítheti.
(2) A külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony a nyugdíjas szövetkezet és öregségi nyugdíjban
részesülő tagja közötti külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján létrejött, olyan sajátos
jogviszony, amelynek keretében a nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja teljesíti személyes
közreműködését, és amelyre a Ptk. megbízásra vonatkozó, valamint az Mt. e törvényben meghatározott szabályait
kell megfelelően alkalmazni.
(3) A külső szolgáltatás nyújtása során a külső szolgáltatás fogadója a nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban
részesülő tagját közvetlenül utasíthatja. Az utasításadási jog kiterjed különösen a feladatteljesítés módjának,
idejének és ütemezésének meghatározására.
(4) A nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja részére, ha a feladatteljesítés tartama a napi hat
órát meghaladja, napi húsz, ha a napi kilenc órát meghaladja, további napi huszonöt perc munkaközi szünetet kell
biztosítani. A nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja részére, ha két egymást követő napon
végzi feladatát, a napi munka befejezése és a következő napi munka megkezdése között legalább tizenegy óra
pihenőidőt kell biztosítani.
(5) A külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítés tartamára járó, az egyes feladatokhoz kapcsolódó díj
nem lehet alacsonyabb, mint az Mt. 153. §-ában foglalt felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározott
minimális összeg.
(6) A (2) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell
a) a tag által vállalt feladatok körét,
b) a tagnak a külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítése tartamára járó, az egyes feladatokhoz
kapcsolódó díj és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatás legkisebb összegét, valamint
c) a nyugdíjas szövetkezet és a tag kapcsolattartásának módját a feladatteljesítéssel nem járó időtartamra.
(7) A személyes közreműködés külső szolgáltatás keretében történő teljesítése megkezdésének feltétele, hogy
a nyugdíjas szövetkezet és a tag írásban megállapodjanak
a) a szolgáltatás fogadójának személyében,
b) a teljesítendő konkrét feladatban,
c) a tag díjának és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatások összegében és az összeg kifizetésének időpontjában,
d) a feladat teljesítésének helyében, valamint
e) a feladat teljesítésének időtartamában.
(8) A külső szolgáltatás teljesítésében részt vevő tag károkozása vagy személyiségi jog megsértése esetén
a nyugdíjas szövetkezet és a külső szolgáltatás fogadójának megállapodása alapján az alkalmazott károkozásáért
való felelősség polgári jogi szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a harmadik személynek okozott kárért vagy
személyiségi jogsértésért a nyugdíjas szövetkezet és a külső szolgáltatás fogadója egyetemlegesen felelnek.
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(9) A külső szolgáltatás fogadója részére történő feladatteljesítés során a külső szolgáltatás teljesítésében részt vevő
tagnak okozott kárért vagy személyiségi jogai megsértéséért a nyugdíjas szövetkezet és a szolgáltatás fogadója
egyetemlegesen felel.
30. § A szolgáltatás fogadója együttműködik a nyugdíjas szövetkezettel, így különösen biztosítja a nyugdíjas
szövetkezet képviselőjének a feladatteljesítés helyére történő belépést, tájékoztatja a nyugdíjas szövetkezetet
a feladatteljesítéssel kapcsolatos lényeges körülményekről.
31. § A nyugdíjas szövetkezet tagja alapításkor vagy belépéskor vagyoni hozzájárulást köteles vállalni. A vagyoni
hozzájárulás teljesítésének módjára, idejére és mértékére vonatkozó rendelkezéseket az alapszabály tartalmazza.
32. § (1) A nyugdíjas szövetkezet eredményes gazdálkodás esetén a Ptk. 3:334. §-a alapján közösségi alapot képez,
amire a Ptk. rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A közösségi alapot a nyugdíjas
szövetkezet tagjának vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának a szociális, egészségügyi, oktatási,
kulturális jellegű szükségleteinek a kielégítésére kell felhasználni.
(2) A közösségi alapból nyújtott juttatás, támogatás igénylésére, az odaítélés eljárási rendjére vonatkozó
rendelkezéseket az alapszabály tartalmazza.
33. § Az állam a nyugdíjas szövetkezet tevékenységéhez szükséges és arányos mértékben támogatást nyújthat.
34. § A nyugdíjas szövetkezetnek a nevében viselnie kell a „közérdekű nyugdíjas szövetkezet” megnevezést.”
(2) Az Sztv. 108/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvénynek az egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő
módosításáról szóló 2017. évi LXXXIX. törvény 11. §-ával megállapított 8. § (4) bekezdésében foglaltaknak
az iskolaszövetkezetek 2017. november 1-ig kötelesek eleget tenni.”
11. §		
Az Sztv. 8. § (4) bekezdésében a „nyolcvanöt” szövegrész helyébe a „kilencven” szöveg lép.

11. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása
12. §

(1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés c) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti:)
„c) a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz – ideértve azt is, ha az nem kötött építési hatósági engedélyhez
vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz – munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre
bocsátása, illetve iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet szolgáltatásának igénybevétele esetében;”
(2) Az Áfa tv. a következő 314. §-sal egészül ki:
„314. § (1) E törvénynek az egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő
módosításáról szóló 2017. évi LXXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Mód8 törvény) módosított 142. § (1) bekezdés
c) pontját – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – azon ügyletek esetében kell először alkalmazni,
amelyek teljesítési időpontja 2018. január 1. napjára vagy azt követő időpontra esik.
(2) E törvénynek a Mód8 törvénnyel módosított 142. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közérdekű nyugdíjas
szövetkezet által nyújtott szolgáltatás esetén, ha a teljesítés időpontja 2018. január 1. napjára vagy azt követő
időpontra esik, de a szolgáltatást igénybevevő adóalanynak a 60. § (1)–(3) bekezdése szerint a fizetendő adót
2018. január 1. napját megelőzően kellene megállapítani, a Mód8 törvénnyel módosított 142. § (1) bekezdés
c) pontját nem kell alkalmazni.
(3) Amennyiben e törvénynek a Mód8 törvénnyel módosított 142. § (1) bekezdés c) pontja hatálya alá tartozó,
közérdekű nyugdíjas szövetkezet által nyújtott szolgáltatáshoz fizetett előleg jóváírásának, kézhezvételének
időpontja 2018. január 1. napját megelőző napra esik, az előleg jóváírására, kézhezvételére tekintettel fizetendő
adót az ügyletet saját nevében teljesítő adóalany fizeti az 59. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően, a szolgáltatás
igénybevevőjének adófizetési kötelezettsége – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az adóalapnak
az előleg adót nem tartalmazó összegével csökkentett része után keletkezik.”

12. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi
CLV. törvény módosítása
13. §		
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 2. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Szakképzési hozzájárulásra kötelezett – a (3)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a belföldi székhelyű]
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„b) szövetkezet, kivéve a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, az iskolaszövetkezetet és a közérdekű
nyugdíjas szövetkezetet,”

13. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLVI. törvény módosítása
14. §

(1) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 455. §
(2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony:)
„b) a szövetkezet és természetes személy tagja között fennálló, a tag részére munkavégzési kötelezettséget
eredményező vállalkozási és megbízási jogviszony, kivéve az iskolaszövetkezet és a nappali rendszerű oktatás
keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagja között fennálló ilyen jogviszonyt – 25. életévének
betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is –, valamint a közérdekű nyugdíjas
szövetkezet és öregségi nyugdíjban részesülő tagja között fennálló jogviszonyt;”
(2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 455. §
(3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Nem eredményez adófizetési kötelezettséget)
„e) a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és az öregségi nyugdíjban részesülő tagja között fennálló jogviszony.”

14. Záró rendelkezések
15. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 12. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az 5. § (2) bekezdése és (5)–(7) bekezdése 2018. január 2-án lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2017. évi LXXXIX. törvényhez
Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont 4.24. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.24. a) a szociális szövetkezet tagja által a tagi munkavégzés, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi
nyugdíjban részesülő tagja által a személyes közreműködés ellenértékeként élelmiszer, a szociális szövetkezet és
a közérdekű nyugdíjas szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak vagy fogyasztásra kész étel
vásárlására felhasználható utalvány formájában együttesen legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem
haladó értékben megszerzett bevétel, azzal, hogy a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány
formájában juttatott bevétel nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát;
b) a közhasznú jogállású szociális szövetkezet által a közösségi alapból az alapszabályában rögzített közhasznú
céljával összhangban a szövetkezeti tag természetes személynek vagy családtagjának, valamint a közérdekű
nyugdíjas szövetkezet által a közösségi alapból az alapszabályában rögzítettek szerint az öregségi nyugdíjban
részesülő tagjának vagy családtagjának élelmiszer, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány
formájában legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben támogatásként vagy segélyként
juttatott bevétel,
mindkét esetben azzal, hogy az élelmiszer juttatás vagy a szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított
javak értékének megállapításánál a szövetkezet értékesítési tevékenysége során alkalmazott árat, ennek hiányában
a szokásos piaci értéket kell figyelembe venni;”
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Kormányrendeletek

A Kormány 159/2017. (VI. 26.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet
Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten, Magyarországon tartandó
67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás mellékleteinek kihirdetéséről
A Kormány a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai
Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának
megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi LXXXV. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet
Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten, Magyarországon tartandó
67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás mellékleteit (a továbbiakban: Mellékletek) e rendelettel
kihirdeti.
2. §		
A Mellékletek hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Annex I
OVERVIEW OF WHO REQUIREMENTS FOR THE HOLDING OF A SESSION OF
THE REGIONAL COMMITTEE FOR EUROPE OUTSIDE COPENHAGEN
Amount to be paid by Hungary to the Organization for expenses normally not incurred by the Office when the
Regional Committee is held in Copenhagen:
−
Travel cost of Secretariat staff, including interpreters, temporary advisers, etc.
US$ 207 000
(Average return air fare, per diem allowance and incidentals)
–
Preparatory visits by WHO Staff (incl. those site visits taking
place prior the signature of this agreement)
US$ 20 000
–
Transportation and insurance costs: documentation,
equipment, stationery, etc.
US$ 20 000
		
___________
Total amount to be paid to the Organization in 15 working days following the signature of
this Agreement, but by 15 June 2017 as latest.
US$ 247 000
Brief summary of conference facilities, equipment, personnel and services to be provided by Hungary (as detailed in
attached Annex II)
−
Conference hall (to seat 350–450 persons, U-shape table), meeting rooms and Secretariat offices
−
Interpretation equipment necessary for 2–5 languages, microphones, headsets, sound technician;
−
Recording equipment for producing a multilingual sound recording of the proceedings of the session;
−
Photocopiers (heavy duty and standard), personal computers, laptops, laser printers, multi media equipment,
furniture and office equipment for all offices and meeting rooms;
−
Six official cars with drivers for use by the President, the Executive President, the Deputy Executive President,
the Director General, the Regional Director and the WHO Secretariat;
−
Local transportation for participants from/to airport, from/to congress centre and from/to receptions, etc.;
−
Inaugural ceremony arrangements and reception hosted by the Minister of Health;
−
Location for the reception to be offered by the Regional Director (catering expenses covered by the Regional
Office);
−
Services of a Conference organizer or the Hungarian counterpart staff to handle local arrangements,
including hotel bookings, etc.;
−
Security services and officers within the meeting premises;
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−
−
−
−

Local casual labour and custodial staff;
Communication costs (e-mail, internet, multi media, etc);
Daily coffee breaks (one in the morning, one in the afternoon) and bottled water in Conference hall;
Lunches.

Items which Hungary would normally provide, but which are optional
−
One-day excursion to be offered on the day following the closing of the meeting (usually on Friday)
−
Social programme for accompanying persons
With reference to the Agreement between Hungary and the Organization, Hungary will deposit an amount
of US$ 247000 in 15 working days following the signature of this Agreement, but by 15 June 2017 as latest in the
WHO account:
Account number: 240-C0169920.3
Bank name: UBS AG
Bank Address: Case Postale 2600, CH-1211 Genève 2, Switzerland
SWIFT: UBSWCHZH80A
IBAN CH3100240240C01699203
Currency of account: US$
Reference to be quoted: EURO RC67
This amount represents an average costing for travel and per diem of the Secretariat (calculated by taking the
appropriate per diem for each capital city within the European Region, and the air fare between Copenhagen
and each capital city), and other expenses related to holding the Regional Committee at a location outside
of Copenhagen. If, at September 2017 the recalculation of the per diems and airfares indicates an amount higher
or lower than US$247000, either Hungary will pay the extra cost or the Organization will refund any surplus to
Hungary or shall dispose of it as instructed by Hungary. The contribution shall be used for the purposes indicated
in Annex I and shall be administered in accordance with the Financial Regulations and Rules, and financial and
administrative rules and practices of WHO.

Annex II

Sixty-seventh session of the WHO Regional Committee for Europe
Budapest, Hungary, 11–14 September 2017
Annex II - Detail of Commitment
Offices and equipment, Plenary hall, meetings rooms, conference and working spaces

Availability for set up
Room

Function

and use – all rooms

how many

& equipment to be

persons in the

available as indicated

office

Equipment required

Quantity

Seating U-shape with tables (approx.,
subject to final number of participants)
– Executive chairs for ministers

55

(*)
Meeting rooms

1

Plenary hall

7–14 September
2017
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Additional chairs with writing rests,
approx. (approx., arrangement, number
of seats and tables is subject to final
number of participants)

350–400

Head table and chairs: front row
– Executive chairs

seating 10

Head table and chairs: rear row

seating 10

Rapporteurs tables and chairs
(right or left-hand side of head table)

seating 6

Resolutions table and chairs

seating 3

Tables + chairs for directors and VIPs
(right- and left-hand side of front table)

seating 40

Speaker’s podium with microphone
and reading lamp

1

Conference system microphones

75

Wireless microphones

5

Headsets (exact number is subject to
final number of participants)
Simultaneous interpretation booths
(5 languages) to relevant ISO standards;
sound recording equipment
for 5 languages + floor.

500

5 booths

5 languages from local technicians
audio mixer (separated, by XLR cable)
DVI-I signal for ppt (computer signal,
ENG) from local technician to the
webcase technician by cable
4m2 space for Webcast equipment,
plus one chair close to local technician
for Webcast technician
Projection screens, size appropriate
for the room

2

Additional LCD/Plasma screens to face
delegation

8

Plasma/LCD Screens in front of head
table (to feedback image to head table)

5

Multi media projectors (1 for each
projection screen)

2

AV splitter for projectors/laptop

2

Laptop computers for podium and
technicians table

4

Laptops for reports and resolutions
teams

2

Separate, dedicated LN line (wired
internet) with a minimum of 5–10 mbit
upload-download

1

Flower displays

4

Bottled water (to be renewed during
coffee/lunch breaks)

as needed
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Water glasses (to be changed during
coffee/lunch breaks)
Tables for Conference assistants at the
back of the room
wire extensions with multi sockets

Meeting Room 1

(pre-meeting, SCRC, NGO
morning and technical
briefings)
8–14 September
2017

as
appropriate
4

Laptops for Conference documentation
team

2

Printer/photocopier
(to be located outside plenary)

1
10 to 20

Small, quiet personal laser printer
located in the Plenary for the
Resolutions team

1

Meeting table in U-shape to seat
45 persons for SCRC, and 100 in theater
style for technical briefings (head table
for 6 persons at technical briefings)

1

Chairs for meeting table

45

Additional light chairs to be available

25/55

3 different set up!

Microphones

20

1. on 8–10 September U-shape for 45
persons

table for documents

2

2. on 11–13 September theater style for 100
with head table for 6

Overhead projector

1

3. on 14 September U-shape for 45 persons

Projection screen

1

Laptop (or PC) + multimedia projector

1

Printer

1

Simultaneous interpretation
(2 languages) booths to relevant
ISO standards.
wire extensions with multi sockets
Head sets
3

3

Chairs for Conference assistants

convenient monitors for those sitting
at the two panels

2

as needed

Meeting Room 2
EU coordination

10–14
September 2017

2 booths
5
50/100

Table(s) to seat 10 (top table)

1

Chairs and U-shape table to seat 60

60

Microphones at head table

5

headsets

60

Overhead projector

1

Wireless microphones

2

screens

1

wire extensions with multi sockets

5

PC + Monitor + Keyboard + Mouse or
Laptop + Mouse + printer

1
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4

Meeting Room 3

10–14
September 2017

(Nordic countries,
bilateral meetings)

5

Press Office

10–14
September 2017

Table to seat 15–20 persons

1

Chairs

20

Chairs in theatre style

25

Head table to seat 8

1

Wireless microphone

1

Microphone for head table

3

Chairs for head table

8

microphone at the press table

2

TV set with cable TV channels including
CNN, BBC

1

Desk

2

Chairs

3

PC + Monitor + Keyboard + Mouse or
Laptop + Mouse

2

Laser printer

1

wire extensions with multi sockets

5

armchair

2

coffee table

1

Large TV screen or multi-media
projector + screen

1

Video player linked to TV or multi
media projector

1

catering
6

Coffee breaks area,
delegates lunch

10–14
September 2017

Tea, coffee, juice and biscuits, lunch for
approx. 350–450 persons
Buffet tables and high tables and chairs
as appropriate for 450–500 persons

7

ministerial lunch

11–12
September 2017

90–100

round tables and seats (8–10 pax)

10

wireless microphones (one per table)

10

screen and laptop for eventual
projection
interpretation booths
(for ministerial lunches)
headsets (for ministerial lunches)

5
100

Offices

8

Director General

10–14
September 2017

1

Executive desk

1

Executive Chair

1

PC + Monitor + Keyboard + Mouse or
Laptop + Mouse

1
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9

10

11

Regional Director

RDO + RGO Secretariat
and General Secretariat
(6 persons)

translator team rooms

10–14
September 2017

9–14 September
2017

1

6

Meeting table to seat 8

1

Chairs

8

Desk Lamp

1

sofa

1

armchairs

2

coffee table

1

Executive desk

1

Executive Chair

1

Meeting table to seat 15

1

Chairs

15

Desk Lamp

1

sofa

1

armchairs

2

coffee table

1

PC + Monitor + Keyboard + Mouse or
Laptop + Mouse

1

Desk

6

Secretary chair

6

coffee table

1

Chairs

9

Desk Lamp

6

PC + Monitor + Keyboard + Mouse or
Laptop + Mouse

6

Laser printer

3

extensions/wire/cable with multi
sockets

1

10–14
September 2017
6+
set up on 9
September

2 teams!

6+

Desk

6

PC + Monitor + Keyboard + Mouse or
Laptop + Monitor + Mouse

6

Secretary Chairs

6

Desk top reading light

6

Laser printer

1

Desk

6

PC + Monitor + Keyboard + Mouse or
Laptop + Monitor + Mouse

6

Secretary Chairs

6

Desk top reading light

6

Laser printer

1
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translator team rooms

10–14
September 2017

6+

set up on 9
September
2 teams!

6+

13

LLP Common room

10–14
September 2017

6

set up on 9
September

14

15

16

Executive Management
(10 persons)

Legal Counsel and WHO/
HQ staff

VIP room (HRH)

8–14 September
2017

10–14
September 2017

10–14
September 2017

10

5

Desk

6

PC + Monitor + Keyboard + Mouse or
Laptop + Monitor + Mouse

6

Secretary Chairs

6

Desk top reading light

6

Laser printer

1

Desk

6

PC + Monitor + Keyboard + Mouse or
Laptop + Monitor + Mouse

6

Secretary Chairs

6

Desk top reading light

6

Laser printer

1

Desk

6

PC + Monitor + Keyboard + Mouse or
Laptop + Monitor + Mouse

6

Secretary Chairs

6

Desk top reading light

6

Laser printer

1

Desk to seat 10 people

1

Chairs

10

PC + Monitor + Keyboard + Mouse or
Laptop + Mouse

4

Desk Lamp

4

Printer to be shared

1

wire extensions with multi sockets

2

Desk

5

PC + Monitor + Keyboard + Mouse or
Laptop + Mouse

5

Laser printer

1

Desk lamps

5

Chairs

5

wire extensions with multi sockets

2

sofa

2

armchairs

4

coffee table

2

table (for refreshments, documents)

3

9449

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 98. szám

17

Head of Country Offices
(10 persons)

10–14
September 2017

10

Desk to seat 10 people

1

Chairs

10

PC + Monitor + Keyboard + Mouse or
Laptop + Mouse

4

Desk Lamp

4

Printer to be shared

1

wire extensions with multi sockets

2

table printer b/w

1

Laser printer

1

Other areas

18

Stationary, Printing

7–14 September
2017

Tables to display documents
wire extension multiple socket
PC + Monitor + Keyboard + Mouse or
Laptop + Mouse

8

PC network (connected to laser printer
and Xerox 2110 copiers)

2

PC network (connected to laser printer
and Xerox 2110 copiers)

2

Heavy duty colour copiers, digital,
with min. capacity 75 cop/min, with
document feeder/stapler/sorter and
large capacity tray (LCT)

2

A4 white paper 90 GRS Xerox Colotech
+ quality or similar

19

Registration area

8–14 September
2017

(nearby the entrance)

20

Information Desk

8–14 September
2017

entrance/exhibition area

21

Internet Café
Exhibition area

10–14
September 2017

4
as
appropriate

100 000

Tables for registration

4

PC + Monitor + Keyboard + Mouse or
Laptop + Mouse

1

Laser printer

1

Chairs

4

wire extension multiple socket

2

PC + Monitor + Keyboard + Mouse or
Laptop + Mouse

2

Laser printer

1

Small photocopier

1

Desks

3

Secretary chair

4

PCs or laptops with internet connection

10

Laser printer/copier/scanner

2
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documentation desk

Chairs, tables

10

Recharging station (for delegates
laptops)

1

10–14
September 2017

1

desk

3

10–14
September 2017

1

desk

3

chair

1

screen

1

nearby the entrance
23

publication desk
exhibition area

24

exhibitions

10–14
September 2017

1

coffee break area
25

Miscellaneous

tbc
wire extension multiple sockets

as
appropriate

Flower displays in plenary hall
(including at head table)

as
appropriate

Flowers (bouquet) in Director-General
office

1

Flowers (bouquet) in Regional Director
office

1

Flower displays (bouquet) in Press
Conference room

1

Wifi access open for all participants
(no vouchers, general code OK)
Separate, dedicated LAN line
(wired internet) with a minimum
of 5–10 mbit upload-download
Internet connectivity for all computers
in the secretariat, Internet café
Assuring access to Webcast technician
to electricity (230V) and LAN line
Printing service, computers in the same
offices share printer
Computers to be networked for rooms
11 +12 +13, so it is possible to share
Network Attached Storage and printers
(NAS provided by WHO)
garbage bin, waste paper basket, coat
hanger

(*)

Dates and time indicated refer to rooms
availability

as
appropriate
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Personal Computers (or laptops): according to specification attached (to be revised closer to the date of the RC).
All PCs or laptops should have access to the internet (detailed IT specification refers).

Specifications for the PCs to be provided, as listed in Annex II
Computers for WHO Secretariat (laptop or desktop)
Hardware:
−
Hardware certified for running Windows7
−
Speed: Minimum 3GHz or Dual Core 2GHz (or equivalent)
−
RAM: Minimum 2GB
−
Hard Disk: Minimum 60GB
−
Minimum 2 free USB slots
−
Screen: Minimum flat panel 17” TFT
−
Keyboard: English (US) or Swiss-French
Software:
−
Windows 7 Professional English Int. with latest Service Pack installed
−
Office minimum version 2010
−
Proofing tools in English, French, German and Russian
−
Adobe Acrobat Reader (English)
−
Winzip
−
AntiVirus Software
−
Postscript printer drivers

Annex III
Detail of Commitments: Local Personnel
The Government will provide the following local counterparts:
1. Protocol Officer
To coordinate with the Organization preparations for the opening, inaugural and closing ceremonies, speeches,
receptions and various official visits, as appropriate.
2. Congress Executive
In coordination with the Organization, to supervise the physical conference arrangements and related services
during the session.
3. Public Information Officer
A Hungarian official with appropriate qualifications to act as counterpart to the Organization and to achieve
extensive public information coverage in all media.
4. Transport Officer and assistants
In coordination with the Organization, to supervise all transportation arrangements and the drivers of the official
cars.
5. Technical support
–
two IT technicians to assist with all aspects of the setup (including computers, networks, printers, internet,
lighting, audio/visual etc.) during conference hours, preferably with experience with networking and desktop
management
–
one IT technician to assist with all aspects of the setup (as above) available on 30 min. callout, 24 hours/day.
–
three technicians to assist with multi-media equipment, document reproduction, etc.
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6.

7.
8.

9.

10.

Committee documents are reproduced on a continuous basis throughout the week. However, the technicians
should be warned of eventual evening and night work, particularly on Wednesday, 13 September 2017 when the
report of the session has to be printed during the night.
Interpretation
Sound and interpretation technicians, as required, to operate the equipment in coordination with the Organization’s
technician.
Enquiry desk
Staff to be provided to ensure adequate support for delegates with their enquires f.ex. travel.
Hostesses
As required, for the Regional Committee Welcome Desk at Budapest Liszt Ferenc International Airport and for the
excursions and social programme that may be part of the programme.
Photographer
A professional photographer available during the session – photographic requirements to be coordinated with the
Regional Office.
Security Officer
Official counterpart to undertake and supervise security arrangements according to security guidelines applicable
for UN conferences.

I. melléklet
AZ EURÓPAI REGIONÁLIS BIZOTTSÁG ÜLÉSSZAKÁNAK
KOPPENHÁGÁN KÍVÜL TÖRTÉNŐ MEGRENDEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ WHO KÖVETELMÉNYEK
ÁTTEKINTÉSE
Magyarország által a Világszervezetnek fizetendő, az Irodánál rendes körülmények között – a Regionális Bizottság
ülésszakának Koppenhágában történő megrendezésekor – fel nem merülő költségek fedezésére szolgáló
pénzösszeg:
−
A Titkárság személyzetének – köztük a tolmácsok, ideiglenes tanácsadók stb. –
utazási költségei
207 000 US$
(Átlagos menettérti repülőjegy, napidíj és járulékos költségek)
–
A WHO személyzetének előkészítő látogatásai (beleértve a jelen Megállapodás aláírása
előtt tartott helyszíni látogatásokat is)
20 000 US$
–
Szállítási és biztosítási költségek: dokumentáció,
felszerelések, irodaszerek stb.
20 000 US$
		
___________
A Világszervezetnek fizetendő teljes összeg
247 000 US$,
amely összeg a Megállapodás aláírásától számított 15 munkanapon belül, de legkésőbb 2017. június 15-ig átutalásra
kerül.
Magyarország által biztosítandó konferencialétesítmények, felszerelés, személyzet és szolgáltatások rövid
áttekintése (a részleteket a II. melléklet tartalmazza)
−
Konferenciaterem (350–450 fő befogadására, U alakban elrendezett asztal), tárgyalótermek és titkársági
irodák;
−
2–5 nyelvet kiszolgáló tolmácsberendezés, mikrofonok, fülhallgatók, hangtechnikus;
−
Az ülésszakról többnyelvű hangfelvételt rögzíteni képes hangrögzítő berendezés;
−
Fénymásolók (nagy teljesítményű és normál), személyi számítógépek, laptopok, lézernyomtatók, multimédiás
berendezések, bútorok és irodai felszerelések minden irodába és tárgyalóterembe;
−
Hat hivatali gépkocsi sofőrrel az elnök, az ügyvezető elnök, az ügyvezető alelnök, a főigazgató, a regionális
igazgató és a WHO titkársága általi használatra;
−
A résztvevők helyi szállítása a repülőtérről/repülőtérre, a konferenciaközpontból/konferenciaközpontba és
a fogadásokról/fogadásokra stb.;
−
A nyitórendezvény megrendezése és az egészségügyi miniszter által tartott fogadás;
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−
−

A regionális igazgató által felajánlott fogadás helyszíne (a vendéglátás költségeit a Regionális Iroda viseli);
Egy konferenciaszervező vagy a magyar személyzet szolgáltatásai a helyi feladatok ellátására, ideértve
a szállodai foglalásokat stb.;
−
Biztonsági szolgáltatások és személyzet a találkozók helyszínén;
−
Helyi alkalmi munkaerő és segítő személyzet;
−
Kommunikációs költségek (e-mail, internet, multimédia stb.);
−
Napi kávészünetek (egy reggel, egy délután) és palackozott víz a konferenciateremben;
−
Ebéd.
Magyarország által általában, de nem kötelezően biztosítandó tételek
−
Egynapos kirándulás az ülés lezárását követő napon (általában pénteken)
−
Társasági programok a kísérő személyek számára
A Magyarország és a Világszervezet között létrejött Megállapodásra hivatkozva Magyarország a Megállapodás
aláírásától számított 15 munkanapon belül, de legkésőbb 2017. június 15-ig letétbe helyez 247 000 US$ nagyságú
összeget a Világszervezet bankszámláján:
Számlaszám: 240-C0169920.3
Bank neve: UBS AG
Bank címe: Case Postale 2600, CH-1211 Genève 2, Switzerland
SWIFT-kód: UBSWCHZH80A
IBAN CH3100240240C01699203
Bankszámla devizaneme: US$
Közleményben feltüntetendő: EURO RC67
Ez az összeg a Titkárság utazási költségeinek és napidíjának (az európai régió fővárosainak megfelelő napidíjjal,
valamint a Koppenhága és az egyes fővárosok közötti légi közlekedés viteldíjával számolva), valamint
a Regionális Bizottság ülésszakának Koppenhágán kívül történő megtartásával járó egyéb költségek átlaga. Ha
2017 szeptemberében a napidíjak és viteldíjak ismételt kiszámítása során 247 000 US$ összegnél magasabb vagy
alacsonyabb összeg lesz a végeredmény, az eredménytől függően Magyarország fizeti a fennmaradó összeget vagy
a Világszervezet visszatéríti a többletet Magyarország számára, illetve Magyarország utasításai szerint rendelkezik
vele. A hozzájárulás az I. mellékletben feltüntetett célokra használandó, és a WHO költségvetési rendeletének és
szabályzatának, illetve pénzügyi és igazgatási szabályainak és gyakorlatainak megfelelően kell adminisztrálni.

II. melléklet

A WHO Európai Regionális Bizottságának 67. ülésszaka
Budapest, Magyarország, 2017. szeptember 11–14.
II. Melléklet – Kötelezettségvállalások részletezése
Irodák és felszerelés, plenáris terem, tárgyalótermek, konferencia és dolgozószobák

Az előkészítés és
használat céljából
rendelkezésre
Terem

Funkció

állás – valamennyi
terem és felszerelés
a feltüntetett
időpontban elérhető
(*)

Tárgyalótermek

Az irodában
tartózkodó
személyek száma

Szükséges felszerelés

Mennyiség
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1

Plenáris ülésterem

2017.
szeptember
7–14.

U alakú ültetés asztalokkal
(kb., a résztvevők végleges számától
függően), vezetői székek
a miniszterek számára
További székek írólappal, körülbelül
(kb., az elrendezés, illetve a székek
és asztalok száma a résztvevők
végleges számától függ)
Főasztal és vezetői székek: első sor
– levezető elnöki székek

55

350–400

10 ülőhely

Főasztal és székek: hátsó sor

10 ülőhely

Asztalok és székek az jelentéstevők
számára (a főasztal jobb vagy bal
oldalán)

6 ülőhely

Határozatíró asztal és székek

3 ülőhely

Asztalok és székek az igazgatók és
VIP-vendégek számára (az elülső
asztal jobb és bal oldalán)
Pódium az előadók számára
mikrofonnal és olvasólámpával
Konferenciarendszerhez tartozó
mikrofonok
Vezeték nélküli mikrofonok
Fülhallgatók (a pontos szám
a résztvevők végleges számától
függ)
Tolmácskabinok
szinkrontolmácsoláshoz (5 nyelv)
a releváns ISO-szabványok szerint;
hangrögzítő berendezés az 5 nyelv
és a felszólalók számára.
5 nyelv a helyi technikus
audio-keverőpultjától (elkülönítve,
XLR kábellel), DVI-I jel ppt-hez
(számítógépes jel, angol) a helyi
technikustól a webcastért felelős
technikusig, kábellel
4 m2 terület a webcasthoz szükséges
felszerelésnek, továbbá egy szék
a helyi technikus közelében
a webcastért felelős technikus
számára
Vetítővásznak, a méret a terem
méretéhez igazodjon
További LCD-/plazmaképernyők
a delegáció felé fordítva
Plazma-/LCD-képernyők a főasztal
előtt (a kép visszajátszására
a főasztal felé)
Multimédiás kivetítők
(minden vetítővászonhoz 1)
AV-elosztó kivetítőkhöz/laptophoz

40 ülőhely
1
75
5
500

5
tolmácskabin

2
8
5
2
2
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Laptopok a pódiumra
és a technikusok asztalára
Laptopok a jelentéseket és
határozatokat készítő csapatok
részére
Külön, kizárólagos LN-vonal
(vezetékes internet) legalább 5–10
Mbit fel- és letöltési sebességgel
Virágdekoráció

2

Palackozott víz (kávé-/
ebédszünetben cserélni)
Vizespoharak (kávé-/ebédszünetben
cserélni)
Asztalok a konferencia
asszisztenseinek, a terem végében
Hosszabbítók több
csatlakozóaljzattal
Székek a konferencia
asszisztenseinek
Laptopok a konferencia
dokumentációs csapatának
Nyomtató/fénymásoló
(a plenáris üléstermen kívül)
Kényelmes monitorok a két
bizottságban ülő személyeknek
Kicsi, csendes személyi
lézernyomtató a plenáris
ülésteremben a határozatíró csapat
részére
U alakban elrendezett, 45 személy
leültetésére alkalmas tárgyalóasztal
az SCRC ülésre, illetve széksoros
ültetés 100 fő részére a technikai
eligazításokra (főasztal 6 fő részére
a technikai eligazításokra)

1. tárgyalóterem

(előzetes találkozók,
az SCRC, nem
kormányzati
szervezetek,
reggeli és technikai
tájékoztatók
helyszíne)

Székek a tárgyalóasztal köré

2017.
szeptember
8–14.

További könnyű székek
rendelkezésre bocsátása

4
2

1
4
szükség
szerint
szükség
szerint
3
szükség
szerint
4
2
1
10–20

1

1

45

25/55

3 különböző
elrendezési forma!

Mikrofonok

20

1. szeptember 8–10. U-alakban 45 főre

Asztal dokumentumoknak

2

Projektor

1

Vetítővászon

1

2. szeptember 11–13. 100 fő
széksorosan, 6 fős elnökségi asztal
3. szeptember 14. U-alakban 45 főre
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Laptop (vagy PC) + multimédiás
projektor

1

Nyomtató

1

Tolmácskabinok
szinkrontolmácsoláshoz (2 nyelv)
a releváns ISO-szabványok szerint.
Hosszabbítók több
csatlakozóaljzattal
Fülhallgatók
3

2. tárgyalóterem
Európai Unió
koordinációs terem

2017.
szeptember
10–14.

10 személy leültetésére alkalmas
asztal(ok) (elnökségi asztal)
U alakban elrendezett, 60 személy
leültetésére alkalmas asztalok és
székek

4

3. tárgyalóterem
(Északi országok,
kétoldalú
találkozók)

5

Sajtóiroda

2017.
szeptember
10–14.

5
50/100
1
60

Mikrofonok a főasztalnál

5

Fülhallgatók

60

Projektor

1

Vezeték nélküli mikrofonok

2

Képernyők

1

Hosszabbítók több
csatlakozóaljzattal
PC + monitor + billentyűzet + egér
vagy laptop + egér + nyomtató
2017.
szeptember
10–14.

2
tolmácskabin

5
1

15–20 személy leültetésére alkalmas
asztal

1

Székek

20

Széksoros elrendezés

25

8 személy leültetésére alkalmas
főasztal

1

Vezeték nélküli mikrofon

1

Mikrofon a főasztalnál

3

Székek a főasztalnál

8

Mikrofonok a sajtóasztalnál

2

Tévékészülék kábeltelevíziós
csatornákkal, köztük CNN és BBC

1

Íróasztal

2

Székek

3

PC + monitor + billentyűzet + egér
vagy laptop + egér

2

Lézernyomtató

1

Hosszabbítók több
csatlakozóaljzattal

5

Karosszék

2

Dohányzóasztal

1
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Étkeztetés
6

Kávészünet
helyszíne, ebéd a
delegációk számára

2017.
szeptember
10–14.

Nagy tévéképernyő vagy
multimédiás projektor + képernyő
Tévével vagy multimédiás
projektorral összekötött
videólejátszó
tea, kávé, juice és kekszek, ebéd
kb. 350–450 főre
Büféasztalok és állóasztalok, illetve
székek adott esetben 450–500
személyre

7

Miniszteri ebéd

2017.
szeptember
11–12.

90–100

1

1

Kerek asztalok, valamint székek
(8–10 fő asztalonként)

10

Vezeték nélküli mikrofonok
(asztalonként egy)

10

Képernyő és laptop kivetítéshez
Tolmácskabinok
(a miniszteri ebédekhez)
Fülhallgatók
(a miniszteri ebédekhez)

5
100

Irodák

8

Főigazgató

2017.
szeptember
10–14.

1

Vezetői íróasztal

1

Vezetői szék

1

PC + monitor + billentyűzet + egér
vagy laptop + egér
8 személy leültetésére alkalmas
tárgyalóasztal
Székek

9

Regionális igazgató

2017.
szeptember
10–14.

1

1
1
8

Asztali lámpa

1

Kanapé

1

Karosszékek

2

Dohányzóasztal

1

Vezetői íróasztal

1

Vezetői szék

1

15 személy leültetésére alkalmas
tárgyalóasztal

1

Székek

15

Asztali lámpa

1

Kanapé

1

Karosszékek

2
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10

11

RDO + RGO
titkársága és
általános titkárság
(6 fő)

Fordítói csoport
helyiségei

2017.
szeptember
9–14.

2017.
szeptember
10–14.
berendezés már
szeptember 9-én

6

6+

2 csapat!

6+

12

Fordítói csoport
helyiségei

2017.
szeptember
10–14.

6+

berendezés már
szeptember 9-én
2 csapat!

6+

Dohányzóasztal

1

PC + monitor + billentyűzet + egér
vagy laptop + egér

1

Íróasztal

6

Titkársági szék

6

Dohányzóasztal

1

Székek

9

Asztali lámpa

6

PC + monitor + billentyűzet + egér
vagy laptop + egér

6

Lézernyomtató

3

Hosszabbítók/kábelek több
csatlakozóaljzattal

1

Íróasztal

6

PC + monitor + billentyűzet + egér
vagy laptop + monitor + egér

6

Titkársági székek

6

Asztali olvasólámpa

6

Lézernyomtató

1

Íróasztal

6

PC + monitor + billentyűzet + egér
vagy laptop + monitor + egér

6

Titkársági székek

6

Asztali olvasólámpa

6

Lézernyomtató

1

Íróasztal

6

PC + monitor + billentyűzet + egér
vagy laptop + monitor + egér

6

Titkársági székek

6

Asztali olvasólámpa

6

Lézernyomtató

1

Íróasztal

6

PC + monitor + billentyűzet + egér
vagy laptop + monitor + egér

6

Titkársági székek

6

Asztali olvasólámpa

6
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13

LLP közös helyiség

2017.
szeptember
10–14.

6

berendezés már
szeptember 9-én

14

15

16

17

Magas rangú
végrehajtói
személyzet számára
szoba (10 személy)

Jogi tanácsadás
és WHO-/WHO
Központ személyzet

VIP szoba (HRH)

Országokért felelős
irodák vezetői
(10 személy)

2017.
szeptember
8–14.

2017.
szeptember
10–14.

10

5

2017.
szeptember
10–14.

2017.
szeptember
10–14.

10

Lézernyomtató

1

Íróasztal

6

PC + monitor + billentyűzet + egér
vagy laptop + monitor + egér

6

Titkársági székek

6

Asztali olvasólámpa

6

Lézernyomtató

1

10 személy leültetésére alkalmas
asztal

1

Székek

10

PC + monitor + billentyűzet + egér
vagy laptop + egér

4

Asztali lámpa

4

Megosztott nyomtató

1

Hosszabbítók több
csatlakozóaljzattal

2

Íróasztal

5

PC + monitor + billentyűzet + egér
vagy laptop + egér

5

Lézernyomtató

1

Asztali lámpák

5

Székek

5

Hosszabbítók több
csatlakozóaljzattal

2

Kanapé

2

Karosszék

4

Dohányzóasztal

2

Asztal (italbekészítéshez,
dokumentumoknak)

3

10 személy leültetésére alkalmas
asztal

1

Székek

10
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PC + monitor + billentyűzet + egér
vagy laptop + egér

4

Asztali lámpa

4

Megosztott nyomtató

1

Hosszabbítók több
csatlakozóaljzattal

2

Fekete-fehér asztali nyomtató

1

Lézernyomtató

1

Egyéb területek

18

Irodaszer, nyomtatás

2017.
szeptember
7–14.

Dokumentumok bemutatására
alkalmas asztalok
Hosszabbítók több
csatlakozóaljzattal
PC + monitor + billentyűzet + egér
vagy laptop + egér
PC-hálózat (a lézernyomtatóhoz
és a nagy teljesítményű
fénymásolókhoz csatlakoztatva)
PC-hálózat (a lézernyomtatóhoz
és a nagy teljesítményű
fénymásolókhoz csatlakoztatva)
Nagy teljesítményű színes
digitális fénymásolók, 75 oldal/
perc minimális kapacitással,
dokumentumadagolóval/
összetűzés/szétválogatás funkcióval
és nagy kapacitású tálcával (LCT)
A4-es fehér papír, 90 GRS Xerox
Colotech+ minőségű vagy hasonló

19

Regisztráció
helyszíne

2017.
szeptember
8–14.

(a bejárat
közelében)

20

Információs pult
Bejárat/
kiállítási terület

2017.
szeptember
8–14.

4
szükség
szerint
8
2

2

2

100 000

Asztalok a regisztrációhoz

4

PC + monitor + billentyűzet + egér
vagy laptop + egér

1

Lézernyomtató

1

Székek

4

Hosszabbítók több
csatlakozóaljzattal

2

PC + monitor + billentyűzet + egér
vagy laptop + egér

2

Lézernyomtató

1

Kis fénymásoló

1

Íróasztalok

3
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21

Internetes kávézó

2017.
szeptember
10–14.

Kiállítási terület

22

Dokumentációs
asztal

Titkársági szék

4

PC-k vagy laptopok
internetcsatlakozással

10

Lézernyomtató/fénymásoló/
lapolvasó
Székek, asztalok
Töltőállomás (a delegáltak
laptopjaihoz)

10

2

1

2017.
szeptember
10–14.

1

Asztal

3

2017.
szeptember
10–14.

1

Asztal

3

Szék

1

Képernyő

1

a bejárat közelében
23

Publikációs asztal
kiállítási terület

24

Kiállítások

2017.
szeptember
10–14.

1

kávészünet
helyszíneken
25

Vegyes

folyt.
Hosszabbítók több
csatlakozóaljzattal
Virágdekoráció a plenáris
ülésteremben (ideértve a főasztalt)
Virág (csokor) a főigazgató
irodájában
Virág (csokor) a regionális igazgató
irodájában
Virágdekoráció (csokor)
a sajtókonferencia-teremben
WIFI-hozzáférés minden résztvevő
számára (általános jelszóval védett)
Külön, kizárólagos LAN-vonal
(vezetékes internet) legalább 5–10
Mbit fel- és letöltési sebességgel
Internetes kapcsolat a titkárság és
az internetes kávézó valamennyi
számítógépén
A webcastért felelős technikus
számára hozzáférés biztosítása
az elektromos hálózathoz (230V)
és LAN-vonalhoz
Nyomtatási szolgáltatások,
számítógépek a közös használatú
nyomtatóknak helyet adó irodákban

szükség
szerint
szükség
szerint
1
1
1
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A 11., 12. és 13. helyiségben
a számítógépeket hálózatba kell
kötni, hogy lehetővé tegyék
a hálózati csatolt tárolást
és a nyomtatók megosztását
(a NAS-t a WHO biztosítja)
Szemeteskuka, papírhulladék-gyűjtő,
vállfa

(*)

szükség
szerint

A megjelölt dátumok és időpontok a termek elérhetőségét
jelzik

Személyi számítógépek (vagy laptopok): a csatolt előírások szerint (a Regionális Bizottság ülésszaka közeledtével
felül kell vizsgálni).
Valamennyi PC-nek és laptopnak internetes hozzáféréssel kell rendelkeznie (lásd a részletes informatikai
előírásokat).

A II. mellékletben felsorolt személyi számítógépekre vonatkozó előírások
Számítógépek a WHO titkárság részére (hordozható vagy asztali számítógép)
Hardver:
−
A Windows 7 futtatására képes hardver
−
Sebesség: legalább 3 GHz vagy Dual Core 2 GHz (vagy azzal egyenértékű)
−
RAM: legalább 2GB
−
Merevlemez: legalább 60GB
−
Legalább 2 szabad USB-csatlakozó
−
Képernyő: legalább 17” TFT lapos képernyő
−
Billentyűzet: angol (USA) vagy svájci francia
Szoftver:
−
Nemzetközi angol nyelvű Windows 7 Professional a legfrissebb szervizcsomaggal
−
Az Office legalább 2010-es változata
−
Nyelvi ellenőrző eszközök az angol, francia, német és orosz nyelv vonatkozásában
−
Adobe Acrobat Reader (angol nyelvű)
−
Winzip
−
Vírusölő szoftver
−
Postscript nyomtató-illesztőprogram
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III. melléklet
A kötelezettségvállalások részletezése: Helyi személyzet
A Kormány a következő helyi személyzetet biztosítja:
	 1. Protokollszakértő
A Világszervezettel együttműködve koordinálja a nyitó-, beiktatási és zárórendezvények, beszédek, fogadások és
különböző hivatalos látogatások előkészületeit – szükség szerint.
	 2. Konferenciaszervező
A Világszervezettel együttműködve felügyeli a konferencia fizikai előkészítését és a kapcsolódó szolgáltatásokat
az ülésszak alatt.
	  3. Tájékoztatásért felelős tisztviselő
Megfelelő képzettséggel rendelkező magyar tisztviselő, aki a Világszervezet magyar képviselőjeként jár el és széles
körű nyilvánosságot biztosít minden médiumban.
	  4. Szállításért felelős tisztviselő és asszisztensek
A Világszervezettel együttműködve felügyel valamennyi szállítási intézkedést, illetve a hivatali gépkocsik vezetőit.
	  5. Technikai támogató személyzet
–
Két IT technikus, akik a telepítés minden aspektusában segítséget nyújtanak (ideértve a számítógépeket,
hálózatokat, nyomtatókat, az internetet, a világítást, audiovizuális berendezéseket stb.) a konferencia
ülésideje alatt, lehetőség szerint hálózatépítési és desktop-irányítási tapasztalattal.
–
Egy IT technikus, aki a telepítés minden aspektusában segítséget nyújt (lásd fent) és 30 perces kiszállási idővel
napi 24 órában elérhető.
–
Három technikus a multimédiás berendezések kezeléséhez, a dokumentumok sokszorosításához stb.
A bizottsági dokumentumokat folyamatosan sokszorosítják a hét folyamán. Ugyanakkor figyelmeztetni kell
a technikusokat az esetleges esti és éjszakai munkavégzésre, különösen 2017. szeptember 13-án, szerdán, amikor
az ülésszakról szóló jelentést éjjel kell kinyomtatni.
	 6. Tolmácsolás
Hang- és tolmácstechnikusok szükség szerint a berendezés működtetéséhez a Világszervezet technikusával
együttműködve.
	  7. Információs pult
A delegáltak (pl. utazással kapcsolatos) kérdéseire megfelelő választ nyújtó személyzet.
	 8. Hoszteszek
Szükség szerint adott esetben a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Regionális Bizottság üdvözlő
pultjában és az esetlegesen a program részét képező kirándulások és társasági programok alkalmával történő
eligazításhoz.
	 9. Fényképész
Az ülésszak alatt elérhető hivatásos fényképész – a fényképezésre vonatkozó követelményeket a Regionális Irodával
kell egyeztetni.
10. Biztonsági tisztviselő
Hivatalos képviselő, aki az ENSZ konferenciáira vonatkozó biztonsági iránymutatások szerint végrehajtja és felügyeli
a biztonsági intézkedéseket.”
3. §		
Ez a rendelet a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet
Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten, Magyarországon tartandó
67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi LXXXV. törvény 5. §
(2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2017. (VI. 26.) NFM rendelete
a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet
módosításáról
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet
(a továbbiakban: R.) 14. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:)
„c) a Bizottság 2016/844/EU irányelve (2016. május 27.) a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és
követelményekről szóló 2009/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.”
2. §		
Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2016. május 27-i 2016/844 (EU) bizottsági irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 21/2017. (VI. 26.) NFM rendelethez
1. Az R. 1. számú melléklet II-1. fejezet A-1. része a következő 4. alcímmel egészül ki:

„4. Zajvédelem
2018. JANUÁR 1-JÉN VAGY AZT KÖVETŐEN ÉPÍTETT B., C. ÉS D. OSZTÁLYÚ HAJÓK
1. Az 1600 tonna bruttó űrtartalmú vagy annál nagyobb hajókat a fedélzeti zaj csökkentését szem előtt tartva
kell megépíteni úgy, hogy a személyzetetvédeni kell a zajtól, összhangban a hajók fedélzetén engedélyezhető
zajszintekről szóló, a Tengerészeti Biztonsági Bizottság által az MSC.337(91) határozattal elfogadott, az IMO által
módosított IMO-szabályzattal.”
2. Az R. 1. számú melléklet II-1. fejezet C rész 6. alcím 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felszerelt fő kormányberendezés és kormányszár:)
„2.2. alkalmas arra, hogy a legnagyobb üzemi merülés mellett kihajtsa a kormánylapátot az egyik oldalon 35°-ról
a másik oldalon 35°-ra, miközben a hajó a legnagyobb előremeneti sebességgel halad, továbbá ugyanilyen
körülmények között bármelyik oldalon 35°-ról a másik oldalon 30°-ig legfeljebb 28 másodperc alatt. Ha
kivitelezhetetlen az e követelménynek való megfelelés igazolása olyan tengeri próbaút során, amikor a hajó
legnagyobb üzemi merülés mellett a főgép maximális folyamatos fordulatszámának és a csavarszárny maximális
tervezési emelkedésének megfelelő előremeneti sebességgel halad, akkor a hajók építésük időpontjától függetlenül
az alábbi módszerek egyikével is igazolhatják az említett követelménynek való megfelelést:
1. a tengeri próbautak során a hajó úszáshelyzete egyenes, és kormánylapátja teljesen víz alá merült, miközben
a hajó a főgép maximális folyamatos fordulatszámának és a csavarszárny maximális tervezési emelkedésének
megfelelő előremeneti sebességgel halad; vagy
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2. amennyiben a tengeri próbautak során a kormánylapát nem merül teljesen víz alá, a megfelelő
előremeneti sebességet a tengeri próbaút tekintetében javasolt terhelési körülmények között a kormánylapát
alámerült felületének nagysága alapján kell kiszámítani. A számított előremeneti sebességnek olyan erőt
és forgatónyomatékot kell kifejtenie a főkormányberendezésre, amelyek legalább akkorák, mintha a hajót
legnagyobb üzemi merülés mellett vizsgálnák, miközben a hajó a főgép maximális folyamatos fordulatszámának és
a csavarszárny maximális tervezési emelkedésének megfelelő előremeneti sebességgel halad; vagy
3. a tengeri próbaút során alkalmazott terhelési körülmények alapján megbízhatóan előre jelezték és extrapolálták
a kormánylapátra a teljes terhelésnek megfelelő körülmények között kifejtett erőt és forgatónyomatékot. A hajó
sebességének meg kell felelnie a főgép maximális folyamatos fordulatszámának és a csavarszárny maximális
tervezési emelkedésének megfelelő sebességnek.”
3. Az R. 1. számú melléklet II-1. fejezet C rész 6. alcím 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Amennyiben van ilyen, a segéd kormányberendezés:)
„2. alkalmas arra, hogy legfeljebb 60 másodperc alatt az egyik oldalon 15°-ról a másik oldalon 15°-ra kihajtsa
a kormánylapátot a hajó legnagyobb üzemi merülése mellett, miközben a hajó a legnagyobb előremeneti sebesség
felével vagy 7 csomóval halad, attól függően, melyik érték a nagyobb. Ha kivitelezhetetlen az e követelménynek
való megfelelés igazolása olyan tengeri próbaút során, amikor a hajó legnagyobb üzemi merülés mellett a főgép
maximális folyamatos fordulatszámának és a csavarszárny maximális tervezési emelkedésének megfelelő
előremeneti sebesség felével vagy 7 csomóval halad – attól függően, melyik érték a nagyobb –, akkor a hajók
építésük időpontjától függetlenül az alábbi módszerek egyikével is igazolhatják az említett követelménynek való
megfelelést:
1. a tengeri próbautak során a hajó úszáshelyzete egyenes és kormánylapátja teljesen víz alá merült, miközben
a hajó a főgép maximális folyamatos fordulatszámának és a csavarszárny maximális tervezési emelkedésének
megfelelő előremeneti sebesség felével vagy 7 csomóval halad, attól függően, melyik érték a nagyobb; vagy
2. amennyiben a tengeri próbautak során a kormánylapát nem merül teljesen víz alá, a megfelelő
előremeneti sebességet a tengeri próbaút tekintetében javasolt terhelési körülmények között a kormánylapát
alámerült felületének nagysága alapján kell kiszámítani. A számított előremeneti sebességnek olyan erőt
és forgatónyomatékot kell kifejtenie a segéd kormányberendezésre, amely legalább akkora, mintha a hajót
legnagyobb üzemi merülés mellett vizsgálnák, miközben a hajó a főgép maximális folyamatos fordulatszámának és
a csavarszárny maximális tervezési emelkedésének megfelelő előremeneti sebesség felével vagy 7 csomóval halad,
attól függően, melyik érték a nagyobb; vagy
3. a tengeri próbaút során a terhelési állapot elérésekor a kormánylapátra kifejtett erőt és forgatónyomatékot
megbízhatóan előre jelezték és extrapolálták a teljes terhelésre.”
4. Az R. 1. számú melléklet II-1. fejezet C rész 15. alcímében a „B., C. ÉS D. KATEGÓRIÁJÚ ÚJ HAJÓK:” szövegrész helyébe
a „B., C. ÉS D. OSZTÁLYÚ ÚJ, A II-1/A-1/4. SZABÁLY HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ HAJÓK” szöveg lép.
5. Az R. 1. számú melléklet II-2. fejezet A rész 2. alcíme a következő 28. és 29. ponttal egészül ki:
„28. A II-2/B/9a. szabály alkalmazása céljából a tűzvédelmi csappantyú a szellőzőcsatornába szerelt olyan eszköz,
amely rendes körülmények között nyitva marad, lehetővé téve a csatorna szellőzését, tűz esetén azonban a tűz
terjedésének megfékezése érdekében megakadályozza a csatorna szellőzését. A fenti meghatározás alkalmazásához
a következő kifejezések is kapcsolódhatnak:
1. az automatikus tűzvédelmi csappantyú olyan tűzvédelmi csappantyú, amely égéstermékeknek való kitettség
esetén magától bezárul;
2. a manuális tűzvédelmi csappantyú olyan tűzvédelmi csappantyú, amelyet a személyzet kézzel nyit ki vagy zár be
magánál a csappantyúnál; és
3. a távvezérléssel működtetett tűzvédelmi csappantyú olyan tűzvédelmi csappantyú, amelyet a személyzet
a vezérelt csappantyútól bizonyos távolságra található vezérlőberendezés segítségével zár be.
29. A II-2/B/9a. szabály végrehajtása céljából a füstelzáró csappantyú a szellőzőcsatornába szerelt olyan eszköz,
amely rendes körülmények között nyitva marad, lehetővé téve a csatorna szellőzését, tűz esetén azonban a füst
és a forró gázok terjedésének megfékezése érdekében megakadályozza a csatorna szellőzését. A füstelzáró
csappantyúk várhatóan nem javítják a szellőzőcsatorna által áttört, tűzvédett térelválasztók tűzállóságát. A fenti
meghatározás alkalmazásához a következő kifejezések is kapcsolódhatnak:
1. az automatikus füstelzáró csappantyú olyan füstelzáró csappantyú, amely füstnek és forró gázoknak való kitettség
esetén magától bezárul;
2. a manuális füstelzáró csappantyú olyan füstelzáró csappantyú, amelyet a személyzet kézzel nyit ki vagy zár be
magánál a csappantyúnál; és
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6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

3. a távvezérléssel működtetett füstelzáró csappantyú olyan füstelzáró csappantyú, amelyet a személyzet a vezérelt
csappantyútól bizonyos távolságra található vezérlőberendezés segítségével zár be.”
Az R. 1. számú melléklet II-2. fejezet A rész 6. alcím 8. pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A helyi alkalmazású beépített tűzoltó rendszereknek a következő tereket kell védeniük anélkül, hogy szükséges
lenne a motor leállítása, az emberek evakuálása vagy a terek lezárása:
1. a hajó főüzemi meghajtására és az áramfejlesztésre szolgáló belsőégésű erőgépek tűzveszélyes részei, 2018.
január 1-jén vagy azt követően épített hajók esetében pedig a hajó minden belsőégésű erőgépének tűzveszélyes
részei,
2. a kazánok elülső részei,
3. a hulladékégetők tűzveszélyes részei és
4. a felhevített tüzelőanyag szeparátora.”
Az R. 1. számú melléklet II-2. fejezet A rész 11. alcím 1. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A 2019. július 1-je előtt épített hajók esetében a tűzoltó felszerelés a következőkből áll:”
Az R. 1. számú melléklet II-2. fejezet A rész 11. alcím 1. pontja a következő 1.3. alponttal egészül ki:
„1.3. A tűzoltó felszerelés részét képező zárt rendszerű, sűrített levegős légzőkészüléknek 2019. július 1-jére meg kell
felelnie a Tűzbiztonsági rendszerek szabályzata 3. fejezete 2.1.2.2. bekezdésének.”
Az R. 1. számú melléklet II-2. fejezet A rész 11. alcíme a következő 1a. ponttal egészül ki:
„1a. A 2019. július 1-jén vagy azt követően épített B., C. és D. osztályú új hajókon a tűzoltó felszerelésnek meg kell
felelnie a Tűzbiztonsági rendszerek szabályzatában foglalt előírásoknak.”
Az R. 1. számú melléklet II-2. fejezet A rész 11. alcíme a következő 4a. ponttal egészül ki:
„4a. A tűzoltók kommunikációja:
Azokon a 2018. január 1-jén vagy azt követően épített hajókon, amelyek kötelesek legalább egy tűzoltó felszerelést
szállítani, tűzoltásért felelős csoportonként legalább két hordozható kétirányú rádiótelefonkészüléket kell
a fedélzeten tartani a tűzoltók kommunikációjának biztosítására. A cseppfolyósított földgázzal (LNG) hajtott hajók
vagy a zárt Ro-Ro raktérrel vagy speciális kategóriájú terekkel rendelkező Ro-Ro személyhajók esetében az említett
hordozható kétirányú rádiótelefon-készülékeknek robbanásbiztosaknak vagy gyújtószikramenteseknek kell lenniük.
A 2018. január 1-je előtt épített hajóknak legkésőbb a 2019. július 1-jét követő első szemlétől meg kell felelniük
e szabály követelményeinek.”
Az R. 1. számú melléklet II-2. fejezet A rész 15. alcím 2. pontja a következő 6. alponttal egészül ki:
„6. A II-2/A/11. szabály hatálya alá tartozó hajók esetében a gyakorlatok során használt légzőkészülékek tartályait
indulás előtt újra kell tölteni vagy ki kell cserélni.”
Az R. 1. számú melléklet II-2. fejezet B rész 5. alcím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A válaszfalak és fedélzetek tűzállóságának nemcsak az e részben egyéb helyeken előírt különleges
rendelkezéseknek kell megfelelnie, hanem adott esetben az 5.1. vagy 5.1.a) táblázatban, illetve az 5.2. vagy 5.2.a)
táblázatban foglaltaknak is.
Az új hajók tűzvédelmével kapcsolatos szerkezeti óvintézkedések jóváhagyásakor figyelembe kell venni
a csatlakozásoknál és a hőszigetelő határvonalak végződéseinél kialakuló hőhidak közötti hőátadás kockázatát.”
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13. Az R. 1. számú melléklet II-2. fejezet B rész 5. alcím 4. pontja a következő 5.1a) táblázattal egészül ki:
„Az alábbi táblázat MINDEN 2018. JANUÁR 1-JÉN VAGY AZT KÖVETŐEN ÉPÍTETT B., C. ÉS D. OSZTÁLYÚ HAJÓRA vonatkozik:
5.1a) táblázat1

A szomszédos tereket elválasztó válaszfalak tűzállósága
Terek

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

A-0c

A-0

A-60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Ce

B-0e

A-0a
B-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15
A-0d

*

A-30

Ce

A-0a
B-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15
A-0d

*

A-30
A-0d

A-0a
B-0e

A-0a
B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15
A-0d

*

A-30

Ce

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

A-0

A-60

*

A-60

A-0b

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

*

A-0

A-0b

*

A-30

Vezérlőállások

(1)

Folyosók

(2)

Lakóterek

(3)

Lépcsőházak

(4)

Kiszolgálóhelyiségek
(kis tűzveszélyesség)

(5)

A. kategóriájú gépterek:

(6)

Egyéb gépterek

(7)

Rakterek

(8)

Kiszolgálóhelyiségek
(nagy tűzveszélyesség):

(9)

Szabad fedélzeti terek

(10)

A-0

Speciális kategóriájú terek

(11)

A-30
”

Helyesbítette: az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2016. évi L 193. száma.
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14. Az R. 1. számú melléklet II-2. fejezet B rész 5. alcím 4. pontja a következő 5.2a) táblázattal egészül ki:
„Az alábbi táblázat MINDEN 2018. JANUÁR 1-JÉN VAGY AZT KÖVETŐEN ÉPÍTETT B., C. ÉS D. OSZTÁLYÚ HAJÓRA vonatkozik:
5.2a) táblázat2

A szomszédos tereket elválasztó fedélzetek tűzállósága
Terek lent â és fent à

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
A-60

Vezérlőállások

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

Folyosók

(2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Lakóterek

(3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30
A-0d

Lépcsőházak

(4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Kiszolgálóhelyiségek
(kis tűzveszélyesség)

(5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A. kategóriájú gépterek:

(6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60f

A-30

A-60

*

A-60

Egyéb gépterek

(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

Rakterek

(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

Kiszolgálóhelyiségek
(nagy tűzveszélyesség):

(9)

A-60

A-30
A-0d

A-30
A-0d

A-30
A-0d

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Szabad fedélzeti terek

(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

A-0

Speciális kategóriájú terek

(11)

A-60

A-30

A-30
A-0d

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30

2

Helyesbítette: az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2016. évi L 193. száma.
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Az 5.1., 5.1.a), 5.2. és 5.2.a) táblázatra vonatkozó megjegyzések:
(a) Annak tisztázására, hogy melyik alkalmazandó, lásd a II-2/B/3. és 8. szabályt.
(b) Ahol a terek ugyanabba a kategóriába esnek és a »b« felső index szerepel, a táblázatban megadott válaszfal vagy fedélzet szerinti besorolás csak akkor kötelező, ha a szomszédos terek különböző célokat szolgálnak, mint
például a (9) kategória. Ha egy konyha mellett konyha van, nincs szükség válaszfalra, de ha a konyha mellett festéktároló van, akkor »A-0« válaszfalat kell alkalmazni.
(c) A kormányállást és a térképszobát egymástól elválasztó térelválasztók lehetnek »B-0« besorolásúak.
(d) Lásd e szabály 2.3. és 2.4. bekezdését.
(e) A 2.1.2. bekezdés alkalmazásában az 5.1. és az 5.1.a) táblázatban szereplő »B-0« és »C« besorolás helyett »A-0« besorolást kell alkalmazni.
(f ) Nincs szükség tűzszigetelésre, amennyiben a (7) kategóriában a géptérben kicsi vagy egyáltalán nem áll fenn a tűzveszély.
(*) Ahol a táblázatban csillag szerepel, a térelválasztónak acélból vagy egyéb egyenértékű anyagból kell készülnie, de nem kell »A« osztályúnak lennie. A 2003. január 1-jén vagy azt követően épített hajók esetében azonban,
amennyiben a fedélzetet – a (10) kategóriájú terek kivételével – villamos kábelek, csővezetékek és szellőzőcsatornák átvezetése miatt megbontják, a megbontásnak jól záródónak kell lennie, hogy megakadályozza a tűz vagy
a füst terjedését. A vezérlőállások (vészüzemi áramfejlesztők) és a szabad fedélzetek közötti térelválasztók bemeneti nyílásain nem szükséges zárószerkezetnek lennie, kivéve, ha rögzített, gázzal oltó rendszert szerelnek fel.
A II-2/B/2.1.2. szabály alkalmazásában az 5.2. and 5.2.a) táblázatban szereplő csillag helyett a (8) és (10) kategóriák kivételével »A-0« besorolást kell alkalmazni.”
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15. Az R. 1. számú melléklet II-2. fejezet B rész 6. alcíme a következő 4a. ponttal egészül ki:
„2018. JANUÁR 1-JÉN VAGY AZT KÖVETŐEN ÉPÍTETT B., C. ÉS D. OSZTÁLYÚ HAJÓK
4a. Gépterekben a fő műhelyekből két menekülési útvonalat kell biztosítani. E menekülési útvonalak egyikének
folyamatos tűzvédelmet kell biztosítania a géptéren kívül elhelyezkedő biztonságos helyig.”
16. Az R. 1. számú melléklet II-2. fejezet B rész 9. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. A 2018. január 1-je előtt épített hajók szellőzőrendszerei (R 32)”
17. Az R. 1. számú melléklet II-2. fejezet B része a következő 9a. alcímmel egészül ki:

„9a. Hajók szellőzőrendszerei
2018. JANUÁR 1-JÉN VAGY AZT KÖVETŐEN ÉPÍTETT B., C. ÉS D. OSZTÁLYÚ HAJÓK
1. Általános
1. A szellőzőcsatornáknak – a szimpla és a duplafalú csatornákat egyaránt beleértve – acélból vagy azzal
egyenértékű anyagból kell készülniük, kivéve a legfeljebb 600 mm hosszú hajlékony csőidomokat, amelyek
a légkondicionált helyiségekben lévő ventilátorokat a szellőzőcsatornákkal kötik össze. Amennyiben
az 1.6. bekezdés erről másként nem rendelkezik, a csatornák építéséhez – a szigetelésüket is beleértve – használt
bármilyen más anyagnak is éghetetlennek kell lennie. A rövid, legfeljebb 2 m hosszú és a 0,02 m2-nél kisebb szabad
keresztmetszetű csatornáknak (a »szabad keresztmetszetű terület« terminus még az előszigetelt csatornák esetében
is a magának a csatornának és nem a szigetelésnek a belső méretei alapján számított területet jelenti) azonban nem
szükséges acélból vagy azzal egyenértékű anyagból készülniük, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:
1. a csatornáknak olyan éghetetlen anyagból kell készülniük, amely belül és kívül alacsony lángterjedési
jellemzőkkel bíró membránokkal fedhető be, amelyek felületén az égéshő az alkalmazott anyagvastagság mellett
egyetlen esetben sem haladhatja meg a 45 MJ/m2 értéket. Az égéshő értékét a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
által kiadott ajánlásoknak és különösen az ISO 1716:2002 [»Építési termékek tűzveszélyességi vizsgálatai – A bruttó
égéshő (fűtőérték) meghatározása«] szabványnak megfelelően kell kiszámítani;
2. a csatornákat csak a szellőzőrendszer végeinél alkalmazzák; és
3. a csatornák a hosszúságuk mentén mért 600 mm-nél nincsenek közelebb az »A« vagy »B« osztályú térelválasztók
megbontásához, ideértve a »B« osztályú egybefüggő mennyezetet is.
2. A következő berendezéseket a Tűzvizsgálati eljárások szabályzatának megfelelően meg kell vizsgálni:
1. a tűzvédelmi csappantyúk, ideértve a megfelelő működtető berendezéseiket, noha ilyen kipróbálásra nincs
szükség a csatorna alsó végében elhelyezkedő, konyhai tűzhelyek elszívócsatornáiban lévő tűzvédelmi csappantyúk
esetében, amelyeknek acélból kell készülniük és képesnek kell lenniük arra, hogy a csatornában meggátolják
a huzatot; és
2. az »A« osztályú térelválasztók szellőzőcsatorna-átvezetései, habár a próba nem szükséges, amennyiben
az acélhüvelyeket szegecselt vagy csavarozott csatlakozásokkal vagy hegesztéssel közvetlenül
a szellőzőcsatornákhoz kötik.
3. A tűzvédelmi csappantyúkat könnyen hozzáférhetően kell elhelyezni. Amennyiben a mennyezeti vagy
falburkolatok mögé helyezik őket, ezeket a mennyezeti vagy falburkolatokat ellenőrző nyílással kell ellátni,
amelynél meg kell jelölni a tűzvédelmi csappantyú azonosító számát. A tűzvédelmi csappantyúk azonosító számát
az esetleges távvezérlőkön is fel kell tüntetni.
4. A szellőzőcsatornákat ellenőrzés és tisztítás céljából nyílásokkal kell ellátni. A nyílásokat a tűzvédelmi csappantyúk
közelében kell elhelyezni.
5. A szellőzőrendszerek fő bemeneti és kimeneti nyílásait úgy kell kialakítani, hogy a szellőztetett tereken kívüli
terekből is be lehessen őket zárni. A zárószerkezetnek könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, jól látható és állandó
jelöléssel kell ellátni, és annak jeleznie kell tüntetni a zárószerkezet működési állását.
6. Az »A« vagy »B« osztályú térelválasztók nyílásaitól számított 600 mm távolságon belül, valamint az »A« osztályú
építési követelmények szerint építendő csatornák esetében a peremes szellőzőcsatorna illesztéseibe nem
helyezhetők éghető tömítések.
7. Két zárt tér között nem alakíthatók ki szellőzőnyílások vagy légkiegyenlítő csatornák, kivéve, ha a II-2/B/7.7.
szabály azt lehetővé teszi.
2. A csatornák elrendezése
1. Az A. kategóriájú gépterek, a járműterek, Ro-Ro terek, konyhák, speciális kategóriájú terek és rakterek
szellőzőrendszereit el kell különíteni egymástól és az egyéb tereket ellátó szellőzőrendszerektől. A 36-nál kevesebb
utast szállító személyhajókon a konyhai szellőzőrendszereket azonban nem szükséges teljesen elkülöníteni más
szellőzőrendszerektől, hanem külön csatornákon keresztül más tereket ellátó szellőzőberendezés is kiszolgálhatja
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azokat. Ilyen esetben a szellőzőberendezés közelében automatikus tűzvédelmi csappantyút kell felszerelni a konyha
szellőzőcsatornájában.
2. Az A. kategóriájú gépterek, illetve konyhák, gépjárműfedélzetek, Ro-Ro rakterek vagy speciális kategóriájú terek
szellőzőcsatornái nem haladhatnak át lakótereken, kiszolgálóhelyiségeken vagy vezérlőállásokon, amennyiben nem
felelnek meg 2.4. bekezdés feltételeinek.
3. A lakóterek, kiszolgálóhelyiségek vagy vezérlőállások szellőzését szolgáló csatornák nem haladhatnak át
A. kategóriájú géptereken, illetve konyhákon, gépjárműfedélzeteken, Ro-Ro raktereken vagy speciális kategóriájú
tereken, amennyiben nem felelnek meg a 2.4. bekezdésben meghatározott feltételeknek.
4. A 2.2. és a 2.3. bekezdésben foglaltak szerint a csatornáknak meg kell felelniük az alábbi feltételcsoportok
egyikének:
1.1. a 0,075 m2-nél kisebb szabad keresztmetszetű csatornáknak legalább 3 mm vastag acélból, a 0,075 és 0,45 m2
közötti szabad keresztmetszetű csatornáknak legalább 4 mm vastag acélból, a 0,45 m2-nél nagyobb szabad
keresztmetszetű csatornáknak pedig legalább 5 mm vastag acélból kell készülniük;
1.2. a csatornákat megfelelő módon alá kell támasztani és ki kell merevíteni;
1.3. a csatornákat automatikus tűzvédelmi csappantyúval kell ellátni a megbontott határolófalaknál; és
1.4. a csatornákat az általuk kiszolgált terektől legalább a tűzvédelmi csappantyúkon 5 méterrel túl lévő pontig
az »A-60« normának megfelelően kell szigetelni;
vagy
2.1. a csatornáknak acélból kell készülniük a 2.4.1.1. és 2.4.1.2. bekezdésnek megfelelően; és
2.2. a csatornákat minden olyan térben, amelyen áthaladnak, az »A-60« normának megfelelően kell szigetelni, kivéve
azokat a csatornákat, amelyek a II-2/B/4.2.2. szabályban meghatározott (9) vagy (10) kategóriájú tereken haladnak át.
5. A 2.4.1.4. és a 2.4.2.2. bekezdés alkalmazásában a csatornák teljes keresztmetszeti külső felületét szigetelni kell.
Azokat a csatornákat, amelyek egy meghatározott téren kívül, de azzal szomszédos helyen találhatók, és az említett
térrel egy vagy több közös felületen osztoznak, úgy kell tekinteni, mint amelyek áthaladnak a meghatározott téren,
valamint az adott térrel közös felület felett a csatornán 450 mm-re túlnyúló távolságig szigetelni kell [az ilyen
megoldások vázlatait a SOLAS-egyezmény II-2. fejezete egységes értelmezései tartalmazzák (MSC.1/Circ.1276)].
6. Ahol szükség van arra, hogy egy szellőzőcsatorna függőleges főzónán haladjon keresztül, a térelválasztó mellett
automatikus tűzvédelmi csappantyút kell felszerelni. A csappantyúnak a térelválasztó mindkét oldaláról kézzel is
zárhatónak kell lennie. A vezérlőeszköz könnyen megközelíthetőnek kell lennie, és azt jól láthatóan meg kell jelölni.
A térelválasztó és a csappantyú közötti csatornát a 2.4.1.1. és 2.4.1.2. szabálynak megfelelően acélból kell készíteni,
és úgy kell szigetelni, hogy a megbontott térelválasztóval legalább azonos tűzállósági jellemzőkkel rendelkezzen.
A csappantyút legalább a térelválasztó egyik oldalán jól látható jelzőkészülékkel kell felszerelni, amely mutatja
a csappantyú működési állását.
3. A tűzvédelmi csappantyúk és a szellőzőcsatorna-átvezetések részletei
1. Az »A« osztályú térelválasztókon áthaladó csatornáknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
1. amennyiben egy 0,02 m2 vagy annál kisebb keresztmetszetű vékonyan lemezelt csatorna bontja meg
az »A« osztályú térelválasztókat vagy fedélzeteket, a nyílást legalább 3 mm vastag és legalább 200 mm hosszú
acélhüvellyel kell ellátni, lehetőleg 100-100 mm elosztással a válaszfal mindkét oldalán, illetve a fedélzet esetében
a megbontott fedélzet teljes alsó oldalán;
2. amennyiben egy 0,02 m2-nél nagyobb, de legfeljebb 0,075 m2 szabad keresztmetszetű szellőzőcsatorna halad át
»A« osztályú térelválasztókon, a nyílásokat acéllemez hüvellyel kell ellátni. A csatornák és hüvelyek lemezvastagsága
legalább 3 mm, hosszúsága legalább 900 mm. Amikor válaszfalon haladnak át, ennek a hosszúságnak a válaszfal
mindkét oldalán legalább 450 mm-nek kell lennie. E csatornák vagy az e csatornákat körülvevő hüvelyek
tűzszigetelést kapnak. A szigetelésnek legalább annyira tűzállónak kell lennie, mint annak a térelválasztónak,
amelyen a csatorna áthalad; és
3. a 0,075 m2-nél nagyobb szabad keresztmetszetű, »A« osztályú térelválasztókon áthaladó csatornákat automatikus
tűzvédelmi csappantyúval kell felszerelni. Minden egyes csappantyút a megbontott térelválasztó közelében kell
elhelyezni, valamint a csappantyú és a megbontott térelválasztó közötti csatornát a 2.4.2.1. és 2.4.2.2. szabálynak
megfelelően acélból kell készíteni. A tűzvédelmi csappantyú automatikusan működik, de a térelválasztó mindkét
oldaláról kézzel is zárható. A csappantyút jól látható jelzőkészülékkel kell felszerelni, amely mutatja a csappantyú
működési állását. A tűzvédelmi csappantyú alkalmazása nem szükséges ott, ahol a csatornák »A« osztályú
térelválasztóval körülvett tereken haladnak át, de nem e tereket látják el, feltéve, hogy a csatornák tűzállósága
megegyezik a megbontott térelválasztókéval. A 0,075 m2-nél nagyobb szabad keresztmetszetű csatornák
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az »A« osztályú térelválasztó megbontásánál nem oszthatók fel kisebb csatornákra, és a térelválasztón való
átvezetésük után nem egyesíthetők újra az eredeti csatornává annak érdekében, hogy ne legyen szükséges
az e rendelkezésben előírt tűzvédelmi csappantyú felszerelése.
2. A »B« osztályú válaszfalakon áthaladó, 0,02 m2-t meghaladó szabad keresztmetszetű szellőzőcsatornát acéllemez
hüvellyel kell kibélelni, amely 900 mm hosszú, és lehetőleg a válaszfalak mindkét oldalára 450 mm-re nyúlik át,
amennyiben a csatorna megfelelő szakasza nem acélból készült.
3. A tűzvédelmi csappantyúnak kézzel is működtethetőnek kell lennie. A csappantyúknak rendelkezniük kell
közvetlen mechanikus kioldózárral, vagy alternatív lehetőségként elektromos, hidraulikus vagy pneumatikus
úton kell zárhatónak lenniük. Minden tűzvédelmi csappantyúnak a térelválasztó mindkét oldaláról kézzel is
működtethetőnek kell lennie. Az automatikus tűzvédelmi csappantyúkat, ideértve a távvezérléssel működtethető
csappantyúkat is, olyan üzembiztonsági mechanizmussal kell ellátni, amely tűz esetén még az áramellátás, illetve
a hidraulikus vagy pneumatikus nyomás megszűnésekor is bezárja a csappantyút. A távvezérléssel működtetett
tűzvédelmi csappantyúknak kézzel is újranyithatóknak kell lenniük a csappantyúnál.
4. A több mint 36 utast szállító személyhajók szellőzőrendszerei
1. Az 1., a 2. és a 3. szakaszban meghatározott követelmények mellett a több mint 36 utast szállító személyhajók
szellőzőrendszereinek a következő követelményeknek is meg kell felelniük:
1. A szellőzőventilátorokat úgy kell elhelyezni, hogy a különböző terekbe vezető csatornák a függőleges főzónában
maradjanak.
2. A zárt lépcsőházak szellőzését egy önálló ventilátor- és csatornarendszerrel (elszívó- és ellátórendszer) kell
biztosítani, amely a szellőzőrendszeren belül csak e teret szolgálja ki.
3. Az egynél több fedélközi lakóteret, kiszolgálóhelyiséget vagy vezérlőállást kiszolgáló csatornát
– keresztmetszetétől függetlenül – az egyes fedélzetek ezek miatti megbontásának közelében olyan automatikus
füstelzáró csappantyúval kell felszerelni, amely a csappantyú feletti védett fedélzetről kézzel is zárható. Amennyiben
a függőleges főzónán áthaladó, egy-egy fedélközi teret kiszolgáló különálló csatornák révén egy ventilátor egynél
több fedélközi teret szolgál ki, minden egyes csatornát kézi működtetésű füstelzáró csappantyúval kell felszerelni
a ventilátor közelében.
4. A függőleges csatornákat szükség esetén a 4.1. és 4.2. táblázatban foglaltak szerint kell szigetelni. A csatornákat
az általuk kiszolgált terek és adott esetben a mérlegelés tárgyát képező tér közötti fedélzetek vonatkozásában előírt
szigeteléssel kell ellátni.
5. A konyhai tűzhelyek elszívócsatornái
1. A több mint 36 utast szállító személyhajókra vonatkozó követelmények
1. Az 1., 2. és 3. szakaszban meghatározott követelmények kiegészítéseként a konyhai tűzhelyek elszívócsatornáit
a 2.4.2.1. és 2.4.2.2. bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell megépíteni és az »A-60« normának megfelelően
kell őket szigetelni minden olyan lakótérben, kiszolgálóhelyiségben vagy vezérlőállásban, amelyen áthaladnak.
Az elszívócsatornákat ezenkívül a következőkkel is fel kell szerelni:
1. a tisztítás céljából könnyen elmozdítható zsírfogó, amennyiben nem alkalmaznak más, jóváhagyott zsírtalanító
rendszert;
2. a csatorna alsó végében, a csatorna és a konyhai tűzhely elszívóernyője között elhelyezkedő, automatikusan
és távvezérléssel működtethető tűzvédelmi csappantyú, továbbá egy távvezérléssel működtethető tűzvédelmi
csappantyú, amelyet a csatorna felső végében, a kimeneti nyílás közelében helyeznek el;
3. a csatornán belüli tűz eloltására szolgáló beépített tűzoltó készülék. A tűzoltórendszereknek meg kell felelniük
a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet által kiadott ajánlásoknak és különösen az ISO 15371:2009 („Hajók és
tengerészeti technológia – A konyhai főzőeszközök védelmére szolgáló tűzoltó rendszerek”) szabványnak;
4. távvezérlő berendezések az elszívó- és ellátóventilátorok lezárása, a 5.1.1.2. bekezdésben említett tűzvédelmi
csappantyúk működtetése és a tűzoltó rendszerek működtetése érdekében, amelyeket a konyhán kívül, annak
bejáratához közel kell elhelyezni. Amennyiben többcsatornás rendszert építenek be, a fenti vezérlőeszközökkel
azonos helyen lévő távvezérlésű szerkezettel biztosítani kell, hogy lezárják azokat a csatornaágakat, amelyek
ugyanazon a főjáraton keresztül szívnak, mielőtt oltószer kerülne a rendszerbe; és
5. ellenőrzés és tisztítás céljára szolgáló, megfelelően elhelyezett nyílások, ideértve egy, az elszívóventilátor
közelében lévő nyílást és egy olyan nyílást, amely a csatorna alsó végében található, ahol zsiradék halmozódik fel.
2. A szabad fedélzeteken felszerelt tűzhelyek elszívócsatornáinak adott esetben meg kell felelniük
az 5.1.1. bekezdésben foglaltaknak, amennyiben lakótereken vagy éghető anyagokat magukban foglaló tereken
haladnak át.
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2. A legfeljebb 36 utast szállító személyhajókra vonatkozó követelmények
A konyhai tűzhelyek elszívócsatornáit a 2.4.1.1. és a 2.4.1.2. bekezdésnek megfelelően kell megépíteni, amennyiben
lakótereken vagy éghető anyagokat magukban foglaló tereken haladnak át. Minden elszívócsatornát fel kell szerelni
a következőkkel:
1. egy tisztítás céljából könnyen elmozdítható zsírfogó;
2. a csatorna alsó végében, a csatorna és a konyhai tűzhely elszívóernyője között elhelyezkedő, automatikusan
és távvezérléssel működtethető tűzvédelmi csappantyú, továbbá egy távvezérléssel működtethető tűzvédelmi
csappantyú, amelyet a csatorna felső végében, a kimeneti nyílás közelében helyeznek el;
3. az elszívó- és ellátóventilátorok lezárására a konyhából működtethető berendezés; és
4. a csatornán belüli tűz eloltására szolgáló beépített tűzoltó készülék.
6. Az A. kategóriájú, belsőégésű erőgépeket magukban foglaló géptereket kiszolgáló, szellőzőtermek
1. Ha egy szellőzőterem csak egy ilyen szomszédos gépteret szolgál ki, valamint a szellőzőterem és a géptér között
nincs tűzálló térelválasztó, a gépteret kiszolgáló szellőzőcsatorna vagy -csatornák elzárására szolgáló eszköznek
a szellőzőtermen és a géptéren kívül kell elhelyezkednie.
2. Ha egy szellőzőterem ilyen gépteret és más tereket is kiszolgál, valamint nem érintkezik az »A-0« osztályú
géptérrel és annak megbontásaival, a gépteret kiszolgáló szellőzőcsatorna vagy -csatornák elzárására szolgáló
eszköz a szellőzőteremben is elhelyezkedhet.
7. A több mint 36 utast szállító személyhajók mosodáinak szellőzőrendszerei3
A (13) kategória alá eső mosodák és szárítóhelyiségek elszívócsatornáit a II-2/B/4.2.2. szabályban meghatározottak
szerint fel kell szerelni a következőkkel:4
1. egy tisztítás céljából könnyen elmozdítható szűrő;
2. a csatorna alsó végén elhelyezkedő, automatikusan és távvezérléssel is működtethető tűzvédelmi csappantyú;
3. távvezérlő berendezések az elszívó- és ellátóventilátorok adott téren belüli lezárására és a 7.2. bekezdésben
említett tűzvédelmi csappantyúk működtetésére; és
4. szemrevételezés és tisztítás céljából megfelelően elhelyezett nyílások.”
18. Az R. 1. számú melléklet II-2. fejezet B rész 13. alcíme a következő 4–6. ponttal egészül ki:
„2018. JANUÁR 1-JÉN VAGY AZT KÖVETŐEN ÉPÍTETT B., C. ÉS D. OSZTÁLYÚ HAJÓK
4. A II-2/A/9. szabály megfelelő rendelkezései szerint jóváhagyott típusú beépített tűzérzékelő és tűzjelző rendszert
kell felszerelni olyan gépterekben, ahol:
4.1. jóváhagyták automatikus távvezérlő rendszerek és berendezések beépítését az adott tér felügyeletének
kiváltására; és
4.2. a főgépek és a kapcsolódó gépi berendezések, beleértve a központi áramforrást is, különböző szintű
automatizált és távvezérelt rendszerekkel vannak ellátva, és azokat a vezérlőteremből állandóan személyzet
felügyeli.
5. A II-2/A/9. szabály megfelelő rendelkezései szerint jóváhagyott típusú beépített tűzérzékelő és tűzjelző rendszert
kell felszerelni a hulladékégetőt magukban foglaló zárt terekben.
6. A II-2/B/13.4. és 13.5. szabály által előírt, beépített tűzérzékelő és tűzjelző rendszerre az alábbi szabályok
vonatkoznak:
A tűzérzékelő rendszert úgy kell megtervezni, az érzékelőket pedig úgy kell elhelyezni, hogy a gépek rendes üzemi
körülményei és a környezeti hőmérséklet által megkívánt szellőzési változások mellett is gyorsan érzékeljék az adott
tér bármelyik részében kialakuló tüzet. A csak hőérzékelőkkel működő érzékelő rendszerek nem engedélyezettek,
csak a korlátozott magasságú terekben és ott, ahol a használatuk különösen megfelelő. Az érzékelő rendszernek
hallható és látható jelzéseket kell adnia, amelyek eltérnek a többi nem tűzjelző riasztórendszer jelzésétől, és
elegendő helyen érzékelhetőnek kell lennie ahhoz, hogy a riasztás a parancsnoki hídon és a felelős géptiszt számára
is egyértelműnek kell lennie.
Amennyiben a parancsnoki hídon nincs személyzet, a riasztásnak olyan helyen kell jeleznie, ahol a személyzet egy
felelős tagja szolgálatban van.

3
4

Helyesbítette: az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2016. évi L 193. száma.
Helyesbítette: az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2016. évi L 193. száma.
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A rendszert a felszerelést követően a motorok működése és a szellőztetés tekintetében változó körülmények között
is ki kell próbálni.”
19. Az R. 1. számú melléklet II-2. fejezet B rész 14. alcím 1. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Általános előírások
1. E pont rendelkezéseinek alapelve az, hogy mivel a szokványos függőleges főzónákra osztás a különleges
kategóriájú terekben esetleg nem kivitelezhető, e terekben az egyenértékű védelmet a vízszintes zónákra
osztás alapján kell biztosítani hatékony, beépített tűzoltó rendszer üzemeltetésével. Ennek alapján az e pont
alkalmazásában egy vízszintes zóna egynél több fedélzeten is magába foglalhat különleges kategóriájú tereket,
amennyiben a járművek rendelkezésére álló teljes tiszta belmagasság nem haladja meg a 10 métert.
2. A II-2/A/12., II-2/B/7., II-2/B/9. és II-2/B/9a. szabálynak a függőleges zónák sértetlenségére vonatkozó
követelményeit kell alkalmazni azokra a fedélzetekre és válaszfalakra is, amelyek a vízszintes zónákat egymástól és
a hajó fennmaradó részétől elválasztó határokat képezik.”
20. Az R. 1. számú melléklet II-2. fejezet B rész 14. alcím 1. pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Szerkezeti védelem
1. A több mint 36 személy szállítására alkalmasnak nyilvánított új hajókon a különleges kategóriájú tereket
határoló válaszfalak és fedélzetek szigetelésének az A-60 kategóriájú normának kell megfelelnie. Azonban ott, ahol
a térhatároló egyik oldalán nyitott fedélzet (a 4.2.2.5. pont meghatározása szerint), egészségügyi vagy hasonló
helyiség (a 4.2.2.9. pont meghatározása szerint) vagy tartály, üres tér vagy segédgéptér található, amely kevésbé
vagy egyáltalán nem tűzveszélyes (a 4.2.2.10. pont meghatározása szerint), a norma A-0-ra csökkenthető.
Amennyiben a tüzelőanyag-tartályok különleges kategóriájú terek alatt találhatók, e terek közötti fedélzet
sértetlensége az A-0 normára csökkenthető.
2. A 2018. január 1-je előtt épített, legfeljebb 36 utast szállító új hajókon és a több mint 36 utast szállító, B osztályú
meglévő hajókon a különleges kategóriájú tereket határoló válaszfalakat a II-2/B/5. szabály
5.1. táblázata (11) kategóriájában előírt szigeteléssel, a vízszintes térhatárolókat pedig a II-2/B/5. szabály
5.2. táblázata (11) kategóriájában előírt szigeteléssel kell ellátni. A 2018. január 1-jén vagy azt követően épített,
legfeljebb 36 utast szállító új hajókon a különleges kategóriájú tereket határoló válaszfalakat a II-2/B/5. szabály 5.1.a)
táblázata (11) kategóriájában előírt szigeteléssel, a vízszintes térhatárolókat pedig a II-2/B/5. szabály 5.2.a) táblázata
(11) kategóriájában előírt szigeteléssel kell ellátni.
3. A parancsnoki hídon elhelyezett jelzőberendezéseknek jelezniük kell, hogy a különleges kategóriájú terekbe
vezető vagy az azokból kivezető tűzbiztos ajtók zárva vannak-e.
A különleges kategóriájú terekbe nyíló ajtóknak olyan szerkezetűnek kell lenniük, hogy azokat ne lehessen
folyamatosan nyitva tartani, a hajó útja során pedig zárva kell tartani azokat.”

„Terek
Személyek száma (N) Utasok száma (P)
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21. Az R. 1. számú melléklet III. fejezet 2. alcím 6. pont táblázata helyébe a következő táblázat lép:
B.

C.

D.

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

– meglévő hajók

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

– új hajók

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1

1

1

1

1

1

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

8

8

8

4

8

4
1,05 N

Túlélési jármű befogadóképessége (1) (2) (3) (4):

Készenléti mentőcsónakok (4) (5)
Személyek száma (N) Utasok száma (P)
Mentőgyűrűk (6)
Mentőmellények (8) (9) (12) (13)

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

Gyermekmentőmellények (9) (13)

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

Mentőmellények csecsemőknek (10) (13)

0 025 P

0 025 P

0 025 P

0 025 P

0 025 P

0 025 P

Vészfáklyák (7)

12

12

12

12

6

6

Kötélkilövő készülékek (14)

1

1

1

1

–

–

Radartranszponder

1

1

1

1

1

1

Kétirányú URH rádiótelefon készülék

3

3

3

3

3

2
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tekintettel az IMO MSC 1046. körlevélben megfogalmazott ajánlásokra, és azt a fogadó tagállam nem utasítja vissza, a lobogó szerinti állam hatóságai elfogadhatják:
a) az LSA szabályzat 4.2. vagy 4.3. szakaszának meg nem felelő nyitott, megfordítható, felfújható mentőtutajokat, amennyiben a mentőtutajok teljes mértékben megfelelnek a nagy sebességű utasszállító vízi járművekre vonatkozó
1994. évi szabályzat 10. melléklete, a 2012. január 1-jén vagy azt követően épített hajók esetében pedig a nagy sebességű utasszállító vízi járművekre vonatkozó 2000. évi szabályzat 11. melléklete követelményeinek;
b) azokat a mentőtutajokat, amelyek a mentőtutajok fenekének a hideg elleni szigetelése tekintetében nem felelnek meg az LSA szabályzat 4.2.2.2.1. és 4.2.2.2.2. bekezdésének.
A B., C. és D. osztályú meglévő hajók túlélési járművei megfelelnek az 1998. március 17-én módosított, 1974. évi SOLAS-egyezmény vonatkozó szabályainak. A Ro-Ro személyhajóknak meg kell felelniük a III/5-1. szabály rendelkezéseinek.
A táblázatban előírt mentőtutaj-kapacitást egyenes arányban ki lehet pótolni az LSA szabályzat 6.2. szakaszának megfelelő tengeri evakuálási rendszer vagy rendszerek használatával, beleértve ezek esetleges vízre bocsátó berendezéseit is.
(2) Amennyire megvalósítható, a túlélési járművek elosztása legyen egyenletesnek kell lennie a hajó mindkét oldalán.
(3) A túlélési járművek – a kiegészítő mentőtutajokat is tartalmazó – összesített számának meg kell felelnie a fenti táblázatban említett követelményeknek, így például a hajóbizonyítvány szerint szállítható személyek számának (N) 1,10N =
110% és 1,25N = 125%. A hajón megfelelő számú túlélési járműnek kell lennie, hogy amennyiben egy túlélési jármű elvész vagy üzemképtelenné válik, a fennmaradó túlélési járművekben helyet foglalhasson annyi személy, amennyinek
a szállítására a hajót hitelesítették. Amennyiben a III/7.5. szabály mentőtutajok tárolására vonatkozó követelményei nem teljesülnek, további mentőtutajokra lehet szükség.
(4) A mentőcsónakok és/vagy a készenléti mentőcsónakok számának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy amikor a hajó jóváhagyott befogadóképességének megfelelő számú utas elhagyja a hajót, minden mentőcsónak vagy készenléti
mentőcsónak legfeljebb kilenc mentőtutajt irányítson.
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(1) A túlélési járművek lehetnek mentőcsónakok, mentőtutajok, vagy ezek vegyesen, a III/2.2. szabálynak megfelelően. Amennyiben azt az utak védett természete és/vagy a működési terület kedvező klimatikus feltételei indokolják,

(5) A készenléti mentőcsónakok vízre bocsátó berendezéseinek meg kell felelniük a III/10. szabály követelményeinek. Amennyiben egy készenléti mentőcsónak megfelel az LSA szabályzat 4.5. és 4.6. szakasza követelményeinek, akkor
beleszámítható a fenti táblázatban meghatározott mentőjárművek befogadóképességébe.
Egy mentőcsónak elfogadható készenléti mentőcsónaknak, amennyiben mind a mentőcsónak, mind annak vízrebocsátási és visszahelyezési berendezései megfelelnek a készenléti mentőcsónakokra vonatkozó követelményeknek.
Amennyiben kötelező készenléti mentőcsónakot szállítaniuk, a Ro-Ro személyhajókon lévő készenléti mentőcsónakok közül legalább egynek olyan gyors mentőjárműnek kell lennie, amely megfelel a III/5-1.3. szabály rendelkezéseinek.
Amennyiben a lobogó szerinti állam hatóságai úgy vélik, hogy fizikailag lehetetlen egy készenléti mentőcsónak vagy egy gyors mentőjármű felszerelése a hajó fedélzetén, a hajót mentesíthetik e kötelezettség alól, amennyiben megfelel
a következő követelményeknek:
a) hajót úgy alakítják ki, hogy egy magatehetetlen személyt kimenthessenek a vízből;
b) a magatehetetlen személy mentését a parancsnoki hídról figyelemmel lehet kísérni; és
c) hajó a lehető legrosszabb körülmények között is kielégítően irányítható a személy megközelítése és kimentése során.
(6) Minden oldalon legalább egy mentőgyűrűt kell elhelyezni, amelyet egy úszóképes életmentő kötéllel kell felszerelni, amelynek hossza legalább kétszer akkora, mint az a legkisebb tengeri merülésnek megfelelő merülésvonal fölötti
magasság, amelyen azt felszerelték, vagy legalább 30 méter, attól függően, melyik a hosszabb. Két mentőgyűrűt kell felszerelni automatikusan beinduló füstjelzővel és jelzőfénnyel; ezeknek a parancsnoki hídról gyorsan kioldhatónak kell
lenniük. A többi mentőgyűrűt öngyulladó fényekkel kell felszerelni az LSA szabályzat 2.1.2. bekezdése rendelkezéseinek megfelelően.
(7) A parancsnoki hídon vagy a kormányállásban az LSA szabályzat 3.1. szakasza követelményeinek megfelelő vészjelző fáklyákat kell elhelyezni.
(8) Felfújható mentőmellényt kell biztosítani minden olyan személy számára, akinek a fedélzet szabad részein kell munkát végeznie. E felfújható mentőmellények beleszámíthatók az ezen irányelvben előírt felfújható mentőmellények teljes
számába.
(9) Gyermekeknek való mentőmellényt kell biztosítani a fedélzeti utaslétszám legalább 10%-ának megfelelő számban, illetve – ha szükséges – ennél nagyobb számban is annak érdekében, hogy minden gyermeknek jusson mentőmellény.
(10) Csecsemőknek való mentőmellényt kell biztosítani a fedélzeti utaslétszám legalább 2,5%-ának megfelelő számban, illetve – ha szükséges – ennél nagyobb számban is annak érdekében, hogy minden csecsemőnek jusson
mentőmellény.
(11) Minden hajónak megfelelő mennyiségű mentőmellényt kell biztosítania az őrszolgálatot teljesítő, illetve a nehezen megközelíthető túlélési járművekhez beosztott személyek részére is. Az őrszolgálatot teljesítő személyek részére
fenntartott mentőmellényeket a hídon, a géptér vezérlőtermében és a többi felügyelt őrhelyen kell elhelyezni. Legkésőbb a 2012. január 1-je után esedékes első időszakos szemléig minden személyszállító hajónak meg kell felelnie a 12. és
13. lábjegyzet rendelkezéseinek.
(12) Ha a rendelkezésre álló, felnőtt méretű mentőmellények nem alkalmasak 140 kg-ig terjedő testsúlyú és 1750 mm-ig terjedő mellkasi kerületű személyek általi használatra, megfelelő számú olyan kiegészítőket kell a fedélzeten tartani,
amelyek lehetővé teszik a mentőmellények ilyen személyekhez történő rögzítését.
(13) Minden személyhajón minden egyes mentőmellényt fel kell szerelni az LSA szabályzat 2.2.3. bekezdése követelményeinek megfelelő fényforrással. Minden Ro-Ro személyhajónak meg kell felelnie a III/5.5.2. szabály rendelkezéseinek.
(14) A 24 m-nél rövidebb hajók nem kötelesek kötélkilövő készülékeket szállítani fedélzetükön.”
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22. Az R. 1. számú melléklet III. fejezet 9. alcíme a következő 2a. ponttal egészül ki:
„2a. Legkésőbb a 2018. január 1-je utáni első tervezett szárazdokkolás idejére, de 2019. július 1-jén él semmi esetre
sem később azokat az LSA szabályzat 4.4.7.6.4–4.4.7.6.6. bekezdéseinek nem megfelelő kioldó mechanizmusokat,
amelyekkel személyekkel terhelt mentőcsónakok bocsáthatók vízre, ki kell cserélni a szabályzatnak megfelelő
felszerelésre5.”
23. Az R. 1. számú melléklet III. fejezete a következő 10a. alcímmel egészül ki:

„10a. Személyek vízből való mentése
2018. JANUÁR 1-JÉN VAGY AZT KÖVETŐEN ÉPÍTETT B., C. ÉS D. OSZTÁLYÚ HAJÓK
1. A személyek vízből való mentésére vonatkozóan minden hajónak hajóspecifikus, az IMO által kidolgozott
iránymutatásokat6 figyelembe vevő tervekkel és eljárásokkal kell rendelkeznie. A terveknek és eljárásoknak
azonosítaniuk kell a mentési célokra szánt felszerelést és a hajón tartózkodó, a mentési műveletekben részt vevő
személyzetet fenyegető kockázatok minimalizálására meghozandó intézkedéseket. A 2018. január 1-je előtt épített
hajóknak a biztonsági felszerelések első időszakos vagy megújítási célú szemléjére meg kell felelniük e szabály
követelményeinek.
2. A III/5-1.4. szabálynak megfelelő Ro-Ro személyhajókat úgy kell tekinteni, mint amelyek megfelelnek e szabálynak.”
24. Az R. 1. számú melléklet III. fejezet 13. alcíme a következő 9. ponttal egészül ki:
„9. A személyzet azon tagjai, akik zárttéri behatolási és mentési feladatok ellátásáért felelnek, a hatóságok által
megállapított időközönként, de egy évben legalább egyszer kötelesek részt venni a hajók fedélzetén tartandó, zárt
terekbe való belépéssel összefüggő és mentési gyakorlatokban:
1. Zárttéri behatolási és mentési gyakorlatok
1. A zárttéri behatolási és mentési gyakorlatokat biztonságos módon kell megszervezni és levezetni, értelemszerűen
figyelembe véve az IMO által kidolgozott ajánlásokban foglalt iránymutatásokat7.
2. Minden zárttéri behatolási és mentési gyakorlatnak magában kell foglalnia az alábbiakat:
1. a behatoláshoz szükséges személyi védőfelszerelés ellenőrzése és használata;
2. a kommunikációs eszközök és eljárások ellenőrzése és használata;
3. a zárt terek levegőjének mérésére szolgáló mérőeszközök ellenőrzése és használata;
4. a mentőfelszerelések és mentési eljárások ellenőrzése és használata; és
5. az elsősegélyre és újraélesztési módszerekre vonatkozó instrukciók.”
25. Az R. 1. számú melléklet III. fejezete a következő 14. alcímmel egészül ki:

„14. Feljegyzések (R 19.5)
B., C. ÉS D. OSZTÁLYÚ ÚJ ÉS MEGLÉVŐ HAJÓK:
1. Szemlék végzésének napján a hajóelhagyási és tűzoltási gyakorlatok, a zárttéri behatolási és mentési gyakorlatok,
más életmentő felszereléssel összefüggő gyakorlatok és fedélzeti gyakorlatok részleteit rögzíteni kell a hatóságok
által előírt hajónaplóba. Ha a kijelölt időpontban nem tartják meg a teljes szemlét, gyakorlatot vagy képzést,
a naplóba be kell jegyezni a megtartott szemle, gyakorlat vagy képzés körülményeit és kiterjedési körét.”

5
6
7

Lásd a mentőcsónakok kioldó- és bevonórendszereinek értékelésére és cseréjére vonatkozó iránymutatásokat (MSC.1/Circ.1392).
A személyek vízből való mentésére vonatkozó tervek és eljárások kidolgozását szolgáló iránymutatások (MSC.1/Circ.1447).
Lásd az IMO A.1050(27) határozatával elfogadott, Átdolgozott ajánlás a hajók fedélzetén lévő zárt terekbe való behatolásról című dokumentumot.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 211/2017. (VI. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/835/3/2017. számú előterjesztésére – Pjánkov Igor
(névmódosítás előtti neve: Pjánkov Igor Sztanyiszlávovics; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1974. január 23.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2017. június 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. június 12.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: VI-1/02990-3/2017.

A köztársasági elnök 212/2017. (VI. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/835/3/2017. számú előterjesztésére – Popovics-Pjánková
Nelyá, született: Popovics Nelyá (névmódosítás előtti neve: Popovics-Pjánková Nelyá Vaszilyivna, született: Popovics
Nelyá Vaszilyivna; születési hely, idő: Aknaszlatina [Szovjetunió], 1973. november 1.) magyar állampolgárságát
visszavonom.
Budapest, 2017. június 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. június 12.
		
		

KEH ügyszám: VI-1/02990-4/2017.

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 213/2017. (VI. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/835/3/2017. számú előterjesztésére – Pjánkov Artúr
(névmódosítás előtti neve: Pjánkov Artúr Igorovics; születési hely, idő: Ungvár [Ukrajna], 1998. november 23.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2017. június 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. június 12.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: VI-1/02990-5/2017.

A köztársasági elnök 214/2017. (VI. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/835/3/2017. számú előterjesztésére – Pjánkov Sztanyiszláv
(névmódosítás előtti neve: Pjánkov Sztanyiszláv Igorovics; születési hely, idő: Ungvár [Ukrajna], 2000. január 19.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2017. június 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. június 12.
		
		

KEH ügyszám: VI-1/02990-6/2017.

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 215/2017. (VI. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/835/3/2017. számú előterjesztésére – Pjánkov Valér
(névmódosítás előtti neve: Pjánkov Valér Igorovics; születési hely, idő: Ungvár [Ukrajna], 2007. június 13.) magyar
állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2017. június 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. június 12.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: VI-1/02990-7/2017.

A köztársasági elnök 216/2017. (VI. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/836/3/2017. számú előterjesztésére – Szirotinszka Alla,
született: Hamnik Alla (névmódosítás előtti neve: Szirotinszka Alla Mihajlivna, született: Hamnik Alla Mihajlivna;
születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1968. november 16.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2017. június 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. június 12.
		
		

KEH ügyszám: VI-1/02991-3/2017.

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 217/2017. (VI. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/836/3/2017. számú előterjesztésére – Szirotinszkij Vitálij
(névmódosítás előtti neve: Szirotinszkij Vitálij Viktorovics; születési hely, idő: Ungvár [Ukrajna], 1997. november 2.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2017. június 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. június 12.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: VI-1/02991-4/2017.

A köztársasági elnök 218/2017. (VI. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/836/3/2017. számú előterjesztésére – Szirotinszka Viktória
(névmódosítás előtti neve: Szirotinszka Viktória Viktorivna; születési hely, idő: Ungvár [Ukrajna], 2003. október 6.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2017. június 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. június 12.
		
		

KEH ügyszám: VI-1/02991-5/2017.

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 219/2017. (VI. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/837/3/2017. számú előterjesztésére – Ignatovics Igor
(névmódosítás előtti neve: Ignatovics Igor Józsefovics; születési hely, idő: Zsitomir [Szovjetunió], 1960. június 27.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2017. június 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. június 12.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: VI-1/02992-3/2017.

A köztársasági elnök 220/2017. (VI. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/907/3/2017. számú előterjesztésére – Roszul Sándor
(névmódosítás előtti neve: Roszul Olekszandr Viktorovics; születési hely, idő: Ungvár [Ukrajna], 1993. február 5.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2017. június 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. június 14.
		
		

KEH ügyszám: VI-1/03079-3/2017.

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 221/2017. (VI. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/908/3/2017. számú előterjesztésére – Derkács József
(névmódosítás előtti neve: Derkács Joszip Joszipovics; születési hely, idő: Munkács [Szovjetunió], 1981. augusztus 4.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2017. június 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. június 14.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: VI-1/03083-3/2017.

A köztársasági elnök 222/2017. (VI. 26.) KE határozata
vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdés a) pontja
és 81. §-a alapján – a belügyminiszter javaslatára – megállapítom, hogy dr. Soczó László rendőr vezérőrnagy
hivatásos szolgálati viszonya 2017. július 31-ei hatállyal, a szolgálat felső korhatárának elérésével megszűnik.
Budapest, 2017. június 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. június 15.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/02790-2/2017.
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