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Kormányrendeletek

A Kormány 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelete
a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről
A Kormány az állami beruházások megvalósításának elősegítése, a beruházások előkészítési folyamatának javítására rendelt
költségvetési előirányzat hatékony felhasználásával kapcsolatos kormányzati döntési hatáskörök célszerű megosztása érdekében
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

(1) E rendelet határozza meg a (2) bekezdés szerinti Beruházás Előkészítési Alap elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat
felhasználásával kapcsolatos döntési jogköröket és feladatokat.
(2) E rendelet alkalmazásában Beruházás Előkészítési Alapon a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím
61. alcím szerinti előirányzatot (a továbbiakban: Előirányzat) kell érteni.
(3) A nemzeti fejlesztési miniszter a Kormánynak az Előirányzat felhasználására vonatkozó támogató döntését
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerint megalkotott rendelete alapján
az e rendeletben foglalt eltérésekkel hajtja végre.

II. FEJEZET
DÖNTÉS AZ ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL
2. §

(1) A Kormány a megfelelően előkészített, kivitelezési tervvel rendelkező beruházások elindítását támogatja.
(2) Az Előirányzatból a beruházás előkészítésének alábbi fázisaihoz biztosítható fedezetet:
a)
megvalósíthatósági tanulmány készítése,
b)
hatástanulmány készítése,
c)
beruházási terv készítése,
d)
tervezési program elkészítése,
e)
költség- és időkalkuláció elkészítése,
f)
helyszínvizsgálat lefolytatása,
g)
beruházási program elkészítése,
h)
beruházási alapokmány és program elfogadása,
i)
tervpályázat lebonyolítása,
j)
településrendezési eszközök elkészítése,
k)
vázlatterv készítése,
l)
jóváhagyási terv készítése,
m)
engedélyezési terv készítése,
n)
engedélyeztetés lefolytatása,
o)
kivitelezési terv elkészítése.

3. §		
Az Előirányzat felhasználására az adott, részben vagy egészben központi költségvetési forrásból megvalósuló
beruházás (a továbbiakban: Beruházás) tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet szerint felelős miniszter előterjesztésben tesz a Kormánynak javaslatot.
4. §		
A 3. § szerinti előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a)
a Beruházás megnevezését (utalva annak rendeltetésére),
b)
a Beruházás célját, szakmai, műszaki tartalmát,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
5. §

a Beruházás jellegét (új építés, meglévő építmény állagmegóvása, felújítása, bővítése, átalakítása,
korszerűsítése, helyreállítása, bontása),
a Beruházás tervezett helyszíneit, az érintett ingatlan tulajdonosát, vagyonkezelőjét,
a Beruházás ütemét a tervezett kezdés és várható befejezés meghatározásával,
az Előirányzat terhére finanszírozni javasolt, a 2. § (2) bekezdés szerinti előkészítési fázis megjelölését,
az f ) pontban foglalt fázis megvalósításának becsült költségigényét és javasolt határidejét,
a beruházásért szakmailag felelős szervre vonatkozó javaslatot,
a Beruházás megvalósítójaként javasolt szervezetet,
a Beruházás előkészítéséhez már rendelkezésre álló dokumentumok felsorolását,
amennyiben az előterjesztésben szerepel a megvalósító szervezetre vonatkozó javaslat is, a megvalósító
támogatására vonatkozó, államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 101/A. §-a szerinti egyedi döntésre irányuló javaslatot,
minden olyan egyéb körülményt, ami a Kormány megalapozott döntéséhez szükséges.

(1) A Kormány dönt arról, hogy a Beruházás előkészítésének 2. § (2) bekezdése szerinti fázisai közül melyekhez biztosít
fedezetet az Előirányzatból, dönt továbbá a fázisok teljesítésének határidejéről, az adott fázis megvalósítására
fordítható forrás összegének maximumáról.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti döntésében a beruházás szakmai tartalma alapján kijelöli az adott beruházás
előkészítésének a beruházás célja szerinti szakmai feladatért felelős szervet (a továbbiakban: kormányzati felelős
szerv) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelettel összhangban azzal,
hogy indokolt esetben a felelős kijelölésekor e szabálytól eltérhet.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti döntésében rendelkezhet továbbá az egyes fázisok megvalósítóiról, valamint
arról, hogy részükre a forrás az Ávr. 101/A. § szerinti egyedi döntés alapján kerül biztosításra. Amennyiben
a Kormány az előkészítés megvalósítójáról nem hoz döntést, úgy azt az érintett tárca a nemzeti fejlesztési
miniszterrel egyetértésben jelöli ki.

6. §		
A kormányzati döntéshozatal politikai döntéshozó fórumai, így különösen a Stratégiai Kabinet, illetve a Gazdasági
Kabinet által megtárgyalt előterjesztés nyomán a Kormány döntést hoz, amelyet határozataként közzétesz.
7. §

(1) A kormányzati felelős szerv az 5. § (1) bekezdése szerint megállapított határidő lejártát követő 30 napon belül
beszámol a Kormány részére az előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint az átcsoportosított forrás
felhasznált összegéről.
(2) Az átcsoportosított forrás (1) bekezdés szerint fennmaradó összegének felhasználására is e rendelet szabályait kell
alkalmazni.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
9. §		
A Kormány az e rendelet hatálybalépése előtt az Előirányzat felhasználása tárgyában meghozott döntéseit
e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kormányhatározat formájában közzéteszi.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelete
a külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól
A Kormány
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 50. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 51. § tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 52. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 53. § tekintetében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 75. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 54. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján;
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet személyi hatálya a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal kormányzati szolgálati
jogviszonyban álló kormánytisztviselőkre, valamint kormányzati ügykezelőkre, továbbá a külképviselet tagjára
terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet Külképviseletek igazgatása cím terhére,
a külképviseletek által és javára vállalt kötelezettségekre terjed ki.
(3) A 41. § és az 53. § tekintetében a rendelet hatálya kiterjed a Magyarország Európai Unió melletti Állandó
Képviseletére.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
kihelyező szerv gazdasági vezetője: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
10. § (4) bekezdésében meghatározott személy;
2.
rendszeres pénztárellenőrzés: a külképviseleten a gazdálkodással összefüggő analitikus nyilvántartások,
valamint a nyilvántartásokat alátámasztó pénzügyi bizonylatok, bankkivonatok, illetve a pénztári egyenlegek
és bankszámlaegyenlegek számszaki tételes összevetése, valamint a gazdasági eseményekkel kapcsolatban
a pénzügyi ellenjegyzés, a kötelezettségvállalás, a teljesítési igazolás, az érvényesítés, illetve az utalványozás
jogszabályszerűségének ellenőrzése;
3.
ellátmány: az az egy vagy több devizanemben meghatározott pénzösszeg, amelyet a kihelyező szerv havonta
vagy rendkívüli esetben szükséges időközönként a külképviseletek kiadásainak finanszírozása érdekében
a külképviselet javaslata alapján, a kihelyező szerv gazdasági vezetője által jóváhagyott összegben, banki
átutalással vagy diplomáciai futár útján készpénzben eljuttat a külképviselet részére;
4.
külképviseleti bevételek: a külképviseletek által beszedett, a konzuli tevékenységgel összefüggő díjak, a fogadó
állam részéről visszatérített általános forgalmi adó és egyéb adók, a szponzori bevételek, az értékesített
eszközök, készletek ellenértéke, az alkalmazottak térítései, a nem haszonszerzés céljából hasznosított
ingatlanok és ingóságok bevételei, a kulturális diplomáciai tevékenységgel összefüggő bevételek, valamint
a működéssel összefüggő egyéb bevételek;
5.
külképviselet által foglalkoztatott házastárs: a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi
LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 2. § 16. pontja szerinti személy;
6.
önbizonylat: olyan kifizetési jegyzék, amelyben a beszerző, szolgáltatást igénybe vevő személy büntetőjogi
felelősségének tudatában nyilatkozik arról, hogy a külképviselet részére a kifizetéshez számla, nyugta vagy
egyéb bizonylat beszerzése nem volt lehetséges, vagy a kiállított bizonylat a magyarországi szabályozástól
jelentősen eltérő adattartalommal bírt;
7.
rendkívüli pénztárellenőrzés: a külképviselet vezetőjének utasítására legalább félévente elrendelt,
a pénztárellenőr által végrehajtott rendkívüli, váratlan és átfogó ellenőrzés.

18236

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 128. szám

8.

9.

pénzügyi-számviteli képesítés: az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben és a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott
közgazdasági szakmacsoportba tartozó vagy azokkal megfeleltethető, valamint az engedélyezés
szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, részszakképesítés vagy szakképesítés, ráépülés, a Magyar
Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló
2007. évi LXXV. törvény 79. §-a szerinti okleveles könyvvizsgálói vagy az engedélyezés szempontjából ezzel
egyenértékű szakképesítés;
realizált árfolyam-különbözet: a külföldi pénzértékre vonatkozó kötelezettséghez, követeléshez kapcsolódó,
a pénzügyi teljesítés során elszámolt realizált árfolyamveszteség, illetve árfolyamnyereség.

3. A külképviseletek gazdálkodásának általános szabályai
3. §		
A külképviseletek gazdálkodásával kapcsolatban az e rendeletben foglalt, eltérő rendelkezések hiányában
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) rendelkezéseit
kell alkalmazni.
4. §

(1) A külképviselet gazdálkodási szempontból a központi költségvetésről szóló törvény Külgazdasági és
Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) fejezet külképviseletek igazgatásának felügyelete, irányítása, ellenőrzése
és beszámoltatása alá tartozó, szervezeti besorolása szerint KKM osztályaként funkcionáló, nem önállóan
gazdálkodó szerv.
(2) A külképviselet az e rendeletben foglaltak betartása mellett a részére jóváhagyott éves külképviseleti költségvetési
keret, illetve a rendelkezésére bocsátott előirányzat erejéig önállóan gazdálkodik, gazdálkodási műveleteket,
részfeladatokat végez el. Önállóan vállal kötelezettséget, teljesít kifizetést, beszed bevételt.

5. §		
A külképviseletek gazdálkodása kiterjed a költségvetési gazdálkodásra, az eszközgazdálkodásra,
a készletgazdálkodásra, az ingó és az ingatlan vagyon kezelésére, üzemeltetésére, megóvására, illetve megőrzésére,
valamint a gazdálkodás során felmerülő pénzügyi, számviteli és könyvvezetési részfeladatok ellátására, továbbá
a munkafolyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés végrehajtására.
6. §		
A külképviselet gazdálkodásának kereteit a kihelyező szerv gazdasági vezetője határozza meg, amely irányítja,
felügyeli, ellenőrzi a külképviseletek teljes körű gazdálkodását. A kihelyező szerv a gazdálkodásra vonatkozó
belső szabályzatokban nem szabályozott feladatkörökben egyedi utasítással, hivatalos ügyiratkezelő és továbbító
rendszer útján utasíthatja a külképviseleteket.
7. §		
A külképviselet gazdálkodása során köteles tiszteletben tartani és betartani a fogadó állam adózására és
a külképviseletek által foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó jogszabályait.
8. §		
A külképviselet vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
9. §		
A külképviselet gazdálkodása során adósságot nem keletkeztethet, hitelt nem vehet fel, jelzálogfedezetet nem
biztosíthat, értékpapírt nem bocsáthat ki és nem vásárolhat.
10. §		
A kihelyező vezető egyes külképviseletek gazdálkodását összevonhatja, és önálló gazdálkodási egységet
(a továbbiakban: gazdasági régió) alakíthat ki.
11. §		
A gazdasági régióba tartozó kihelyező szerv által meghatározott gazdálkodási, létesítménygazdálkodási és
a külképviseleti működést érintő szakmai feladatokkal kapcsolatos gazdasági feladatok ellátásáért és az igazgatási
tevékenység operatív irányításáért beosztott diplomata munkakörben tartós külszolgálatra kihelyezett
kormánytisztviselő (a továbbiakban: gazdasági régiók igazgatásáért felelős diplomata) felel. A gazdasági régió
igazgatásáért felelős diplomata szakmai munkavégzését a kihelyező szerv gazdasági vezetője közvetlenül irányítja.
A gazdasági régiók igazgatásáért felelős diplomata a felelősségi és munkakörébe tartozó feladatok tekintetében
önálló kiadmányozási jogkörrel rendelkezik.
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12. §		
A gazdasági és gazdálkodási feladatokat ellátó adminisztratív és technikai személyzet, valamint a külképviselet által
a Külszoltv. 2. § 15. és 16. pontja, valamint 9. és 9/A. §-a szerint foglalkoztatott azon munkavállalók, akik gazdasági,
üzemeltetési és egyéb, a külképviselet működését vagy üzemeltetését, fenntartását segítő feladatokat látnak el,
munkaköri feladataikat a gazdasági felelős, a külképviselet gazdasági vezetője vagy – gazdasági régió működése
esetén – a gazdasági régió igazgatásért felelős diplomata irányítása alatt és utasítása szerint látják el.
13. §

(1) A külképviselet a kihelyezettekkel kapcsolatban létszám- és bértömeggazdálkodást nem lát el. A külképviselet tartós
külszolgálatra kihelyezetti létszámának meghatározása a kihelyező szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Külképviselet ingatlanvagyon vásárlása, hasznosítása és értékesítése a kihelyező szerv hatáskörébe tartozik.

4. Külképviseletek költségvetési kerete
14. §

(1) A központi költségvetésről szóló törvény elfogadását követően, de legkésőbb a tárgyév január 1-jéig
a külképviselet-vezető javaslatának figyelembevételével a kihelyező szerv gazdasági vezetője jóváhagyja
a külképviselet éves költségvetési keretét (a továbbiakban: külképviselet költségvetési kerete).
(2) A külképviseletek költségvetési keretének tervezése során a külképviseletek várható bevételeit és kiadásait
kell számításba venni. A külképviseletek bevételei a kihelyező szerv bevételeit képezik, azok a külképviselet
költségvetési keretét nem növelik, azok felhasználására a külképviselet saját hatáskörben nem jogosult.
(3) A külképviseletek részére jóváhagyott külképviseleti költségvetési keretet forintban kell megállapítani és
a nyilvántartásban rögzíteni. A külképviseletek devizában gazdálkodnak. A kötelezettségvállalás, a pénzügyi
ellenjegyzés, a teljesítési igazolás, az érvényesítés és utalványozás, a kötelezettségek, a követelések és a pénzügyi
teljesítés bizonylatai rögzítése és kiállítása devizában történik.
(4) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzéséhez szükséges pénzügyi fedezetvizsgálathoz a kötelezettségvállalást
a pénzügyi ellenjegyzés napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett
hivatalos deviza-középárfolyamon kell átszámítani forintra, és a kötelezettségvállalást nyilvántartásba venni.
A kötelezettségvállalás bizonylatán a forintösszeget, valamint az alkalmazott árfolyamot fel kell tüntetni.
(5) A kötelezettségek és követelések esetén a szükséges pénzügyi fedezetvizsgálathoz a kötelezettségeket a számla,
nyugta, egyéb bizonylat kiállítása napján érvényes, MNB által közzétett hivatalos deviza-középárfolyamon kell
forintra átszámítani, és a nyilvántartásban rögzíteni. Az átszámított forintösszeget, árfolyamot a nyilvántartásból
kinyomtatott utalványlapra kell felvezetni.
(6) A külképviselet adott pénzügyi időszakának zárását követően kerül megállapításra a pénzügyi teljesítések végleges
forintösszege, a kihelyező szervnél végzett főkönyvi könyvelésben. A pénzügyi teljesítésekkor alkalmazott árfolyam
külképviseletenként, súlyozott átlagárfolyamon van nyilvántartva.
(7) A realizált árfolyam-különbözet elszámolása a számviteli politikában meghatározott időszakonként történik.
(8) A külképviseletek részére jóváhagyott külképviselet költségvetési keret kiadási előirányzatainak tekintetében
a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításhoz a külképviselet kötelezettségvállalójának javaslata alapján
a kihelyező szerv gazdasági vezetőjének előzetes engedélye szükséges. A külképviseletek részére jóváhagyott
külképviselet költségvetési kerete kiadási előirányzatainak tekintetében a kiemelt előirányzatokon belüli,
rovatok közötti előirányzat-átcsoportosítást a külképviselet gazdasági régió igazgatásáért felelős diplomatája, a
külképviselet gazdasági vezetője, annak hiányában a külképviselet gazdasági felelőse rendeli el és hajtja vége.
(9) Ha a külképviselet költségvetési keretét a kihelyező szerv gazdasági vezetője tárgyév január 1. napjáig nem hagyja
jóvá, a tárgyévet megelőző évre a külképviseletek részére jóváhagyott költségvetési keret alapján
a)
személyi jellegű kiadások tekintetében az eredeti előirányzat 70%-áig, a személyi jellegű kiadásokon belül
a külképviseletek által a Külszoltv. 2. § 15. és 16. pontja szerint foglalkoztatott munkavállalók és házastársak
előirányzatok tekintetében 100%-ig,
b)
dologi kiadások tekintetében az eredeti előirányzat 85%-áig, a dologi kiadásokon belül az ingatlanbérleti díj
előirányzat tekintetében 100%-ig,
c)
beruházás, felhalmozás tekintetében az eredeti előirányzat 20%-áig
terjedő mértékben vállalható kötelezettség azzal, hogy a kötelezettségvállalások összességében nem haladhatják
meg a külképviseletek igazgatásának tárgyévi költségvetését.
(10) A külképviselet a részére jóváhagyott előirányzatokat kötelezettségvállalásával nem lépheti túl sem tárgyévben,
sem a tárgyévet követő években. A külképviselet költségvetési keret kiemelt előirányzati szinten történő
kötelezettségvállalással való túllépése esetén a kihelyező vezető köteles fegyelmi eljárás lefolytatását
kezdeményezni a külképviselet vezetője ellen.
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(11) A külképviselet több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget kizárólag
az Áht. 36. § (4) bekezdésében foglaltak szerint vállalhat.
(12) A külképviselet ingatlanbérleti szerződést kizárólag a kihelyező szerv gazdasági vezetőjének előzetes írásbeli
engedélyével köthet.
(13) A külképviselet által a Külszoltv. 2. § 15. és 16. pontja szerint foglalkoztatott munkavállaló és a külképviselet által
foglalkoztatott házastárs tekintetében több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzatai terhére
kizárólag a költségvetési évben jóváhagyott eredeti külképviselet költségvetési keret mértékéig vállalható
kötelezettség.
(14) A külképviselet költségvetési kerete – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumon belüli
feladatváltozásokra tekintettel, illetve a külképviseletek igazgatása költségvetésének változásától függően – év
közben előirányzat-módosítással növelhető, illetve csökkenthető.
(15) A külképviselet részére biztosított külképviselet költségvetési keret kiemelt előirányzatok közötti és a kiemelt
előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosítás lehetőségét a kihelyező szerv közjogi szervezetszabályozó
eszközben állapítja meg.
(16) Feladatelmaradásból és árfolyamnyereségből származó többlet esetén a megtakarítást a külképviselet köteles
felajánlani a kihelyező szerv részére, vagy javasolhatja annak átcsoportosítását a nem tervezett többletfeladatokkal
kapcsolatos kiadásokra. A gazdálkodás racionalizálásából származó megtakarítás költségvetési éven belüli
felhasználásáról a külképviselet az e rendeletben foglaltaknak megfelelően saját hatáskörben dönt.
(17) A külképviselet – az időarányos gazdálkodás elvének szem előtt tartásával – az előirányzataival úgy gazdálkodik,
hogy az előirányzat-felhasználás egyenletes, kiszámítható legyen. Külképviselet-vezető váltásának évében
az időarányos előirányzat-felhasználástól való eltérésről a feladatok átadása-átvétele során a külképviselet-vezető
köteles számot adni, azt valós indokkal alátámasztani.
(18) A külképviseletnek saját külképviselet költségvetési kerete terhére lehetősége van a kizárólag Magyarországon
beszerezhető termékek, szolgáltatások kihelyező szerven keresztüli beszerzésére.

5. A Külképviselet gazdálkodásában részt vevők
15. §		
A külképviselet gazdálkodásában részt vesz a Külszoltv. 1. melléklete szerinti
a)
külképviselet-vezető;
b)
első beosztott diplomata vagy első beosztott konzul;
c)
külföldi magyar kulturális intézetet vezető kulturális tanácsos;
d)
gazdasági régió igazgatásáért felelős diplomata;
e)
külképviseleti gazdasági vezető;
f)
gazdasági felelős;
g)
gazdasági ügyintéző;
h)
gondnok
munkakört betöltő, valamint a pénztárellenőri kiegészítő feladatkört ellátó (a továbbiakban: pénztárellenőr) tartós
külszolgálatra kihelyezettek (a továbbiakban együtt: külképviselet gazdálkodásában részt vevők).
16. §

(1) A külképviselet-vezető a gazdálkodás vonatkozásában felel
a)
a külképviselet gazdálkodásának jogszabályban, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközben foglaltaknak
megfelelő megszervezéséért, irányításáért, szabályozásáért, felügyeletéért, ellenőrzéséért, valamint
a költséghatékony gazdálkodás feltételeinek biztosításáért;
b)
a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés ellátásáért;
c)
a rendkívüli pénztár- és egyéb dokumentum ellenőrzéséért év közben legalább félévente egy alkalommal
történő elvégeztetéséért;
d)
a külképviselet költségvetési keret előirányzataival, pénzeszközeivel, illetve vagyonával történő szabályszerű,
költséghatékony gazdálkodásért;
e)
a külképviselet üzemeltetésében álló, állami tulajdonban lévő vagy bérelt ingatlan állagmegóvásáért és folyó
karbantartásáért;
f)
a külképviselet gazdálkodásában részt vevő személyek munkaköri leírásainak elkészítéséért, naprakészen
tartásáért;
g)
a gazdálkodás kapcsán a 30. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség feloldásának
kezdeményezéséért;
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h)

a kihelyezett és vele együtt az állomáshelyen tartózkodó, a Külszoltv. 2. § 8. pontja szerinti hozzátartozó
egészségügyi ellátásához kapcsolódó térítések közjogi szervezetszabályozó eszközben foglalt elszámolási
rendjének ellenőrzéséért;
i)
a költségtérítésre való jogosultság ellenőrzéséért;
j)
gazdálkodással kapcsolatos szabálytalanság észlelése esetén, annak megszüntetése érdekében a szükséges
intézkedések haladéktalan megtételéért és a kihelyező szerv gazdasági vezetőjének egyidejű értesítéséért,
valamint fegyelmi eljárás kezdeményezéséért;
k)
a külképviseleti gazdasági vezető, annak hiányában a gazdasági felelős munkájának közvetlen irányításáért,
felügyeletéért, ellenőrzéséért;
l)
a külképviselet gazdálkodására vonatkozó egyedi kihelyező szervi utasítások végrehajtásáért, betartatásáért;
m)
a külképviseletekre vonatkozó tűz- és munkavédelmi, valamint munkabiztonsági előírások betartásáért és
betartatásáért;
n)
a külképviselet egyedi tűz- és munkavédelmi szabályzatának – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium munkavédelmi, valamint tűzvédelmi szabályzatáról szóló normatív utasítással összhangban
történő – elkészítéséért, felülvizsgálatáért;
o)
a külképviselet tagja számára a munkakör átvételekor és munkába lépéskor, illetve az előírásoknak megfelelő
rendszerességgel történő, a külképviseletre érvényes tűz- és munkavédelmi szabályokról szóló oktatás
megtartatásáért.
(2) Ha a külképviselet gazdasági régió részeként működik, az (1) bekezdés a)–l) pontjában meghatározott felelősségi
hatásköröket a gazdálkodási régió igazgatásáért felelős diplomata gyakorolja.
(3) Ha a külképviselet nem gazdasági régió részeként működik, az első beosztott diplomata, illetve az első beosztott
konzul felel a gazdasági felelős munkájának közvetlen irányításáért, felügyeletéért, ellenőrzéséért, amennyiben
a külképviselet vezetője ezt a jogkört a munkaköri leírásban rögzítve írásban átruházta rá. A külképviselet vezetője
az első beosztott diplomatán vagy az első beosztott konzulon kívül a külképviselet más tagjára a gazdálkodással
kapcsolatban őt megillető feladatköreit vagy azok meghatározott részét nem ruházhatja át.
17. §

(1) A gazdasági régiók igazgatásáért felelős diplomata az általa igazgatott gazdasági régió tekintetében felelős:
a)
a 15. § a)–d) pontja kivételével a külképviselet gazdálkodásában részt vevők munkaköri leírásainak
elkészítéséért, aktualizálásáért;
b)
a 16. § (1) bekezdés a)–l) pontjában meghatározott feladatok ellátásáért;
c)
a 16. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében a fegyelmi eljárásnak a külképviselet vezetőjénél történő
kezdeményezéséért és
d)
a külképviselet vezetőjének a külképviselet működtetésével összefüggő feladatellátásban történő
segítéséért.
(2) A gazdasági régió igazgatásáért felelős diplomatát akadályoztatása esetén az operatív feladatok ellátása – ideértve
különösen a külképviselet gazdálkodásában részt vevők munkavégzésének irányítását, valamint üzemeltetéssel
kapcsolatos feladatok ellátását – tekintetében a külképviseleti gazdasági vezető, annak hiányában a gazdasági
felelős helyettesíti.

18. §

(1) A külképviselet gazdálkodásának összetettségére, a külképviselet tagjainak létszámára, a külképviselet által kezelt
állami tulajdonú ingatlanok méretére és egyéb, a gazdálkodást befolyásoló körülményekre figyelemmel, a kihelyező
vezető közjogi szervezetszabályozó eszközben állapítja meg azon külképviseletek körét, amelyeknél a külképviselet
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a külképviselet vezetőjének közvetlen irányításával külképviseleti
gazdasági vezető látja el.
(2) A külképviselet gazdasági vezetője tevékenysége ellátása során szervezi és irányítja a külképviselet gazdálkodási
feladatait. A kihelyező szerv döntése alapján munkáját gazdasági felelős és gazdasági ügyintéző, valamint
adminisztratív technikai személyzet is segítheti. A kihelyező szerv erre irányuló döntése hiányában a külképviselet
gazdasági vezetője köteles ellátni a gazdasági felelős, valamint a gazdasági ügyintéző munkakörébe tartozó
feladatokat is.
(3) A külképviselet gazdasági vezetője a külképviselet vezetője által meghatározott szakmai feladatok gazdálkodási,
technikai, logisztikai ellátásáért felel. Irányítja, felügyeli és ellenőrzi a külképviselet gazdálkodásában részt vevők
tevékenységét.
(4) A külképviselet gazdasági vezetője a hatáskörébe tartozó ügyekben folyamatosan köteles a helyi hatóságokkal és
közigazgatási szervekkel kapcsolatot tartani.
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(5) A külképviselet gazdasági vezetője felel
a)
az időszakos adatszolgáltatásért az előirányzat-felhasználás állapotáról a kötelezettségvállalók és a kihelyező
szerv felé;
b)
a külképviselet költségvetési keret kiemelt előirányzatait nem képező, a kihelyező szerv a külpolitikáért
felelős miniszter által vezetett minisztérium külképviseletek igazgatása költségvetése terhére folyósított
pénzeszközök szabályszerű felhasználásáért;
c)
az iskoláztatási költségtérítésre való jogosultság alátámasztására az iskolalátogatási igazolások
bekérettetéséért, nyilvántartásáért, valamint a devizailletmény-pótlékra való jogosultság igazolására
a távolléti nyilatkozatok beszerzéséért;
d)
a kihelyezett és vele együtt az állomáshelyen tartózkodó, a Külszoltv. 2. § 8. pontja szerinti hozzátartozójának
egészségügyi ellátása kapcsán felmerülő kiadások alakulásának figyelemmel kíséréséért, az átlagostól
jelentősen eltérő gyakoriságú egészségügyi vizsgálatok, ellátásigénylés esetén, ennek a külképviselet-vezető
részére történő jelzéséért;
e)
a munkaköri leírásában rögzítettek szerint a külképviselet gazdálkodásában részt vevők – vagy azok
valamelyikének, valamint a Külszoltv. 2. § 15. és 16. pontja szerint foglalkoztatottak – munkavégzésének
irányításáért, felügyeletéért és
f)
a tárgyévi rendes éves szabadsága ideje alatt a kihelyező szervnél történő személyes beszámolásért.
19. §		
A gazdasági felelős felel mindazon, a külképviselet gazdálkodásához kapcsolódó tevékenység ellátásáért, amelyeket
e rendelet más személy feladatkörébe nem utal.
20. §

(1) A gazdasági ügyintéző felel
a)
a külképviselet házipénztárának kezeléséért;
b)
a banki átutalások teljesítéséért és a külképviselet folyószámláinak kezeléséért;
c)
a 25. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel a pénzügyi ellenjegyzői, érvényesítői feladatkörök
ellátásáért;
d)
a külképviselet pénzügyi nyilvántartásának naprakész rögzítéséért;
e)
a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetéséért;
f)
a külképviselet leltárfelelősi és leltárkezelési, -nyilvántartási feladatainak ellátásáért;
g)
a beszerzések és közbeszerzések lebonyolításában történő közreműködésért, ennek keretében különösen
a szükséges árajánlatok begyűjtéséért és
h)
a külképviselet gazdasági vezetője, illetve a gazdasági felelős munkájának támogatásáért.
(2) A gazdasági ügyintézői munkakört elláthatja a Külszoltv. szerint tartós külszolgálatra kihelyezett közszolgálati
tisztviselő vagy a Külszoltv. 2. § 16. pontja szerint a külképviselet által foglalkoztatott házastárs is.

21. §

(1) A pénztárellenőr a külképviselet vezetőjének javaslata alapján a kihelyező vezető által írásban kijelölt,
a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett beosztott diplomata vagy a külképviselet gazdasági vezetője, ha
a külképviselet gazdasági vezetője nem lát el pénzkezelési és könyvvezetési részfeladatokat is.
(2) A pénztárellenőrt távollétében a pénztárellenőr-helyettesi kiegészítő feladatkört ellátó kihelyezett (a továbbiakban:
pénztárellenőr-helyettes) helyettesíti. A pénztárellenőr-helyettes a külképviselet vezetőjének javaslata alapján
a kihelyező vezető által kijelölt, tartós külszolgálatra kihelyezett beosztott diplomata vagy a külképviselet gazdasági
vezetője, ha a külképviselet gazdasági vezetője nem lát el pénzkezelési és könyvvezetési részfeladatokat is.
A pénztárellenőr és a pénztárellenőr-helyettes hiánya, illetve együttes akadályoztatása esetén a pénztárellenőri
feladatokat a külképviselet vezetője köteles ellátni.
(3) A pénztárellenőri és a pénztárellenőr-helyettesi kiegészítő feladatkör betöltésének feltétele a pénztárellenőri
feladatok ellátásához kapcsolódó, a kihelyező szerv által szervezett oktatáson való részvétel és az ahhoz kapcsolódó
vizsga legalább megfelelt eredménnyel történő teljesítése. A pénztárellenőri és a pénztárellenőr-helyettesi
kiegészítő feladatkörök önálló munkakörként nem láthatók el. A pénztárellenőri és a pénztárellenőr-helyettesi
kiegészítő feladatkört, illetve annak ellátási kötelezettségét az érintett kihelyező okiratában és munkaköri leírásában
rögzíteni kell.
(4) A pénztárellenőr felel a rendszeres és a rendkívüli pénztárellenőrzés végrehajtásáért.
(5) A pénztárellenőr a pénztárellenőrzés során a 2. § 2. pontjában foglaltak szerint havonta írásbeli jelentést köteles
készíteni. Eltérés esetén köteles jegyzőkönyvet felvenni és azt a kihelyező szerv részére azonnal felterjeszteni.
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(6) A pénztárellenőr legalább félévente előre be nem jelentett időpontban rendkívüli pénztárellenőrzést végez, mely
során a rendszeres pénztárellenőrzés elvégzésén túl
a)
elrendeli az ellenőrzés időpontja szerinti pénztárzárást,
b)
gondoskodik a rendszeres pénztárellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról,
c)
véletlenszerű mintavétellel ellenőrzi a tárgyi eszközök nyilvántartását, ennek keretében legalább három
alleltárkörzetre kiterjedően,
d)
véletlenszerű mintavétellel ellenőrzi a készletek nyilvántartását, és
e)
tételesen ellenőrzi a gazdálkodáshoz és a konzuli tevékenységhez kapcsolódó, szigorú számadás alá vont
bizonylatokat, a bizonylati rend és fegyelem megtartását.
22. §

(1) A gondnok
a)
ellátja a külképviseleti ingatlanok és ingóságok rendeltetésszerű működtetésével, karbantartásával és
javításával kapcsolatos feladatokat;
b)
ellátja a tárgyi eszközök leltározásával, selejtezésével kapcsolatos feladatokat;
c)
vezeti a készletekkel, eszközökkel kapcsolatos nyilvántartásokat;
d)
a feladatkörét érintően közreműködik a beszerzések lebonyolításában; és
e)
feladatkörét érintően irányítja, felügyeli a külképviselet szerződéses külső szolgáltatóinak tevékenységét.
(2) A gondnok munkakört elláthatja a Külszoltv. szerint tartós külszolgálatra kihelyezett, valamint a Külszoltv. 2. § 15. és
16. pontja szerint foglalkoztatott munkavállaló is.

23. §		
A külképviselet vezetője a külképviseleten befizetett bevételek kezelésének érdekében pénzkezelési feladatkörrel
bízhatja meg a külképviselet bármely tagját, ha ez a munkaköri leírásában szerepel. A pénzkezelőt a vonatkozó
jogszabályokban előírt megőrzési felelősség terheli. Külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló abban
az esetben bízható meg pénzkezelési feladatkörrel, ha a fogadó állam vonatkozó jogszabálya alapján a pénzkezelő
az elszámolási kötelezettséggel átvett pénzeszközökben bekövetkezett hiány esetén vétkességére tekintet nélkül
a teljes hiányt köteles megtéríteni.

6. A külképviselet gazdálkodási jogkörei
24. §

(1) A külképviselet jóváhagyott költségvetési kerete terhére kötelezettségvállaló lehet
a)
a külképviselet-vezető, távollétében vagy akadályoztatása esetén az első beosztott diplomata vagy első
beosztott konzul,
b)
gazdasági régió működése esetén a gazdasági régió igazgatásáért felelős diplomata, távollétében vagy
akadályoztatása esetén a külképviselet vezetője, a Külszoltv. 2. § 15. és 16. pontja szerinti foglalkoztatottak
jogviszonyaival kapcsolatos kiadások és saját reprezentációs kerete vonatkozásában a külképviselet vezetője
önállóan,
c)
ha a külképviselet részeként külföldi magyar kulturális intézet vagy kulturális szolgálat működik
(a továbbiakban együttesen: kulturális intézet), szakmai feladatainak ellátására biztosított költségvetési keret
(a továbbiakban: kulturális keret) tekintetében a kulturális intézetet, illetve a kulturális szolgálatot vezető,
a Külszoltv. 3. § (3) bekezdése szerinti szakmai vezető (a továbbiakban: kulturális tanácsos), távollétében vagy
akadályoztatása esetén az a) pontban meghatározott személyek az ott meghatározott rendben.
(2) A külképviselet részére jóváhagyott külképviselet költségvetési kereten túl a külképviseletek igazgatása terhére
a külképviselet-vezető kötelezettséget a kihelyező vezető által a részére írásban kiadott előzetes felhatalmazása
alapján vállalhat.
(3) A külképviseleten kötelezettségvállalói jogkört az a Külszoltv. szerint tartós külszolgálatra kihelyezett
kormánytisztviselő láthat el, aki részt vett a kihelyező szerv által külképviseleti gazdálkodási ismeretekből
szervezett felkészítésen, és legalább megfelelt eredménnyel vizsgát tett. Ha a külképviselet állományában nincs
olyan kihelyezett, aki külképviseleti gazdálkodási ismeretekből sikeres vizsgát tett, a kötelezettségvállalói jogkört
átmenetileg a kihelyező szerv gazdasági vezetője által kijelölt személy gyakorolja.

25. §

(1) A központi költségvetésről szóló törvény szerinti, a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
költségvetési fejezetén belüli Külképviseletek Igazgatása cím vonatkozásában a kötelezettségvállalás pénzügyi
ellenjegyzésére a külképviseleti gazdasági vezető, gazdasági felelős, illetve gazdasági ügyintéző írásban
jogosult, ha rendelkezik a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel vagy legalább középfokú
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iskolai végzettséggel és a 2. § 8. pont szerinti pénzügy-számviteli képesítéssel, és részt vett a kihelyező szerv által
szervezett a külképviseletek gazdálkodásáról szóló felkészítésen, és az ahhoz kapcsolódó vizsgát legalább megfelelt
eredménnyel teljesítette.
Ha a külképviseleten a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személyek mindegyike akadályoztatva van, a pénzügyi
ellenjegyzést a kihelyező szerv gazdasági vezetője által kijelölt személy látja el.
A külképviselet által a Külszoltv. 2. § 16. pontja és 9/A. §-a szerinti foglalkoztatott házastárs is elláthatja a gazdasági
ügyintézői munkakört, ha nem lát el pénzügyi ellenjegyzői és érvényesítői feladatokat. A gazdasági ügyintézői
munkakör ellátásához a külképviselet által foglalkoztatott házastársnak a felsőoktatásban szerzett gazdasági
szakképzettséggel vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és a 2. § 8. pont szerinti pénzügyi-számviteli
végzettséggel kell rendelkeznie, illetve részt kell vennie a kihelyező szerv által szervezett, a külképviseletek
gazdálkodásához kapcsolódó oktatáson, és az ahhoz kapcsolódó vizsgát legalább megfelelt eredménnyel kell
teljesítenie.
A pénzügyi ellenjegyző a külképviselet részére jóváhagyott külképviselet költségvetési keret előirányzatai erejéig
igazolhatja a pénzügyi fedezetet.
A külképviselet pénzügyi ellenjegyzésre jogosult tagja a külképviselet részére jóváhagyott külképviselet
költségvetési keret előirányzatain túl a kihelyező szerv írásbeli pénzügyi fedezet igazolása alapján is elláthatja
a pénzügyi ellenjegyzői feladatait.
Az Ávr. 53. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összeghatárt el nem érő utalványozásokat megelőzően az
érvényesítőnek minden esetben ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző
ügymenetben az Áht.-ban, az Áhsz.-ban és az Ávr.-ban, továbbá a közjogi szervezetszabályozó eszközökben
foglaltakat betartották-e. Amennyiben a kiadási bizonylat összege a rendelkezésre álló szabad előirányzatot
meghaladja, a kiadást érvényesíteni és utalványozni nem lehet. Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás nélküli
kifizetések esetében, ha a pénzügyi fedezet meglétét az érvényesítő fedezet hiányában nem igazolja, akkor
a pénzügyi felelősség a kifizető munkatársat terheli.

26. §		
A külképviselet gazdálkodását a külképviselet vezetője, a gazdasági régió igazgatásáért felelős diplomata,
a pénztárellenőr és a pénztárellenőr-helyettes jogosult és köteles ellenőrizni.
27. §		
A külképviseleten a teljesítésigazoló a külképviseleti belső szabályzatban, írásban kijelölt kihelyezett.
28. §

(1) A Külképviseletek igazgatása cím vonatkozásában érvényesítésre jogosult személy a külképviselet gazdasági
vezetője, a gazdasági felelős, illetve a gazdasági ügyintéző, ha rendelkezik a felsőoktatásban szerzett gazdasági
szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és a 2. § 8. pont szerinti pénzügy-számviteli
képesítéssel, és részt vett a kihelyező szerv által szervezett külképviseletek gazdálkodásához kapcsolódó oktatáson,
és az ahhoz kapcsolódó vizsgát legalább megfelelt eredménnyel teljesítette.
(2) Ha a külképviseleten az érvényesítésre jogosult személyek mindegyike akadályoztatva van, az érvényesítést
a kihelyező szerv gazdasági vezetője által kijelölt személy látja el.

29. §		
A külképviseleten utalványozásra jogosult:
a)
a külképviselet vezetője, távollétében vagy akadályoztatása esetén az első beosztott diplomata vagy az első
beosztott konzul,
b)
gazdasági régió esetén a gazdasági régió igazgatásáért felelős diplomata, távollétében vagy akadályoztatása
esetén a külképviselet vezetője, a külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló és külképviselet által
foglalkoztatott házastárs alkalmazása és saját reprezentációs kerete vonatkozásában a külképviselet vezetője
önállóan is, vagy
c)
ha a külképviselet vagy a gazdasági régió részeként kulturális intézet vagy kulturális szolgálat működik,
a kulturális keret tekintetében a kulturális tanácsos, távollétében vagy akadályoztatása esetén az a) pontban
meghatározott személy, az ott meghatározott rendben.
30. §

(1) A külképviselet gazdálkodási tevékenysége során kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési,
utalványozási és teljesítési igazolásra irányuló feladatot abban az esetben végezheti az a személy, aki ezt
a tevékenységet a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el, ha
az összeférhetetlenség alól a kihelyező szerv gazdasági vezetője írásban felmentést ad részére.
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(2) A külképviselet a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítésigazolásra, érvényesítésre,
utalványozásra és pénztárellenőrzésre jogosult személyekről és aláírásmintájukról – elektronikus aláírás alkalmazása
esetén a használt tanúsítványokról és az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány nyilvános adatairól –
naprakész nyilvántartást vezet.
(3) A központi költségvetésről szóló törvény szerinti, a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
költségvetési fejezetén belüli Külképviseletek Igazgatása cím vonatkozásában az érvényesítési feladatokat ellátó
személynek a 25. § (1) bekezdés szerinti végzettséggel kell rendelkeznie.
31. §		
Ha a külképviseletek létrehozása vagy megszüntetése esetén a külképviseleten a gazdálkodáshoz szükséges
személyi feltételek nem biztosítottak, a kihelyező szerv hivatali vezetője felhatalmazhatja másik külképviselet
külképviselet-vezetőjét a külképviselet létrehozásával vagy megszüntetésével kapcsolatos kötelezettségek
vállalására, valamint a kihelyező költségvetési szerv gazdasági vezetője felhatalmazhatja másik külképviselet
külképviseleti gazdasági vezetőjét vagy gazdasági felelősét a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésére.

7. A külképviselet gazdálkodásának speciális szabályai
32. §

(1) A külképviselet a pénzügyi kihatással járó gazdasági eseményeket a kihelyező szervre irányadó jogszabályok
és közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezéseinek megfelelően folyamatosan, naprakészen rögzíti
a külképviselet részére rendszeresített pénzügyi analitikus nyilvántartó programban. A pénzügyi nyilvántartásban
az adott időszakban rögzített pénzügyi adatokat a kihelyező szerv engedélyét követően havonta kell lezárni.
Az adott időszak lezárt analitikus nyilvántartásait és az azt alátámasztó bizonylatokat havonta a belső
szabályzatoknak megfelelően kell megküldeni a kihelyező szerv részére. Az analitikus nyilvántartást elektronikusan
is meg kell küldeni a kihelyező szerv részére.
(2) A kihelyező szerv a tételes számszaki, tartalmi és alaki ellenőrzést követően elfogadja vagy elutasítja a külképviselet
adott időszakra vonatkozó bizonylati rend, fegyelem betartását, nyilvántartásban rögzített adatok helyességét,
szabályszerű, bizonylatokkal alátámasztott rögzítését, illetve hiánypótlásra szólítja fel a külképviseletet.
A nyilvántartásban berögzített pénzügyi adatok a kihelyező szerv elfogadását követően könyvelhetőek a főkönyvi
nyilvántartásban.
(3) A kötelezettségvállalások, a pénzforgalmi és számviteli bizonylatok eredeti és hitelesített másolati példányait
a kihelyező szerv közjogi szervezetszabályozó eszközében foglaltak és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
169. §-ában meghatározottak szerint kell a külképviseleten vagy a kihelyező szerv székhelyén a vonatkozó számviteli
jogszabályokban foglalt határidőig megőrizni.
(4) Az Ávr. 59. § (5) bekezdésében meghatározottakon túl nem kell utalványozni az elszámolt realizált
árfolyam-különbözetet.

33. §

(1) A külképviselet kiadási és bevételi kötelezettségeinek teljesítése céljából a fogadó államban, illetve szükség
esetén harmadik országban devizaszámlát vagy -számlákat és szükség szerint -alszámlákat nyit. A külképviselet
kizárólag a kihelyező szerv előzetes engedélyével jogosult számlavezetésre irányuló szerződést kötni, módosítani,
illetve megszüntetni. Ha a fogadó állam nem írja elő a külképviselet részére, hogy mely pénzintézetnél
vezetheti a külképviselet a folyószámláját, akkor a számlavezető bank kiválasztásánál a külképviselet vezetője
a gazdaságossági és biztonsági szempontokat fokozottan érvényesíti.
(2) A külképviselet működtetése, feladatainak ellátása érdekében a kihelyező szerv előzetes engedélyével
a külképviselet bankkártyát biztosíthat a külképviselet-vezető, a gazdasági régió igazgatásáért felelős diplomata
és a külképviselet gazdasági vezetője vagy gazdasági felelőse részére. A bankkártyahasználat szabályait
a külképviselet-vezető írásban szabályozza.

34. §

(1) A külképviselet a működése során, feladatai ellátása érdekében – figyelembe véve az adott állomáshely országának
pénzügyi hagyományait és gyakorlatát, illetve a gazdaságossági szempontokat – operatív lízingszerződést köthet,
bankgaranciát vehet igénybe, bankkártyát igényelhet, illetve pénzes utalványt vagy csekket fogadhat el. Operatív
lízingszerződés kötéséhez, bankgarancia igénybevételéhez, bankkártyaigényléshez a kihelyező szerv előzetes
írásbeli engedélye szükséges.
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(2) Bankkártyahasználat során a külképviselet adósságot nem keletkeztethet. A külképviseletnek a bankkártya
használata során folyószámla-fedezettel kell rendelkeznie. A bankkártyahasználat szabályait a külképviselet-vezető
írásban szabályozza.
35. §

(1) A külképviselet finanszírozása időszakonként, forintban vagy egyéb devizában, bankszámlára való átutalással
történik.
(2) Ha az adott állomáshely szerinti országban nincs, vagy olyan alacsony fejlettségű bankrendszer működik, ami
a biztonságos számlamozgásokat veszélyezteti, a kihelyező szerv a külképviselet finanszírozását a kihelyező szerv
előzetes írásos engedélye alapján a kihelyező szerv külképviseletek igazgatása vonatkozásában üzemeltetett
házipénztárából felvett készpénz diplomáciai futár – szükséges időszakonkénti – igénybevételével történő
kiszállításával biztosítja.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott körülmények fennállását a kihelyező szerv közjogi szervezetszabályozó
eszközben meghatározott időszakonként felülvizsgálja.
(4) A külképviselet finanszírozása során a külképviselet által beszedett bevételeket a külképviselet köteles és
jogosult felhasználni a működésük likviditásának fenntartására. Ha a külképviselet által beszedett bevételek
összege meghaladja a belső szabályzatban meghatározott mértéken túl a kiadásainak összegét, akkor
a külképviselet köteles a felhalmozott többlet-likvidpénzeszközt a kihelyező szerv Kincstárnál vezetett előirányzatfelhasználási keretszámlájára átutalni. Ha az adott állomáshely szerinti országban nincs, vagy olyan alacsony
fejlettségű bankrendszer működik, ami a biztonságos számlamozgásokat veszélyezteti, akkor a külképviselet
a többletpénzeszközt diplomáciai futár szükséges időszakonkénti igénybevételével a kihelyező szerv
házipénztárába szállíttatja.

36. §

(1) A külképviselet a kiadásait, illetve a bevételeit elsősorban banki átutalással vagy egyéb készpénzkímélő fizetési
módok alkalmazásával teljesíti, illetve szedi be.
(2) Az Ávr. 148. § (3) bekezdésében foglaltakon túl, ha az adott állomáshely szerinti országban nincs, vagy olyan
alacsony fejlettségű bankrendszer működik, ami a számlamozgásokat veszélyezteti, a külképviselet a kifizetéseit
a házipénztárába bevételezett készpénzből teljesítheti, mérlegelve a készpénzhasználatból, -szállításból,
-tárolásból eredő biztonsági kockázatokat. Ennek érdekében a külképviseletek készpénzt vehetnek fel és tarthatnak
házipénztárukban.
(3) A külképviselet házipénztárában tárolható napi legmagasabb összeg mértékét, devizanemenként, a külképviselet
javaslatára a kihelyező szerv hagyja jóvá.
(4) A kihelyezettet megillető díjazás, a külképviselet által foglalkoztatott házastárs, illetve a külképviselet által
foglalkoztatott munkavállaló munkabérének nem banki átutalással történő kifizetéséhez, valamint a külképviselet
konzuli- és vízumdíjbevételeinek nem banki átutalással történő beszedéséhez a kihelyező szerv előzetes írásbeli
engedélye szükséges.

37. §

(1) A Külszoltv. 2. § 19. pontjában meghatározott válsághelyzet, illetve az állomáshely országában fellépő pénzpiaci
válság, rendkívüli vagy szükséghelyzet során a feladatellátás biztosíthatósága, a munkatársak esetleges evakuálása,
a konzuli feladatok ellátása érdekében a külképviselet köteles házipénztárában biztonsági pénzkészletet képezni, és
azt folyamatosan euróban vagy USA dollárban rendelkezésre tartani.
(2) A biztonsági pénzkészlet felhasználása a külképviselet-vezető engedélyével történhet. Felhasználás esetén
a külképviselet köteles a felhasználásról a kihelyező szervet írásban tájékoztatni és a biztonsági pénzkészletet
haladéktalanul visszapótolni. A biztonsági pénzkészlet összegét a külképviselet-vezető írásban határozza meg,
és az összeg nagyságát időközönként a gazdasági, politikai körülmények megváltozásának függvényében
felülvizsgálja, módosítja.
(3) A biztonsági pénzkészlet összege a külképviselet méretétől, a kihelyezettek létszámától függően legalább ötezer,
legfeljebb tízezer euró vagy USA dollár. Ennél magasabb összegű biztonsági pénzkészlet meghatározásához
a kihelyező szerv gazdasági vezetőjének előzetes engedélye szükséges.

38. §		
A kihelyezettet és a külképviselet által foglalkoztatott házastársat megillető díjazás számfejtése a külképviselet
adatszolgáltatása alapján központosítottan történik a Kincstár által működtetett központosított illetményszámfejtő
rendszeren keresztül. Az átutalandó díjazás kifizetéséről a kihelyező szerv gondoskodik. Nemzetbiztonsági érdekből
a központosított illetményszámfejtési rendszer offline üzemmódban kerül telepítésre a kihelyező szerv részére.
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39. §

(1) A kiadások érvényesítése, utalványozása önbizonylat kiállításával történik, ha a külképviselet gazdálkodási
feladatellátása során – figyelembe véve az adott állomáshely országának pénzügyi hagyományait és gyakorlatát –
bizonylat beszerzésére egyáltalán nincs lehetőség, vagy nincs lehetőség olyan bizonylat beszerzésére, amely
tartalmazza
a)
a bizonylat kibocsátásának dátumát,
b)
a kibocsátó megnevezését, címét,
c)
az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás megnevezését, mennyiségi egységét, mennyiségét, egységárát
és
d)
a fizetendő összeg mértékét és devizanemét.
(2) Az önbizonylaton
a)
az önbizonylat vagy belső bizonylat megnevezését,
b)
a bizonylat azonosítóját,
c)
a bizonylat keltét,
d)
a termék, szolgáltatás megnevezését,
e)
a kifizetett összeg mértékét és devizanemét,
f)
a beszerző, szolgáltatást igénybe vevő személy nevét, aláírását, büntetőjogi felelősségi nyilatkozatát,
g)
a teljesítésigazoló nevét, aláírását, a teljesítésigazolás dátumát, valamint
h)
az utalványozó, kötelezettségvállaló nevét, aláírását
kell feltüntetni.
(3) Ha éttermi kifizetéseknél a szervizdíj, illetve borravaló (a továbbiakban együtt: szervizdíj) az adott külképviselet
országának pénzügyi szabályozása, illetve gyakorlata alapján nem kerül feltüntetésre a pénzügyi bizonylaton,
a szervizdíj elszámolásához is önbizonylatot kell kiállítani. A számlán fel nem tüntetett szervizdíj összege nem
haladhatja meg a bizonylat értékének legfeljebb tíz százalékát. Az adott külképviselet fogadó államában kialakult
szokásjog figyelembevételével a kihelyező szerv előzetes írásbeli engedélyével a szervizdíj legfeljebb húsz
százalékig megemelhető. A számlán feltüntetett szervízdíj összege elszámolható költségként, amennyiben a fogadó
államban megszokott mértéket nem lépi túl.

40. §

(1) A külképviselet pénzváltása során a hivatalos pénzváltási lehetőséget köteles igénybe venni.
(2) Ha a helyi valuta hivatalos, illetve szabadpiaci árfolyama között legalább 15%-os, igazolható eltérés van,
a külképviselet vezetőjének engedélyével a gazdasági szempontokat figyelembe véve, a kihelyező szerv utólagos
tájékoztatása mellett a szükséges mértékben a valuta szabadpiacon is átváltható.
(3) A külképviselet vezetőjének különös felelősséggel fel kell mérnie a szabadpiacon történő váltás kockázatait, és
viselnie kell a jogszabályban meghatározott mértékű felelősséget.
(4) A szabadpiacon történő valutaváltás esetén a külképviselet a gazdasági eseményt kétséget kizáró módon
önbizonylattal igazolja. Dokumentálható módon szükséges igazolni a valuta szabadpiaci árfolyama és a hivatalos
árfolyam közötti 15%-os eltérést, s a bizonylatot a váltásnál jelen lévő valamennyi kihelyezett külképviseleti
dolgozóknak, valamint – utólag – a képviselet vezetőjének aláírásával hitelesíteni kell.
(5) A szabadpiacon történő valutaváltásnál legalább kettő kihelyezettnek vagy külképviselet által foglalkoztatott
házastársnak kell jelen lennie. Rendkívüli esetben vagy válsághelyzetben a kihelyező szerv gazdasági vezetőjének
előzetes engedélyével kettőnél kevesebb kihelyezett, evakuálás esetén előzetes engedély nélkül a külképviselet
által foglalkoztatott munkavállaló is átválthatja a valutát szabadpiacon.
(6) A valuta hivatalos átváltása esetén az elszámolási bizonylat a pénzintézet vagy valutaváltó igazolása az átvett és
az általa ellenértékként kifizetett valuták összegéről, a felszámított költségekről, valamint az alkalmazott átváltási
árfolyamról.

41. §

(1) A külképviselet által foglalkoztatott munkavállaló bérét és munkáltatókat terhelő járulékát a K123. Egyéb külső
személyi juttatások rovaton kell elszámolni.
(2) A KKM fejezet, Külképviseletek igazgatása cím és a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének
igazgatása cím tekintetében a kiemelt előirányzatok között év közben, saját hatáskörben, a feladatellátáshoz
szükséges mértékben – a Kincstár és a fejezet egyidejű értesítése mellett – átcsoportosítást hajthat végre.

42. §

(1) A külképviselet-vezető részére – a külföldön történő szolgálatteljesítés idejére – személyes gépkocsihasználatot
a kihelyező szerv vezetője engedélyezhet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes gépkocsihasználat feltételeit a kihelyező szerv vezetője állapítja meg.
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43. §		
Az Áhsz. 50. § (1) bekezdése szerinti számviteli politika és annak szabályzatai a külképviseletek részére egységesen,
a külképviseletek igazgatása egészére vonatkozóan kerülnek kialakításra és kiadásra.
44. §		
A külképviseletek által nyújtott támogatás során a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi
humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
45. §

(1) Ha a gazdálkodás során a külképviselet bármely tagja szabálytalanságot észlel, köteles arról késedelem nélkül
a külképviselet vezetőjét, gazdasági régió esetén a gazdasági régió igazgatásáért felelős diplomatát értesíteni.
(2) Ha a szabálytalansággal a külképviselet vezetője vagy a gazdasági régió igazgatásáért felelős diplomata is érintett,
a kihelyező szerv gazdasági vezetőjét kell haladéktalanul értesíteni.

46. §

(1) A szabálytalanság megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket az arra jogosult haladéktalanul köteles
megtenni.
(2) A szabálytalanság érdemi kivizsgálása, és amennyiben lehetséges, saját hatáskörben történő megszüntetése a 45. §
(1) bekezdés esetén a külképviselet-vezető, valamint a gazdasági régió igazgatásáért felelős diplomata feladata.
(3) A 45. § (2) bekezdésében meghatározott esetben, a szabálytalanság kivizsgálása tekintetében a kihelyező szerv
gazdasági vezetője jár el.
(4) Amennyiben a külképviselet szabálytalansági vizsgálatot folytat le, a kihelyező szervet köteles írásban tájékoztatni.

8. Záró rendelkezések
47. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 41. § (1) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

48. §		
A pénztárellenőr-helyettesek kijelöléséről, vizsgáztatásáról legkésőbb 2017. december 31-éig kell gondoskodni.
A pénztárellenőr-helyettesek kijelöléséig a külképviselet vezetője látja el a pénztárellenőr-helyettesi feladatkört.
49. §		
A 2017. december 31. napját megelőzően kihelyezett vagy kihelyezésre kerülő, diplomáciai ranggal nem rendelkező,
külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett gazdasági vezetők 2017. december 31. napjáig kötelesek
a beosztott diplomata munkakörök betöltésére irányadó szabályok szerint külügyi szakmai vizsgát tenni.
50. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat]
„n) a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium foglalkozás-egészségügyi szolgáltatói feladatokat
ellátó orvosa”
[(a továbbiakban együtt: beutaló orvos) utalhatja be.]
51. §		
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
(a továbbiakban: Külszoltv.) szerinti tartós külszolgálatra kihelyezettekre, valamint a Külszoltv. 2. § 15. és
16. pontjában meghatározott személyekre.”
52. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdése a következő
l) ponttal egészül ki:
(A miniszter a külgazdasági ügyekért való felelőssége keretében)
„l) közreműködik a digitális exportfejlesztés összehangolásában és támogatásában.”
53. §		
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló
432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
[A 3. § vonatkozásában – a (2) bekezdésben, a (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében foglalt kivételekkel –
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni:]
„m) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti devizailletményt.”
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54. §		
Hatályát veszti a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
1–3. melléklete.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 5., 11., 14., 15., 19. és 27. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a 23. §-t követően
a következő, az „[Az Áht. 21. § (4a) bekezdéséhez]” című alcímmel egészül ki:
„[Az Áht. 21. § (4a) bekezdéséhez]
23/A. § (1) A Kormány irányítása alá tartozó fejezetekben lévő fejezeti stabilitási tartalék előirányzatait a tárgyév
október 1-jét megelőzően nem lehet felhasználni.
(2) A Kormány az államháztartásért felelős miniszter javaslatára határozatban dönt – a fejezetek költségvetési
folyamatainak értékelése alapján – az (1) bekezdésben meghatározott fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok
felhasználásának engedélyezéséről, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról.”
2. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. § (2)–(4) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat előirányzatai terhére határozatlan idejű vagy
a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű
fizetési kötelezettség (a továbbiakban: több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás) esetén
a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazó kötelezettség a költségvetési év kiadási
előirányzatai terhére,
b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazó kötelezettség az esedékesség szerinti
év vagy évek költségvetései terhére, évente az Áht. 36. § (4) bekezdése, (4a) bekezdése vagy (4c) bekezdése szerinti
mértékig
vállalható. A b) pont szerinti kötelezettségvállalásnak nem feltétele, hogy annak fedezete a kötelezettség
vállalásának évében a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat költségvetésében rendelkezésre álljon.
(3) A központi kezelésű előirányzatok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapja, az elkülönített állami pénzalapok,
továbbá a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások és a térségi fejlesztési tanácsok kiadási
előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra a (2) bekezdés szerint kerülhet sor azzal, hogy a december 31-ét
követően esedékes fizetési kötelezettségek mértékére az Áht. 36. § (4) bekezdés a) pontja vagy (5a) bekezdése
szerinti esetben az ott meghatározottakat kell alkalmazni.
(4) Az Áht. 36. § (1) bekezdése szerinti más fizetési kötelezettségekkel az (1)–(3) bekezdés szerint kell a költségvetési
év szabad kiadási előirányzatait vagy az Áht. 36. § (4) bekezdése, (4a) bekezdése, (4c) bekezdése vagy (5a) bekezdése
szerint a több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalások felső határának mértékét csökkenteni.”
3. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. §-a a következő
(3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által az egységes rovatrend
K6. Beruházások és K7. Felújítások rovatai terhére megkötött visszterhes szerződések módosítása a szerződésben
meghatározott ellenérték növelése céljából – nem érintve a Kbt. 141. §-ában foglaltakat – abban az esetben
lehetséges, ha a módosítás
a) olyan szerződést érint, amelynek ellenértéke költségvetési támogatásból kerül biztosításra, és a módosítás
a költségvetési támogatás felhasználását érintő jogszabály megváltozására tekintettel indokolt,
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b) a Kormány egyedi döntésében foglaltak végrehajtásával függ össze,
c) a szerződéses tevékenység tartalmának bővítése következtében indokolt, és a költségnövekmény a tartalom
bővülésével arányban áll, vagy
d) a szerződéses tevékenység tartalmának bővítését nem eredményezi, és a többlet fizetési kötelezettség
da) nem éri el a szerződésben szereplő eredeti összeg 15%-át, és a módosítást kezdeményező fél alá tudja
támasztani a többletköltségek piaci árnak történő megfelelését, vagy
db) a szerződésben szereplő eredeti összeg 15%-át eléri vagy meghaladja, és igazságügyi szakértő alátámasztja
a többletköltségek piaci árnak történő megfelelését.
(4) A szerződés módosítására nem kerülhet sor, ha a (3) bekezdés d) pontja szerinti fizetési kötelezettség
növekménymértéke eléri vagy meghaladja a szerződésben szereplő eredeti összeg 30%-át.
(5) A (3) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti igazságügyi szakértő megbízásáról az államháztartásért felelős
miniszter gondoskodik.
(6) A Kormány a (3)–(5) bekezdésben foglalt eljárási szabályoktól egyedi döntéssel eltérhet.”
4. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 53/A. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„53/A. § (1) A pénzügyi ellenjegyzőnek az Áht. 37. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi fedezet vizsgálata során arról
kell meggyőződnie, hogy a tervezett kifizetési időpontokban megfelelő mennyiségű pénzeszköz (likvid fedezet) áll
rendelkezésére. A Kormány egyedi határozatán alapuló, több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás esetén
a pénzügyi fedezetet külön vizsgálat nélkül biztosítottnak kell tekinteni, ha a 46. § (2) bekezdés b) pontja, valamint
(3) és (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülnek.
(2) Az Áht. 32. §-a szerinti előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás és az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti
kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi ellenjegyzés során kizárólag arról kell meggyőződni, hogy
a) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,
b) a több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás esetén a költségvetési évet követő éveket terhelő
összegekre a 46. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 46. § (3) és (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülnek, valamint
c) az Áht. 32. § d) pontja szerinti esetben a kötelezettségvállalás megfelel a Kormány egyedi határozatában
foglaltaknak.”
5. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 69. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Külföldi pályázó esetén a támogató az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásától eltekinthet.”
6. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdése
a következő i) ponttal egészül ki:
(A kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot kell kérni arra vonatkozóan, hogy)
„i) az elkészült létesítményt saját maga vagy más üzemelteti, és milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási
időszak alatt, és azoknak mi a forrása, ha a támogatott tevékenység beruházás, és a költségvetési támogatás
kedvezményezettje az államháztartás alrendszereibe tartozó szervezet.”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő
(7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Külföldi kedvezményezett esetén a támogató a (2) bekezdés g) pontja szerinti nyilatkozattól eltekinthet.
(7b) Külföldi kedvezményezett esetén a támogatói okirat kibocsátásához a (3) bekezdés szerinti, harminc napnál
régebbi dokumentumok és okiratok egyszerű másolata is elfogadható. A kedvezményezett a dokumentumok
és okiratok (3) bekezdés szerinti, harminc napnál nem régebbi példányát a támogatói okirat kiadásától számított
hatvan napon belül köteles a támogató részére megküldeni.”

7. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„95. § (1) A támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának
megváltoztatására.
(2) A támogatási szerződés módosítása a támogatási szerződésben meghatározott összegen felüli többlet
költségvetési támogatás biztosítás érdekében abban az esetben lehetséges, ha a többlet költségvetési támogatás
nyújtása
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a) a költségvetési támogatás felhasználását érintő jogszabály megváltozására tekintettel indokolt,
b) a Kormány egyedi döntésében foglaltak végrehajtásával függ össze,
c) az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatásra vonatkozó támogatási szerződésmódosítás
miatt szükséges,
d) a támogatott tevékenység tartalmának bővítése következtében indokolt, és a költségnövekmény a tartalom
bővülésével arányban áll, vagy
e) a támogatott tevékenység tartalmának bővítését nem eredményezi, és a többlet költségvetési támogatási igény
ea) nem éri el a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át, és
a kedvezményezett alá tudja támasztani a többletköltségek piaci árnak történő megfelelését, vagy
eb) a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át eléri vagy
meghaladja, és igazságügyi szakértő alátámasztja a többletköltségek piaci árnak történő megfelelését.
(3) A költségnövekmény nem támogatható, ha a (2) bekezdés e) pontja szerinti költségnövekmény mértéke eléri
vagy meghaladja a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 30%-át.
(4) A (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti igazságügyi szakértő megbízásáról az államháztartásért felelős
miniszter gondoskodik.
(5) A Kormány a (2)–(4) bekezdésben foglalt eljárási szabályoktól egyedi döntéssel eltérhet.
(6) Nem kell a támogatási szerződést módosítani, ha
a) a támogatott tevékenység időtartamának, valamint az ahhoz kapcsolódó felhasználási, beszámolási határidő
időpontja a támogatási szerződésben meghatározott határidőhöz képest előreláthatóan a három hónapos késedelmet
nem haladja meg – ideértve az ezen határidő-módosítások miatt változó támogatási intenzitás esetét is –,
b) a támogatási szerződésben meghatározott bármely indikátor értékének várható teljesülése eléri a célérték
legalább 90%-át,
c) a műszaki, szakmai tartalom megváltozása olyan jellegű, amely során a kedvezményezett által nyilatkozatban
vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából
kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldás valósul meg.”
8. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az „[Az Áht. 108. §
(4) bekezdéséhez]” című alcímét követően a következő, az „[Az Áht. 108/A. §-ához]” című alcímmel egészül ki:
„[Az Áht. 108/A. §-ához]
172/A. § (1) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat
kezelő szerve a bevételeinek és kiadásainak várható alakulásáról havonta adatot szolgáltat a Kincstár által
működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben (e § alkalmazásában a továbbiakban: előrejelzés), amelyet
a fejezetet irányító szerv a tárgyhónap 10-éig jóváhagy. Az előrejelzést tárgyhónap, valamint a tárgyév egésze
bontásban kell megadni.
(2) A Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervet befizetési kötelezettség terheli abban az esetben, ha
az október 10-éig és a december 10-éig elkészítendő előrejelzésben az általa irányított fejezetbe sorolt költségvetési
szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok összesített adatait tekintve a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű
előirányzatok költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei különbségének (e § alkalmazásában a továbbiakban:
fejezeti egyenleg) tárgyév egészére előrejelzett, az előrejelzés leadása után a Kormány egyedi döntéseivel biztosított
és pénzügyileg teljesített (kifizetett) források összegével korrigált összege és a költségvetési szervek és fejezeti
kezelésű előirányzatok éves költségvetési beszámolói összesített adatai szerinti tényleges fejezeti egyenleg közötti
eltérés abszolút értéke legalább a tényleges fejezeti egyenleg abszolút értékének 3%-a. A befizetési kötelezettség
mértéke az eltérés abszolút értékének és a fejezeti egyenleg abszolút értéke 3%-ának különbözete abszolút
értékének 3%-a, legfeljebb az érintett költségvetési fejezet tényleges összes éves kiadásának 1/1000-ed része.
(3) A Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervet befizetési kötelezettség terheli abban az esetben,
ha két egymást követő hónap előrejelzésében az általa irányított fejezetbe sorolt költségvetési szervek és fejezeti
kezelésű előirányzatok összesített adatait tekintve a fejezeti egyenleg tárgyhónapra előre jelzett összege és azok
tárgyhónapra elkészített időközi költségvetési jelentésben kimutatott, könyvelési adatokon alapuló tényleges
teljesítése közötti eltérés abszolút értéke legalább a tényleges teljesítés abszolút értékének 3%-a. A befizetési
kötelezettség mértéke a második hónaptól kezdve az eltérés abszolút értékének és a fejezeti egyenleg abszolút
értéke 3%-ának különbözete abszolút értékének 1%-a. Ha a tárgyhónapra elkészített időközi költségvetési
jelentést a fejezetbe sorolt költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat határidőben nem tölti fel a Kincstár
által működtetett elektronikus adatszolgáltatási rendszerben, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt
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költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok összesített adatait a hiányzó adatok tekintetében a kincstári
pénzforgalmi adatok alapján kell számítani.
(4) Ha a december hónapban teljesített előrejelzések után a (2) és (3) bekezdés szerint is el kellene járni, a Kormány
irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervet csak a (2) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség terheli.
(5) Ha a költségvetési szerv vagy a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve az előrejelzést határidőig nem készíti
el, a (2)–(4) bekezdés szerinti eltérések számításakor úgy kell tekinteni, hogy az adott költségvetési szerv, fejezeti
kezelésű előirányzatok előre jelzett költségvetési kiadásainak összege és előre jelzett költségvetési bevételeinek
összege nulla.
(6) A befizetési kötelezettség összegét a Kincstár állapítja meg és közli a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet
irányító szervvel
a) a (2) bekezdés szerinti esetben az éves költségvetési beszámolók Kincstár általi jóváhagyását,
b) a (3) bekezdés szerinti esetben az időközi költségvetési jelentéseknek a Kincstár által működtetett elektronikus
adatszolgáltatási rendszerbe történő feltöltésére előírt határidőt
követő harminc napon belül. A fejezetet irányító szerv a befizetési kötelezettséget a közlést követő kilencven napon
belül teljesíti.
(7) A fejezetet irányító szervi jogállással bíró költségvetési szervre az (1)–(6) bekezdés rendelkezései a következő
eltérésekkel alkalmazandó:
a) a fejezetet irányító szervi jogállással bíró költségvetési szerv előrejelzését maga hagyja jóvá, a Kormány irányítása
alá tartozó fejezetet irányító szervi jogállással bíró költségvetési szervet esetleges befizetési kötelezettségét
a Kincstár vele közli,
b) a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervi jogállással bíró költségvetési szervet a befizetési
kötelezettség számításakor önálló fejezetnek és fejezetet irányító szervnek kell tekinteni, előrejelzését és kiadásai,
bevételei tény számait külön kell kezelni attól a fejezettől és annak fejezetet irányító szervétől, amelyhez a központi
költségvetésben címrend szerint kapcsolódik.
(8) A központi költségvetés európai uniós forrásból származó fejlesztéseket finanszírozó fejezetének fejezetet
irányító szerve az irányító hatóságra, kezelő szervre átterhelheti a (2)–(4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettségek
azon részét, amely az irányító hatóság, kezelő szerv által tévesen szolgáltatott adatok miatt nála keletkezett.
(9) A fejezetet irányító szerv a befizetési kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidő alatt a Kincstár által
közölt befizetési kötelezettség mérséklését, illetve elengedését kezdeményezheti az államháztartásért felelős
miniszternél, ha a befizetési kötelezettség teljesítése a közfeladatai ellátását aránytalanul megnehezítené, illetve
veszélyeztetné. Ha a kezdeményezéssel az államháztartásért felelős miniszter egyetért, a befizetési kötelezettség
mérsékléséről, illetve elengedéséről előterjesztést készít, és azt a Kormány elé terjeszti. A Kormány döntéséről
az államháztartásért felelős miniszter értesíti a fejezetet irányító szervet és a Kincstárt. Ha a kezdeményezéssel
az államháztartásért felelős miniszter nem ért egyet, arról a kezdeményezés kézhezvételétől számított harminc
napon belül értesíti a fejezetet irányító szervet. A kezdeményezés benyújtása és az államháztartásért felelős
miniszter – az egyet nem értéséről vagy a Kormány döntéséről szóló – értesítése között a befizetési kötelezettség
teljesítésére rendelkezése álló határidő nyugszik.”
9. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 140. §-a a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A helyi önkormányzat és az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési
szervek által folyósított (megelőlegezett) társadalombiztosítási ellátások megtérítendő összegét elkülönítetten,
a (3) bekezdésében meghatározott támogatással egyidejűleg kell folyósítani.”
10. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet, I. pont
10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. a központi költségvetés XI. fejezeténél – az a)–c) alpontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökség és
a Kormánynak a Ktfr. 4. §-a szerinti tagja,
a) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke,
b) a 32. cím 1–3. alcím tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 90. §-a szerinti tagja,
c) a 32. cím, 5. alcím, 01. jogcímcsoport, 01. jogcím tekintetében a Miniszterelnökség és a Paksi Atomerőmű két új
blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter,”

18251

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 128. szám

11. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. §-a a következő
(14) és (15) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelettel megállapított 172/A. § (1) bekezdése szerinti előrejelzést első
alkalommal 2017. szeptember 10-ig kell teljesíteni. A 172/A. § (3) bekezdése szerinti befizetési kötelezettség első
alkalommal a 2018. januári és februári hónapok tekintetében terhelheti a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet
irányító szervet azzal, hogy a 2017. évben a havi előrejelzések tekintetében a Kincstár tájékoztatja a Kormány
irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervet arról, hogy az előrejelzés tekintetében mekkora összegű befizetési
kötelezettség terhelné.
(15) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelettel megállapított 95. §-t a hatálybalépését követően megkötött támogatási
szerződésekkel, kiadott támogatói okiratokkal biztosított költségvetési támogatásokra kell alkalmazni.”
12. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
13. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
53. § (1) bekezdés a) pontjában a „százezer” szövegrész helyébe a „kétszázezer” szöveg,
2.
56. § (1) bekezdésében az „évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről” szövegrész helyébe az „éveket
terhelő rész nyilvántartásba vételéről” szöveg,
3.
56. § (5) bekezdésében az „esetén a teljesített” szövegrész helyébe az „esetén legkésőbb a teljesített” szöveg,
4.
102. § (1) bekezdésében az „és a foglalkoztatási” szövegrész helyébe az „és a támogató döntése alapján
a foglalkoztatási” szöveg,
5.
139. § (1a) bekezdésében az „Az Egészségbiztosítási Alap” szövegrész helyébe az „A társadalombiztosítás
pénzügyi alapjai” szöveg, az „az Egészségbiztosítási Alap tárgyévi” szövegrész helyébe
az „a társadalombiztosítás pénzügyi alapja tárgyévi” szöveg és az „az Egészségbiztosítási Alap pénzforgalmi”
szövegrész helyébe az „a pénzforgalmi” szöveg,
6.
139. § (1a) bekezdés b) pontjában az „az Egészségbiztosítási Alap nullszaldós” szövegrész helyébe
az „a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai nullszaldós” szöveg és
7.
6. mellékletében foglalt táblázat A:22 és D:22 mezőjében a „18/A. §” szövegrész helyébe a „14/A. §” szöveg
lép.
14. §

(1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 56. §
(3) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
1. § 4. pontjában az „– ideértve a társadalombiztosítási szolgáltatások kifizetőhelyi kötelezettségét is –”
szövegrész,
2.
62/A. § (3) bekezdésében a „Ha a levonást, letiltást, közvetlen bírósági felhívást közvetlenül a Kincstár
kapja meg, ennek tényéről haladéktalanul értesíti a foglalkoztatót és azokat az okiratban foglaltak alapján
érvényesíti.” szövegrész,
3.
140. § (3) bekezdésében a „továbbá a helyi önkormányzat által folyósított (megelőlegezett)
társadalombiztosítási és az e körben folyósítandó családtámogatási ellátások megtérítendő összege
hozzáadásával,” szövegrész és
4.
179. § (3) bekezdésében az „egyszeri alkalommal” szövegrész.

15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § és a 13. § 5. és 6. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelethez
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt
táblázat a következő 5a sorral egészül ki:
(Kötelezett)

„5a

államháztartás
központi
alrendszerébe
tartozó
költségvetési szerv,
fejezeti kezelésű
előirányzat kezelő
szerve

(Tartalom)

a költségvetési
szerv, fejezeti
kezelésű
előirányzat
bevételeinek,
kiadásainak
várható alakulása

(Címzett)

Kincstár

(Határidő)

(Megjegyzés)

a fejezetet
irányító szerv
által jóváhagyott
módon havonta,
a hónap 10-éig”

A Kormány 225/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelete
az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban
közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos
Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet,
valamint a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági
tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § d) pont dh) alpontjában és e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint
nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági
eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint
az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.)
Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő
szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját
segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 112/2011. Korm. rendelet) 1. §
(1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
[Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH):]
„o) koordinálja a 2014/87/Euratom irányelv szerinti, konkrét téma alapján végrehajtott szakértői felülvizsgálat
nemzeti értékelését, elkészíti és közzéteszi a nemzeti jelentést, és intézkedéseket határoz meg a biztonság növelése
érdekében.”
(2) A 112/2011. Korm. rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A nukleáris létesítmények engedélyesei, a radioaktív hulladékot és a kiégett üzemanyagot kezelő létesítmények
engedélyesei információt és adatokat szolgáltatnak az OAH-nak a hatáskörébe utalt, az (1) bekezdés e) és
o) pontja szerinti nemzetközi kötelezettség alapján teljesítendő nemzeti jelentések előkészítéséhez, valamint
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az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 8. § (3) bekezdése szerint az atomenergia
hazai alkalmazásának biztonságáról szóló, az Országgyűlésnek benyújtandó éves jelentéshez.”
2. §		
A 112/2011. Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § Ez a rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló
2014. július 8-i 2014/87/EURATOM tanácsi irányelv 1. cikk 9. pontjának való megfelelést szolgálja.”
3. §		
A 112/2011. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az „az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
(a továbbiakban: Atv.)” szövegrész helyébe az „Atv.” szöveg lép.

2. A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági
tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NBSZ Korm. rendelet) a 10. §-t követően a következő
9/A. alcímmel egészül ki:
„9/A. Létesítés
10/A. § (1) A nukleáris létesítmény létesítését a 9. mellékletben meghatározottak szerint, a terveknek és biztonsági
követelményeknek, valamint a nukleáris biztonsági hatóság által kiadott engedélyeknek megfelelően kell végezni.
(2) A létesítés során a kiadott hatósági engedélyekben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a nukleáris biztonsági
hatóság az eltérést az 1. és 9. mellékletekben előírtaknak megfelelően engedélyezte.”
5. §		
Az NBSZ Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kérelmet megalapozó dokumentáció tartalmára vonatkozó követelményeket az 1–8. mellékletek
tartalmazzák. A dokumentáció elkészítésére vonatkozó további ajánlásokat a nukleáris biztonsági hatóság által
kiadott útmutatók foglalják magukban. A kérelmet megalapozó dokumentációt a kérelmezett tevékenység
nukleáris biztonsági kockázatának mértékével és jellegével összhangban, olyan részletességgel és mélységben
kell elkészíteni, hogy annak alapján a hatóság a követelmények és előírások teljesülésének, továbbá a teljesüléshez
szükséges műszaki és adminisztratív tevékenységek megfelelőségének független felülvizsgálatát és értékelését el
tudja végezni.”
6. §		
Az NBSZ Korm. rendelet 14. Általános kötelezettségek alcíme a következő 30/B. §-sal egészül ki:
„30/B. § Az engedélyes kommunikációs politikával rendelkezik, melynek alapján biztosítja a munkavállalók és
a létesítmény környezetében élő lakosság rendszeres tájékoztatását a létesítmény normál üzemeléséről.”
7. §		
Az NBSZ Korm. rendelet a következő 42. §-sal egészül ki:
„42. § Ez a rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról
szóló, 2014. július 8-i 2014/87/EURATOM tanácsi irányelv 1. cikk 5. pont szerinti 4. cikk (1) bekezdés e) pontjának és
az 1. cikk 7. pont szerinti 6. cikk b) pontjának való megfelelést szolgálja.”
8. §

(1) Az NBSZ Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az NBSZ Korm. rendelet 9. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló
2009/71/Euratom irányelv módosításáról szóló, 2014. július 8-i, 2014/87/Euratom tanácsi irányelv 1. cikk 5. pont
szerinti 4. cikk (1) bekezdés e) pontjának és az 1. cikk 7. pont szerinti 6. cikk b) pontjának és 9. pontjának való
megfelelést szolgálja.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 225/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelethez
1. Az NBSZ Korm. rendelet 1. melléklet a következő 1.10. fejezettel egészül ki:
„1.10. AZ ENGEDÉLYEKBEN ELŐÍRTAKTÓL VALÓ ELTÉRÉSEK NUKLEÁRIS BIZTONSÁGI HATÓSÁGI FELÜGYELETE
A LÉTESÍTÉS SORÁN
1.10.1.0100. Az 1.10. pont előírásait a nukleáris létesítmény létesítési életciklus-szakaszában kell alkalmazni.
1.10.1.0200. Ha az engedélyes a nukleáris biztonsági hatóság által új nukleáris létesítmény megvalósításával
összefüggésben kiadott létesítési, építési, használatbavételi, gyártási, beszerzési vagy szerelési engedély jogerőssé
válását követően az engedélyben rögzítettektől vagy az engedélyt megalapozó dokumentációban foglaltaktól
a 9.2.1.1300. pont szerint eltérést tervez, az engedélyes köteles az eltérést a nukleáris biztonsági hatóság számára
bejelenteni.
1.10.1.0300. Az engedélyes a bejelentéssel együtt megküldi a 9.2.1.1300. pont szerinti előzetes biztonsági értékelést
és a 9.2.1.1400. pont szerinti kategorizálás eredményét indokolással.
1.10.1.0400. A hatóság értékeli az engedélyes által az 1.10.1.0300. pont alapján benyújtott dokumentumokat, és
annak eredményétől függően jóváhagyja vagy módosítja az engedélyes által bejelentett kategóriát. Döntését közli
az engedélyessel.
1.10.1.0500. A hatóság által megállapított vagy jóváhagyott kategóriától függően az eltérés jóváhagyása érdekében
az engedélyes
a) a 9.2.1.1400. pont a) alpontja szerinti kategória esetén az eltérés hatósági jóváhagyására irányuló kérelmet nyújt
be, vagy
b) a 9.2.1.1400. pont b) alpontja szerinti kategória esetén a 9.2.1.1100. pont szerinti dokumentált folyamatban
rögzítettek szerint jár el.
1.10.1.0600. Az engedélyes az 1.10.1.0500. pont a) alpont szerinti esetben az eredeti engedélykérelem tartalmi és
formai szempontjait alkalmazva, a következők szerint összeállított dokumentációt nyújtja be a hatósághoz:
a) meghatározza az eltérő dokumentumok körét, és bemutatja a dokumentációtól való eltérés tartalmát,
terjedelmét, az eltérést kiváltó okokat, az eltéréshez vezető körülményeket;
b) bemutatja a tervezett eltérés műszaki és biztonsági megfelelőségét, a nukleáris biztonsági követelmények
teljesülését;
c) az a) és b) pont alapján módosítja az 1.10.1.0200. pont szerinti engedélykérelmet megalapozó, eltéréssel érintett
dokumentumokat.
1.10.1.0700. Az 1.10.1.0500. pont b) alpontja szerinti esetekben a hatóság 1.10.1.0400. pont szerinti jóváhagyását
követően az engedélyes az 1.7.2.0300. pont szerinti Éves Jelentésben mutatja be az eltéréseket.
1.10.1.0800. A létesítés időszakában elhatározott módosításokat, változtatásokat az üzembe helyezési engedély
iránti kérelmet megalapozó dokumentációban is be kell mutatni azzal a részletességgel, ahogy az adott kérdés
a létesítési engedélyezési dokumentációban szerepelt.”

2. melléklet a 225/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelethez
1. Az NBSZ Korm. rendelet 9. melléklet 9.2.1. alpontja a következő 9.2.1.1100–9.2.1.1600. pontokkal egészül ki:
Új nukleáris létesítmény tervezési és létesítési időszakára vonatkozó követelmények
„9.2.1.1100. Az engedélyes a nukleáris biztonsági hatóság által kiadott engedélyekben rögzítettektől való eltérések
kezelésére (módosítás) az eltérések biztonsági hatása szerint differenciált, dokumentált folyamatot alakít ki.
9.2.1.1200. Az engedélyes a nukleáris biztonsági hatóság által kiadott létesítési, építési, használatbavételi, gyártási,
beszerzési vagy szerelési engedély jogerőssé válását követően az engedélyben rögzítettektől vagy az engedélyt
megalapozó dokumentációban foglaltaktól szabályozott módon térhet el.
9.2.1.1300. A 9.2.1.1600. pont szerint utólag felismert, és a 9.2.1.1200. pont szerinti tervezett eltérések jellegének
és az eltérésre vonatkozó követelményeknek az ismeretében az engedélyes – megvizsgálva az eltérés biztonsági
következményeit – előzetes biztonsági értékelést készít, majd annak alapján végrehajtja a 9.2.1.1400. pont szerinti
kategóriába sorolást. Az értékelés során az eltérést komplex módon, a nukleáris létesítmény egészének biztonságára
gyakorolt hatása szempontjából is vizsgálni kell.
9.2.1.1400. A kiadott engedélyektől való eltéréseket a biztonsági jelentőségük alapján kategorizálni kell az alábbiak
szerint:

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 128. szám

18255

a) Az eltérés biztonsági rendszer vagy rendszerelem biztonsági funkció ellátó képességét érinti, vagy
az engedélyezett tevékenységet végrehajtó szervezet működését érdemben befolyásoló változtatás;
b) Az eltérésnek nincs, vagy elhanyagolható mértékű biztonsági hatása van.
9.2.1.1500. Az eltérések kezelésének felügyeletét és a vonatkozó hatósági előírások érvényesítését az engedélyesnek
a 9.2.1.0700. pont szerinti biztonsági szervezete látja el. A felügyelet és a belső független felülvizsgálat elvégzésére
nem jelölhetők ki olyan munkavállalók, akik az eltérést kezdeményezték, tervezésében, előkészítésében,
végrehajtásában részt vettek.
9.2.1.1600. Amennyiben az engedélyes a nukleáris biztonsági hatóság által kiadott létesítési, építési,
használatbavételi, gyártási, beszerzési vagy szerelési engedély alapján végzett tevékenység során vagy annak
befejezését követően azonosítja, hogy a kiadott engedélyben rögzítettektől vagy az engedélyt megalapozó
dokumentációban foglaltaktól eltért, az engedélyes a felismerést követőn haladéktalanul gondoskodik az eltéréssel
érintett tevékenységek biztonságos felfüggesztéséről. A tevékenység akkor folytatható, ha az 1.10.1.0500. pont
szerinti eljárásokban pozitív döntés született.”

A Kormány 226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelete
az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes
feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási
feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló
213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire,
az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti
személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
10. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az üzletszabályzat készítője annak tervezetét a hivatalos honlapján közzéteszi. Az üzletszabályzat módosítása
esetén a módosításokat és a módosításokkal egységes szerkezetet is közzé kell tenni. A közzétételt követő 15 napon
belül arra bárki észrevételt tehet.
(6) Az üzletszabályzat készítője a tervezetet – az üzletszabályzat módosítása esetén a módosításokat és
a módosításokkal egységes szerkezetet is – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi
hatóságnak (a továbbiakban: autóbuszos hatóság) jóváhagyásra benyújtja. A kérelemhez csatolja az üzletszabályzat
tervezetéhez érkezett és el nem fogadott észrevételeket, valamint az el nem fogadás indokolását, továbbá
nyilatkozik az elfogadott észrevételekről.”
(2) Az R. 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Nem szükséges az autóbuszos hatóság jóváhagyása az üzletszabályzat jogszabályi rendelkezésen vagy
közszolgáltatási szerződésen alapuló, valamint az utasok jogait nem érintő módosítása esetén, de az üzletszabályzat
készítője a módosítást annak hatálybalépését 8 nappal megelőzően köteles az autóbuszos hatóságnak megküldeni.”

2. §		
Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ellenőr az utazás tartama alatt – beleértve a járatra történő fel- és leszállást is – bármikor jogosult
a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratokon az utasok utazási jogosultságát, az utazási igazolványok
érvényességét, használatára való jogosultságot, valamint az utazási kedvezmények igénybevételének jogszerűségét
ellenőrizni. Az ellenőr – a jegykezelő kivételével – e minőségére utaló jelzést visel, valamint írásbeli megbízással
rendelkezik. Az ellenőr nem köteles az utas részére előre igazolnia magát, de az utas kérésére köteles az utólagos
azonosításához szükséges információkat megadni, valamint az ellenőrzés végzésére felhatalmazó megbízást
felmutatni.”
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3. §		
Az R. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az EU rendelet 28. cikk (3) bekezdése szerint a szolgáltatóhoz benyújtott panaszt elutasították, vagy
a panaszkezelést lezáró dokumentumban szereplő választ a panaszos nem fogadta el, a panaszos a panaszt
elbírálásra az autóbuszos hatósághoz nyújthatja be.”
4. §		
Az R. III. Fejezete a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § (1) A különjárati és szerződéses személyszállításra vonatkozóan a szolgáltató – ha az üzletszabályzata ezekre
a szolgáltatásokra nem terjed ki – panaszkezelési szabályzatot készít, amely tartalmazza az utasok által tett panaszok
bejelentésének és kezelésének részletes szabályait.
(2) A panaszkezelési szabályzatot – annak módosítása esetén a módosításokat és a módosításokkal egységes
szerkezetet is – annak készítője az autóbuszos hatóságnak jóváhagyásra benyújtja.
(3) A panaszkezelési szabályzatot annak készítője – annak jóváhagyásától számított 8 napon belül – hivatalos
honlapján közzéteszi.”
5. §		
Az R. a következő 28. §-sal egészül ki:
„28. § E rendeletnek az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott
részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási
feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelettel megállapított 26/A. §-ában foglalt
kötelezettségnek az érintett szolgáltatók 2017. október 1-jéig kötelesek eleget tenni.”
6. §		
Az R. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § Ez a rendelet – az Sztv.-vel, valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelettel együtt – az autóbusszal közlekedő utasok
jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. február 16-i 181/2011/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”
7. §		
Az R.
a)
10. § (7) bekezdésében az „a közlekedési hatóság” szövegrész helyébe az „az autóbuszos hatóság”,
b)
23. § (4) bekezdésében az „a közlekedési hatósághoz” szövegrész helyébe az „az autóbuszos hatósághoz”
szöveg lép.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
9. §		
E rendelet 3. §-a az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló,
2011. február 16-i 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (3) bekezdésének végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 40/2017. (VIII. 11.) FM rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.)
FM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 40/2017. (VIII. 11.) FM rendelethez
1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 5/a sorral egészül ki:
(Európai uniós
forrásból
(Sorszám)

(Áht.
azonosító)

(Cím

(Alcím

név)

név)

(Jogcím

(Jog-

csoport

cím

név)

név)

(Előirányzat célja)

(Kifizetésben
részesülők köre)

(Támogatás
biztosításának módja)

(Támogatási

(Rendelkezésre

(Visszafizetés

előleg)

bocsátás módja)

határideje)

(Biztosíték)

(Kezelő szerv)

(Lebonyolító
szerv)

finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

5/a

368362

02_Hortobágyi
Természetvédelmi és
Génmegőrző
Nonprofit
Kft. szakmai
feladatainak
támogatása

A Hortobágyi
Természetvédelmi és
Génmegőrző
Nonprofit
Kft. alapító
okirata
szerinti
szakmai
feladatainak
támogatása.

Hortobágyi
Természetvédelmi és
Génmegőrző
Nonprofit Kft.

egyedi
döntés
alapján

indokolt
esetben
nyújtható

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

–

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

–

–

–
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(Európai uniós
forrásból
(Sorszám)

(Áht.
azonosító)

(Cím

(Alcím

név)

név)

(Jogcím

(Jog-

csoport

cím

név)

név)

(Előirányzat célja)

(Kifizetésben
részesülők köre)

(Támogatás
biztosításának módja)

(Támogatási

(Rendelkezésre

(Visszafizetés

előleg)

bocsátás módja)

határideje)

(Biztosíték)

(Kezelő szerv)

(Lebonyolító
szerv)

finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

13/a

368695

23_Települési
stratégiai
zajtérképekkel
és intézkedési
tervekkel
kapcsolatos
feladatok
támogatása

A környezeti zaj
értékeléséről
és kezeléséről szóló
280/2004.
(X. 20.)
Korm.
rendelethez
kapcsolódó,
stratégiai
zajtérképekkel és
intézkedési
tervekkel
kapcsolatos
feladatok
ellátása.

1. költségvetési szerv
2. gazdasági
társaság
3. helyi
önkormányzat

egyedi
döntés
alapján

indokolt
esetben
nyújtható

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

–

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

–

–
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2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 13/a sorral egészül ki:

–
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3. A R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:56/a mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(56/a)

1. Az állami ménesbirtokok
1.1. védett őshonos, jelentős genetikai értéket képviselő lófajtáinak az eredeti állapotukban történő
megőrzésének támogatása,
1.2. lótenyésztéssel, lovassporttal, lovaskultúra ápolásával kapcsolatos szakmai feladatainak támogatása,
1.3. szakképzésben való részvételével, valamint a kezelésükben lévő műemlékegyüttesek fenntartásával
kapcsolatos szakmai feladatainak támogatása,
1.4. szakmai feladatainak támogatásával összefüggő feladatok ellátásának finanszírozása, és
2. a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény alapján, a korábbi Mezőhegyesi
Állami Ménes 2016. évi átalakulásával kapcsolatban a jogutód számlára történő befizetések kezelésével,
pénzügyi rendezésével összefüggő feladatok ellátása.

Az igazságügyi miniszter 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelete
a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet
és egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az 1. alcím tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével –,
a 3. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény
46. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény 32. § a)–b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása
1. §		
A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet 30/F. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közjegyzőt a Hbnytv. 24/A. §-a szerinti eljárás lefolytatásáért munkadíj és költségtérítés fejében 20 000 Ft illeti
meg.”

2. A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló
15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása
2. §

(1) A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: R1.)
1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Magyarországon 315 közjegyző működik.”
(2) Az R1. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az igazságügyért felelős miniszter a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló
18/2014. (III. 13.) KIM rendelet és egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 11.)
IM rendelet (a továbbiakban: Módr3.) 1. melléklete szerinti, a Szolnoki Járásbíróság illetékességi területén működő
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3. közjegyzői álláshelyet a Szolnoki Járásbíróság illetékességi területén működő 6. sz. közjegyző – hozzájárulásával
történő – áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, a MódR3. hatálybalépése napjával tölti be.”
(3) Az R1. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosítása
3. §		
Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 1. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) érdekérvényesítés elősegítése keretében
az Áldozatsegítő Központ (a továbbiakban: Központ) útján telefonon, illetve a Központot felkereső ügyfelek részére
személyesen tájékoztatást nyújt, valamint az érzelmi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségét a Központban
biztosítja.
(2a) A minisztérium a (2) bekezdésben foglaltakon túl az érdekérvényesítés elősegítése érdekében folyamatosan
nyújt tájékoztatást az e célra fenntartott, díjmentesen hívható Áldozatsegítő Vonalon.”

4. A hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló
18/2014. (III. 13.) KIM rendelet módosítása
4. §

(1) A hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozatot automatikusan, azonnal
rögzítse a hitelbiztosítéki rendszerben. A hitelbiztosítéki rendszer az automatikus műveletek elvégzésekor egy adott
kötelezett tekintetében a bejegyzések rangsorát a bejegyzések időpontjára és a bejegyzett ranghelyszerződésre
tekintettel állítja fel.”
(2) Az R2. 21. § (1) bekezdése a következő e)–g) ponttal egészül ki:
[A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés,
a bejegyzés módosításának és törlésének alapjául szolgáló következő hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtehetőek
legyenek:]
„e) ranghelyszerződés megkötése esetén
ea) a bejegyzésre irányuló zálogjogosulti nyilatkozat,
eb) a bejegyzésre irányuló tulajdonosi nyilatkozat,
ec) a bejegyzéshez hozzájáruló tulajdonosi nyilatkozat,
ed) a bejegyzéshez hozzájáruló zálogjogosulti nyilatkozat,
ee) a bejegyzéshez hozzájáruló érdekelti nyilatkozat,
f ) a vagyontárgy biztosítéki célból történő átruházása esetén
fa) a bejegyzésre irányuló jogszerzésre jogosulti nyilatkozat,
fb) a bejegyzés módosítására irányuló jogszerzésre jogosulti nyilatkozat,
fc) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat,
fd) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés fenntartására irányuló jogszerzésre jogosulti
nyilatkozat,
fe) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés törléséhez hozzájáruló jogszerzésre jogosulti
nyilatkozat,
g) biztosítéki célú vételi jog alapítása esetén
ga) a bejegyzésre irányuló vételi jog jogosulti nyilatkozat,
gb) a bejegyzés módosítására irányuló vételi jog jogosulti nyilatkozat,
gc) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat,
gd) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés fenntartására irányuló vételi jog jogosulti
nyilatkozat,
ge) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés törléséhez hozzájáruló vételi jog jogosulti
nyilatkozat.”
(3) Az R2. 25. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozat alapjául szolgáló jogügylettel
kapcsolatos megjegyzések legalább ezer karakterben megadhatóak legyenek az erre szolgáló mezőben.”

18262

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 128. szám

(4) Az R2. 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy a nyilatkozatot tevő a Hbnytv. 20. § (3) bekezdésében
és e rendelet 35/A. §-ában foglalt esetre tekintettel nyilatkozatában kérhesse azt, hogy a hitelbiztosítéki rendszer
útján rendszerüzenetben arról is tájékoztatást kapjanak az érintett regisztrált felhasználók, hogy a módosítással
érintett zálogjogi bejegyzést követő ranghelyen álló jogosultak, illetve a ranghely megváltoztatására irányuló
nyilatkozatban megjelölt bejegyzések közötti ranghelyen álló bejegyzések jogosultjai a hitelbiztosítéki bejegyzés
módosítására, illetve a ranghely megváltoztatására irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat nyilvántartásba történő
rögzítéséhez hozzájárulhatnak.”
(5) Az R2. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a következő hozzájáruló hitelbiztosítéki
nyilatkozatok megtehetőek legyenek:
a) zálogjog esetén
aa) zálogkötelezetti hozzájáruló nyilatkozat a bejegyzésére irányuló zálogjogosulti nyilatkozathoz,
ab) zálogkötelezetti hozzájáruló nyilatkozat a bejegyzés módosítására irányuló zálogjogosulti nyilatkozathoz,
ac) zálogjogosulti hozzájáruló nyilatkozat a bejegyzés módosítására irányuló zálogkötelezetti nyilatkozathoz,
ad) zálogjogosulti hozzájáruló nyilatkozat a bejegyzés törlésére irányuló zálogkötelezetti nyilatkozathoz,
ae) ha a módosítással érintett bejegyzést követő ranghelyen további bejegyzések állnak, e bejegyzések
jogosultjainak hozzájáruló nyilatkozata,
af ) ha a ranghely megváltoztatására irányuló nyilatkozatban szereplő bejegyzések közötti ranghelyen további
bejegyzések állnak, e bejegyzések jogosultjainak hozzájáruló nyilatkozata,
b) a vagyontárgy tulajdonjog fenntartással történő eladása esetén az eladó hozzájáruló nyilatkozata a bejegyzés
törlésére irányuló vevői nyilatkozathoz,
c) faktorálás esetén a faktor hozzájáruló nyilatkozata az adós bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozatához,
d) pénzügyi lízing esetén a lízingbeadó hozzájáruló nyilatkozata a bejegyzés törlésére irányuló lízingbevevői
nyilatkozathoz,
e) a vagyontárgy biztosítéki célból történő átruházása esetén jogszerzésre jogosulti hozzájáruló nyilatkozat
a bejegyzés törlésére irányuló átruházói nyilatkozathoz,
f ) biztosítéki célú vételi jog alapítása esetén a vételi jog jogosulti hozzájáruló nyilatkozat a bejegyzés törlésére
irányuló vételi jogot engedői nyilatkozathoz.”
(6) Az R2. 30. §-a a következő (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Vagyontárgy biztosítéki célból történő átruházása esetén a hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell
lennie arra, hogy ha az új jogszerzésre jogosult jelenti be, hogy a jogszerzésre jogosult személye megváltozott,
a bejegyzett jogszerzésre jogosult hozzájáruló nyilatkozata megtehető legyen.
(8) Biztosítéki célú vételi jog alapítása esetén a hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy ha
az új vételi jog jogosult jelenti be, hogy a vételi jog jogosult személye megváltozott, a bejegyzett vételi jog jogosult
hozzájáruló nyilatkozata megtehető legyen.”
(7) Az R2. 31. §-a a következő e)–f ) ponttal egészül ki:
[A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie a következő, a hitelbiztosítéki bejegyzés fenntartására irányuló
hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtételére:]
„e) a bejegyzés törlésére irányuló átruházói nyilatkozat esetén, a bejegyzés fenntartására irányuló jogszerzésre
jogosulti nyilatkozat,
f ) a bejegyzés törlésére irányuló vételi jogot engedői nyilatkozat esetén, a bejegyzés fenntartására irányuló jogosulti
nyilatkozat.”
(8) Az R2. 13. alcíme a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a 36/B. § szerinti módosítás esetén
a Hbnytv. 24/A. § (8)–(9) bekezdése szerinti fenntartó nyilatkozatok megtehetőek legyenek. A Hbnytv. 24/A. §
(8)–(9) bekezdése szerinti fenntartó nyilatkozat esetén a 36/B. § szerinti módosítás nem hajtható végre.”
(9) Az R2. 35/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35/A. § A hitelbiztosítéki nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy ranghelyszerződés esetén a ranghely
megváltoztatására irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat elektronikus adatlapon megtehető legyen. A ranghelyszerződés megkötése tényének bejegyzésére irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat adattartalmát az 5. melléklet
határozza meg.”
(10) Az R2. 15. alcíme a következő 36/A. §-sal egészül ki:
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„36/A. § A feljegyzett ranghely megváltoztatásra irányuló nyilatkozat jogosultja a felhasználók által nem
módosítható. A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a feljegyzett ranghely
megváltoztatásra irányuló nyilatkozat jogosultjaként a rendszer mindig annak a jelzálogjognak a mindenkori
jogosultját tüntesse fel, aki a ranghely megváltoztatása során előrelépett jelzálognak a jogosultja.”
5. §		
Az R2. a következő 15/A. alcímmel egészül ki:
„15/A. Módosító nyilatkozat a jogutódlás átvezetéséről
36/B. § (1) A zálogjogosult vagy zálogkötelezett személyében átalakulás vagy egyesülés folytán bekövetkező
jogutódlás bejelentésére szolgáló és jogutódi hozzáférési jogosultság biztosítása iránti kérelem elektronikus
adatlapjának adattartalmát a 6. melléklet határozza meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a hitelbiztosítéki rendszer a kérelmező székhelye szerint illetékes közjegyzőnek
továbbítja. Ha a kérelmező székhelye szerint több közjegyző is illetékes, a kérelmet a kérelmező az illetékes
közjegyzők közül általa választott álláshelyen (a fővárosban: működési körzetben) működő közjegyzőhöz terjeszti
elő. Az eljáró közjegyző személyéről és a kérelem hitelbiztosítéki rendszer által képzett egyedi azonosítójáról
a kérelmező rendszerüzenetben értesül.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez a Hbnytv. 24/A. § (2) bekezdése szerint csatolandó iratot a kérelmezőnek
a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül kell az eljáró közjegyző részére továbbítani, vagy annak
elektronikus másolatát az eljáró közjegyzőhöz benyújtania.
(4) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy ha közjegyző a Hbnytv. 24/A. § (4) bekezdése
alapján a jogutód felhasználó számára hozzáférést engedett a jogelőd bejegyzéseihez, a hozzáférésre jogosult
felhasználó a jogosult, illetve a kötelezett személyének megváltoztatása iránt mindazon bejegyzések tekintetében
módosító nyilatkozatot tehessen a jogutódlás átvezetéséről, amelyek tekintetében számára a közjegyző jogutódi
hozzáférést engedett.
(5) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Hbnytv. 24/A. § (4) bekezdése alapján jogutódi
hozzáféréssel rendelkező felhasználó mindazon bejegyzések tekintetében, melyek tekintetében a (4) bekezdés
szerinti nyilatkozatot megtette, a jogelőd felhasználó jogutódjának a képviselőjeként mindaddig megtehesse
a 30. § és a 31. § szerinti nyilatkozatokat, amíg a jogosult, illetve a kötelezett a Hbnytv. 24/A. § (8) vagy (9) bekezdése
szerinti nyilatkozatot nem tesz.”
6. §		
Az R2. 16. alcíme a következő 37/A. §-sal egészül ki:
„37/A. § A feljegyzett ranghely megváltoztatásra irányuló nyilatkozat a felhasználók által nem törölhető.
A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a feljegyzett ranghely megváltoztatásra irányuló
nyilatkozatot annak a jelzálogjognak a törlésével egyidejűleg törölje, amely a ranghely megváltoztatása folytán
a rangsorban előrelépett.”
7. §

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

Az R2. 1 melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az R2. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az R2. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
Az R2. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
Az R2. a 6. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
Az R2. a 7. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

5. Záró rendelkezések
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és az 1. melléklet 2017. december 29-én lép hatályba.

9. §		
E rendelet 3. §-a a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó
minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i
2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Dr. Trócsányi László s. k.,

		

igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelethez
1. Az R1. Melléklet I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Pest megye alcím 3. alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„3.

Budaörsi Járásbíróság
(kivéve 7. alatti)

1. sz. közjegyző

január, március, május, július, szeptember, november

2. sz. közjegyző

február, április, június, augusztus, október, december”

2. Az R1. Melléklet V. SZEGEDI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Jász-Nagykun-Szolnok megye alcím 5. alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.

Szolnoki Járásbíróság

1. sz. közjegyző

január, május, szeptember

2. sz. közjegyző

február, június, október

3. sz. közjegyző

március, július, november

4. sz. közjegyző

április, augusztus, december

5. sz. közjegyző

egész év (Törökszentmiklós, Fegyvernek, Kengyel,
Kuncsorba, Örményes, Tiszapüspöki, Tiszatenyő)”

2. melléklet a 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelethez
„1. melléklet a 18/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

Statisztikai jelentés adattartalma a hitelbiztosítéki nyilatkozatokról
1. Bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma
1.1. hitelbiztosítéki nyilatkozat célja
1.1.1.
bejegyzés
1.1.2.
módosítás
1.1.3.
törlés
1.1.4.
hozzájárulás
1.1.5.
fenntartás
1.1.6.
a zálogjog ranghelyének előzetes biztosítására irányuló tulajdonosi nyilatkozat
1.2. alapul fekvő jogügylet típusa
1.2.1.
zálogjog
1.2.2.
tulajdonjog fenntartással történő eladás
1.2.3.
faktorálás
1.2.4.
pénzügyi lízing
1.2.5.
vagyontárgy biztosítéki célból történő átruházása
1.2.6.
biztosítéki célú vételi jog
1.3. egyedileg megjelölt gépjármű esetén
1.3.1.
egyedileg megjelölt gépjárművek száma
1.3.2.
alapul fekvő jogügylet típusa
1.3.2.1.
zálogjog
1.3.2.2.
tulajdonjog fenntartással történő eladás
1.3.2.3.
pénzügyi lízing
1.3.2.4.
biztosítéki célú átruházás
1.3.2.5.
biztosítéki célú vételi jog
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2. A regisztrált felhasználók száma
2.1. regisztrált felhasználók
2.2. regisztrált állandó képviselők
3. Meghatalmazott ügyvédek útján tett hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma
4. Közjegyző előtt tett hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma
5. Hbnyvt. 9. §-a esetén
5.1. közjegyző által rögzített hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma
5.2. ügyvéd által rögzített hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma
6. Képviselő nélkül tett hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma”

3. melléklet a 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelethez
„2. melléklet a 18/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

Bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat adattartalma
1. A bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat típusa
1.1. a zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozat
1.2. a tulajdonjog fenntartással történő eladásra vonatkozó nyilatkozat
1.3. faktori nyilatkozat
1.4. lízingbeadói nyilatkozat
1.5. jogszerzésre jogosulti nyilatkozat
1.6. vételi jog jogosulti nyilatkozat
2. Nyilatkozattevő adatai – annak jelölésével, hogy a nyilatkozattevő zálogjogosult, zálogkötelezett, eladó, faktor,
lízingbe adó, jogszerzésre jogosult, vételi jog jogosult –
2.1. természetes személy esetén
2.1.1.
családi és utónév
2.1.2.
születési családi és utónév
2.1.3.
anyja születési neve
2.1.4.
születési idő
2.1.5.
lakcím
2.2. jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet esetén
2.2.1.
elnevezés
2.2.2.
székhely
2.2.3.
cégjegyzékbe bejegyzett szervezet esetén
2.2.3.1.
cégjegyzékszáma
2.2.3.2.
adószáma
2.2.4.
egyéb, nyilvántartásba vett szervezet esetén
2.2.4.1.
adószáma
2.2.4.2.
nyilvántartási száma
2.2.4.3.
a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság megnevezése
2.2.5.
nyilvántartásba nem vett szervezet esetén
2.2.5.1.
adószáma
3. A másik fél adatai – annak jelölésével, hogy a másik fél zálogjogosult, zálogkötelezett, vevő, eladó, faktor, adós,
lízingbe adó vagy lízingbe vevő, átruházó, vételi jogot engedő –
3.1. természetes személy esetén
3.1.1.
családi és utónév
3.1.2.
születési családi és utónév
3.1.3.
anyja születési neve
3.1.4.
születési idő
3.1.5.
lakcím
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3.2.

jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet esetén
3.2.1.
elnevezés
3.2.2.
székhely
3.2.3.
cégjegyzékbe bejegyzett szervezet esetén
3.2.3.1.
cégjegyzékszáma
3.2.3.2.
adószáma
3.2.4.
egyéb, nyilvántartásba vett szervezet esetén
3.2.4.1.
adószáma
3.2.4.2.
nyilvántartási száma
3.2.4.3.
a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság megnevezése
3.2.5.
nyilvántartásba nem vett szervezet esetén
3.2.5.1.
adószáma
4. Képviselő esetén
4.1. állandó képviselő esetén
4.1.1.
családi és utónév
4.1.2.
születési családi és utónév
4.1.3.
anyja születési neve
4.1.4.
születési idő
4.1.5.
lakcím
4.2. ügyvéd meghatalmazott esetén
4.2.1.
családi és utónév
4.2.2.
születési családi és utónév
4.2.3.
anyja születési neve
4.2.4.
születési idő
4.2.5.
lakcím
4.2.6.
nyilatkozat arról, hogy a képviseleti jogosultság érvényes és hatályos írásbeli meghatalmazáson
alapul
5. Vagyontárgy
5.1. ha a vagyontárgy ingó
5.1.1.
gépjármű egyedileg történő elzálogosítása esetén
5.1.1.1.
alvázszám
5.1.2.
– ha az ingó azonosítására körülírással kerül sor, vagy ha ingó egyedi azonosításra alkalmas, és arra
nem az 5.1.1. pont szerinti módon, de egyedi azonosításra alkalmas módon kerül sor –
5.1.2.1.
az ingó egyedi azonosításra alkalmas meghatározása
5.1.2.2.
ingó körülírással történő meghatározása
5.1.3.
a nyilatkozatot kitöltő választása esetén, közös tulajdonban álló dolognak kötelezett tulajdonában
lévő tulajdoni hányada
5.2. ha a vagyontárgy jog
5.2.1.
a jog körülírással történő meghatározása
5.2.2.
a nyilatkozattevő választása esetén, több személyt megillető jognak a kötelezettet megillető
hányada
5.3. ha a vagyontárgy követelés
5.3.1.
a követelés körülírással történő meghatározása
5.3.2.
a nyilatkozattevő választása esetén, osztható követelés meghatározott részének meghatározására
vonatkozó adat
5.4. a nyilatkozatot tevő választása szerint
5.4.1.
ha a vagyontárgy már más hitelbiztosítéki nyilatkozattal érintett
5.4.1.1.
az 5.1–5.3. ponttól eltérően a vagyontárgy nyilvántartási azonosítója
5.4.2.
előzetesen biztosított ranghelyre történő zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozat esetén
az 5.1–5.3. ponttól eltérően
5.4.2.1.
előzetesen biztosított ranghely esetén a ranghely biztosítás azonosítója
5.4.2.2.
a zálogjog nyilvántartási azonosítója
5.4.3.
az összeg, amelynek erejéig a zálogtárgy a kielégítésre fedezetet biztosít
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6. A hitelbiztosítéki nyilatkozat bejegyzése iránti határozott nyilatkozat
7. Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozat alapjául szolgáló jogügylet
7.1. tulajdonjog-fenntartás
7.1.1.
a tulajdonjog-fenntartás ténye
7.2. pénzügyi lízingszerződés
7.2.1.
a lízingbeadás ténye
7.3. faktoring szerződés
7.3.1.
faktorálás ténye
7.4. vagyontárgy biztosítéki célból történő átruházása
7.4.1.
biztosítéki célból történő átruházás ténye
7.5. biztosítéki célú vételi jog alapítása
7.5.1.
vételi jog
7.6. a hitelbiztosítéki nyilatkozat alapjául szolgáló jogügylettel kapcsolatos megjegyzések
8. Nyilatkozat megtételének időpontja.”

4. melléklet a 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelethez
„3. melléklet a 18/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

A zálogjogosult ranghelyének előzetes biztosítására irányuló tulajdonosi nyilatkozat adattartalma
1. Tulajdonos adatai
1.1. a 2. melléklet 2. pontjában előírt adatok
2. Képviselő esetén
2.1. a 2. melléklet 4. pontjában előírt adatok
3. Vagyontárgy
3.1. a 2. melléklet 5. pontjában előírt adatok
4. Az az összeg, amelynek erejéig a tulajdonos zálogjogot kíván alapítani
5. A tulajdonos választása esetén a jogosult megjelölése
6. A zálogjog ranghelyének előzetes biztosítására irányuló tulajdonosi nyilatkozat rögzítése iránti nyilatkozat
7. Nyilatkozat megtételének időpontja
8. A hitelbiztosítéki nyilatkozat alapjául szolgáló jogügylettel kapcsolatos megjegyzések”

5. melléklet a 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelethez
„4. melléklet a 18/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

A hitelbiztosítéki nyilatkozat törlésére irányuló nyilatkozat adattartalma
1. A törlésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat típusa
1.1. a zálogjog törlésére irányuló nyilatkozat
1.2. a tulajdonjog fenntartással történő eladásra vonatkozó bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat
1.3. faktorálási bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat
1.4. pénzügyi lízing bejegyzésének törlésére irányuló nyilatkozat
1.5. vagyontárgy biztosítéki célból történő átruházása bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat
1.6. vételi jog bejegyzésének törlésére irányuló nyilatkozat
2. Nyilatkozattevő adatai – annak jelölésével, hogy a nyilatkozattevő zálogjogosult, zálogkötelezett, eladó, vevő, faktor,
adós, lízingbe adó, lízingbe vevő, jogszerzésre jogosult, átruházó, vételi jog jogosult, vételi jogot engedő –
2.1. természetes személy esetén
2.1.1.
családi és utónév
2.1.2.
születési családi és utónév
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2.1.3.
anyja születési neve
2.1.4.
születési idő
2.1.5.
lakcím
2.2.
jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet esetén
2.2.1.
elnevezés
2.2.2.
székhely
2.2.3.
cégjegyzékbe bejegyzett szervezet esetén
2.2.3.1.
cégjegyzékszáma
2.2.3.2.
adószáma
2.2.4.
egyéb, nyilvántartásba vett szervezet esetén
2.2.4.1.
adószáma
2.2.4.2.
nyilvántartási száma
2.2.4.3.
a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság megnevezése
2.2.5.
nyilvántartásba nem vett szervezet esetén
2.2.5.1.
adószáma
3. A másik fél adatai – annak jelölésével, hogy a másik fél zálogjogosult, zálogkötelezett, eladó, vevő, faktor, adós,
lízingbe adó, lízingbe vevő, jogszerzésre jogosult, átruházó, vételi jog jogosult, vételi jogot engedő –
3.1. természetes személy esetén
3.1.1.
családi és utónév
3.1.2.
születési családi és utónév
3.1.3.
anyja születési neve
3.1.4.
születési idő
3.1.5.
lakcím
3.2. jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet esetén
3.2.1.
elnevezés
3.2.2.
székhely
3.2.3.
cégjegyzékbe bejegyzett szervezet esetén
3.2.3.1.
cégjegyzékszáma
3.2.3.2.
adószáma
3.2.4.
egyéb, nyilvántartásba vett szervezet esetén
3.2.4.1.
adószáma
3.2.4.2.
nyilvántartási száma
3.2.4.3.
a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság megnevezése
3.2.5.
nyilvántartásba nem vett szervezet esetén
3.2.5.1.
adószáma
4. Képviselő esetén
4.1. állandó képviselő esetén
4.1.1.
családi és utónév
4.1.2.
születési családi és utónév
4.1.3.
anyja születési neve
4.1.4.
születési idő
4.1.5.
lakcím
4.2. meghatalmazott esetén
4.2.1.
családi és utónév
4.2.2.
születési családi és utónév
4.2.3.
anyja születési neve
4.2.4.
születési idő
4.2.5.
lakcím
4.2.6.
nyilatkozat arról, hogy a képviseleti jogosultság érvényes és hatályos írásbeli meghatalmazáson
alapul
5. A bejegyzett hitelbiztosítéki nyilatkozat megjelölése
5.1. A bejegyzett hitelbiztosítéki nyilatkozat nyilvántartási száma
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6. A bejegyzett hitelbiztosítéki nyilatkozat törlésére irányuló nyilatkozat
7. Ha a törlés bírósági határozat végrehajtására irányul
7.1. határozatot hozó bíróság megjelölése
7.2. határozat száma
8. A nyilatkozat megtételének időpontja”

6. melléklet a 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelethez
„5. melléklet a 18/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

Ranghelyszerződés megkötése tényének bejegyzésére irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat
adattartalma
1. Nyilatkozattevő adatai – annak jelölésével, hogy a nyilatkozattevő zálogjogosult vagy zálogkötelezett –
1.1. a 2. melléklet 2. pontjában előírt adatok
2. A másik fél adatai – annak jelölésével, hogy a másik fél zálogjogosult vagy zálogkötelezett –
2.1. a 2. melléklet 3. pontjában előírt adatok
3. Képviselő esetén
3.1. a 2. melléklet 4. pontjában előírt adatok
4. Annak a zálogjognak a hitelbiztosítéki azonosítója, amely a ranghely megváltoztatása folytán előre lép
5. Azoknak a zálogjogoknak a hitelbiztosítéki azonosítói, amelyek a ranghely megváltoztatása folytán hátrébb kerülnek
6. Ranghelyszerződés megkötése tényének bejegyzésére irányuló nyilatkozat rögzítése iránti nyilatkozat
7. Nyilatkozat megtételének időpontja
8. A hitelbiztosítéki nyilatkozat alapjául szolgáló jogügylettel kapcsolatos megjegyzések”

7. melléklet a 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelethez
„6. melléklet a 18/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

Jogutódi hozzáférési jogosultság biztosítása iránti kérelem adattartalma
1. Kérelmező (jogutód) adatai
1.1. a 2. melléklet 2. pontjában előírt adatok
2. Képviselő esetén
2.1. a 2. melléklet 4. pontjában előírt adatok
3. A jogutódi hozzáférésre jogosult adatai
3.1. a 2. melléklet 4. pontjában előírt adatok
4. A jogelőd adatai
4.1. a 2. melléklet 2. pontjában előírt adatok
5. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a papíralapú mellékleteket a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül
az eljáró közjegyzőnek megküldi
6. Arra irányuló határozott kérelem, hogy jogutódi hozzáférésre jogosult a jogelőd hitelbiztosítéki rendszerben
tárolt nyilatkozataihoz, illetve bejegyzéseihez jogutódi hozzáférési jogosultságot kapjon, valamint hogy a jogelőd
valamennyi állandó képviselőjének a képviseleti jogosultságára vonatkozó nyilvántartási adat törlésre kerüljön”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1499/2017. (VIII. 11.) Korm. határozata
az állami adó- és vámhatóság végrehajtási feladatainak ellátásához szükséges egyes intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a törvényszéki végrehajtási feladatokat 2019. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóság lássa
el;
2. az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben és az adózás rendjéről szóló törvényben előírt,
az adóhatóság általi végrehajtások megfelelő és hatékony foganatosítása érdekében
a)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az állami adó- és vámhatóság vezetője útján, a belügyminiszter
bevonásával gondoskodjon az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján az állami adóés vámhatóság feladat- és hatáskörébe kerülő végrehajtási ügyek ellátásához szükséges informatikai
fejlesztések állami adó- és vámhatóság által történő megvalósításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2017. december 31.
b)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az állami adó- és vámhatóság végrehajtási feladatainak
ellátásához, valamint a közigazgatási döntések végrehajtásával összefüggő számlavezetési és nyilvántartási
feladatok megvalósításához szükséges informatikai fejlesztések, beruházások és az ezekhez kapcsolódó
(köz)beszerzések lefolytatásához gondoskodjon a 2017. évben szükséges 4 800 000 000 forint többletforrás
biztosításáról a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVI. Nemzeti
Adó- és Vámhivatal fejezet javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
c)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával gondoskodjon
a közigazgatási végrehajtási feladatellátás 2016. évi működési költségeinek és humán erőforrásának országos
szintű felméréséről;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
honvédelmi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2017. szeptember 30.
d)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az állami adó- és vámhatóság bevonásával dolgozza ki és
terjessze a Kormány elé az állami adó- és vámhatóság feladat- és hatáskörébe kerülő végrehajtási ügyek
ellátásához 2018. és 2019. évben szükséges beruházási és működési forrásigényre vonatkozó javaslatát,
figyelembe véve a közigazgatási végrehajtási feladatellátás 2016. évi működési költségeinek országos szintű
felmérésének adatait.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. november 30.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1500/2017. (VIII. 11.) Korm. határozata
az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről
A Kormány
1. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
4. mellékletében foglalt táblázat 131., 145., 146. és 148–151. sora alapján, a strukturális és kohéziós támogatásokból
megvalósuló európai uniós programok finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében jóváhagyja
a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
a)
6. Egyéb uniós előirányzatok alcím,
b)
7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő
támogatása jogcímcsoport,
c)
9. 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím,
d)
10. Európai Területi Együttműködés (2014–2020) alcím és
e)
12. Vidékfejlesztési és halászati programok 2014–2020 alcím
összesen 700 000 millió forint összeggel történő túllépését az európai uniós támogatások Európai Bizottság
általi átutalását követően a beérkező uniós források megfelelő előirányzaton történő bevételi elszámolására és
a megnyitott előirányzat-felhasználási keret visszarendezésére vonatkozó kötelezettség mellett,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti előirányzat-túllépés összegét ütemezetten,
a kifizetésekhez igazodva használja fel.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1501/2017. (VIII. 11.) Korm. határozata
az egyes településeket 2017 júniusában ért jégeső okozta károk enyhítéséről
A Kormány a 2017. június 21-én és június 28-án történt rendkívüli időjárási eseménnyel (jégeső) érintett Kecskemét, Halmaj,
Megyaszó, Szentivánbaksa, Lenti-Máhomfa, Kerkateskánd, Lovászi és Szécsisziget települések esetében egyetért az egyházi,
valamint a magántulajdonú ingatlanokban bekövetkezett, a biztosításból meg nem térülő károk állami forrásból történő
enyhítésével, és felhívja
1. a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy az érintett településeken gondoskodjanak
a magántulajdonú ingatlanokat érintő károk felméréséről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2017. augusztus 15.
2. a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott
felmérés alapján tegyenek javaslatot az egyéb forrásból meg nem térülő károk enyhítésének finanszírozására;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. augusztus 30.
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3. az emberi erőforrások miniszterét, hogy amennyiben az egyházi épületekben okozott károk helyreállítása és
a védekezési költségek meghaladják a fenntartó egyházak pénzügyi teljesítőképességét, úgy a más forrásból meg
nem térülő költségek finanszírozására a nemzetgazdasági miniszter bevonásával készítsen javaslatot.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. augusztus 30.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozata
az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról
1. A Kormány a nemzeti és egyetemes kulturális örökség javainak megismerése érdekében
1.1. egyetért azzal, hogy az általános iskolák, középfokú iskolák és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelési-oktatási intézmények nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulói és minden tizedik
tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő) az iskola által szervezett csoportos utazás keretében
tanítási évben – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti őszi, téli és tavaszi szünet kivételével –
tanítási és – a látogatás szombati napra történő visszaigazolása esetén – szombati napokon díjmentes vasúti
utazás igénybevételével látogathassák meg a következő
a)
országos múzeumokat:
aa)
a Budapesti Történeti Múzeumot,
ab)
a Hadtörténeti Múzeumot,
ac)
az Iparművészeti Múzeumot,
ad)
a Magyar Mezőgazdasági Múzeumot,
ae)
a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumot,
af )
a Magyar Nemzeti Galériát,
ag)
a Magyar Nemzeti Múzeumot,
ah)
a Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeumát,
ai)
a Magyar Természettudományi Múzeumot,
aj)
a Néprajzi Múzeumot,
ak)
a Petőfi Irodalmi Múzeumot,
al)
a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot és
am)
a Szépművészeti Múzeumot,
b)
kiemelt nemzeti emlékhelyet:
ba)
az Országházat,
c)
nemzeti emlékhelyeket:
ca)
a debreceni Református Nagytemplomot és Kollégiumot,
cb)
az Egri Várat,
cc)
az esztergomi Várhegyet és Vízivárost,
cd)
a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyet,
ce)
a nagycenki Széchenyi-kastélyt,
cf )
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot,
cg)
a pákozdi Katonai Emlékparkot,
ch)
a Pannonhalmi Bencés Főapátságot,
ci)
Somogyvár – Kupavárt,
cj)
a székesfehérvári Romkertet és
ck)
a Szigetvári Várat,
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d)

műemlékeket:
da)
az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjteményt,
db)
a Cella Septichora Látogatóközpontot,
dc)
a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhelyet,
dd)
a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumát,
de)
a Trianon Múzeumot,
df )
a Zsolnay Kulturális Negyedet,
e)
történelmi emlékhelyeket:
ea)
a Diósgyőri várat,
eb)
a fertődi Esterházy-kastélyt,
ec)
a Gödöllői Királyi Kastélyt,
ed)
a Gyulai Várat,
ee)
a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumot,
ef )
a Komáromi Erődrendszert,
eg)
a Sárvári várat, valamint
f)
a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárát;
1.2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tájékoztató megjelentetésével gondoskodjon arról, hogy
az 1.1. pont szerinti nevelési-oktatási intézmények megismerjék az 1.1. pont szerinti országos múzeumok,
kiemelt nemzeti emlékhely, nemzeti emlékhelyek, műemlékek, történelmi emlékhelyek és a Magyar Nemzeti
Levéltár Országos Levéltára látogatásának rendjét és a díjmentes vasúti utazás igénybevételének feltételeit;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
1.3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a vasúti társaságok bevonásával – biztosítsa a díjmentes
vasúti utazás feltételeit a belföldi, országos, regionális vagy elővárosi, menetrend szerinti, közforgalmú vasúti
személyszállítási szolgáltatás keretében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti az országos múzeumok látogatásáról szóló 1160/2002. (IX. 26.) Korm. határozat.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1503/2017. (VIII. 11.) Korm. határozata
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő egyes forrásigények biztosításáról
A Kormány
1. felhívja az érintett szerveket, hogy vizsgálják meg a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény tervezetéhez
készített előzetes hatásvizsgálatban szereplő, a törvény elfogadásához kapcsolódó költségvetési források pontos
összegét;
Felelős:
belügyminiszter
igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. augusztus 15.
2. a)
egyetért azzal, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bázisán a bűnjel és a bűnügyi vagyon kezeléséért felelős
szerv jöjjön létre,
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b)

felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett szervek bevonásával – dolgozza ki a bűnjel és
a bűnügyi vagyon kezeléséért felelős szerv informatikai feltételrendszerét, megvalósításának pontos
költségtervét, a szerv megvalósításának egyéb elemeit, ezek hozzávetőleges költségét, valamint a szerv
létrehozásának időbeli ütemezését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2017. szeptember 15.
3. felkéri az Országos Bírósági Hivatal elnökét és a legfőbb ügyészt, hogy az 1. és 2. pontban foglalt feladatok
végrehajtásában vegyen részt.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1504/2017. (VIII. 11.) Korm. határozata
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában
biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett
126 927 000 forint összegű 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 2017. június 30-át
követő, változatlan célú felhasználását.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1505/2017. (VIII. 11.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése
érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő támogatás biztosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 3. pont a) alpontjának végrehajtása érdekében
1. egyetért a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztésével (a továbbiakban: fejlesztési
program), és azzal, hogy – a Modern Városok Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló
250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése alapján meghozott
jóváhagyó döntése esetén – a fejlesztési program megvalósításához 2017. évben szükséges 972 667 000 forint
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program
jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére;
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2018. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség
fejezetében a Modern Városok Program szakmai céljaira szolgáló fejezeti kezelésű előirányzaton 2018-ban
rendelkezésre álló összeg terhére gondoskodjon a fejlesztési program 2018. évi megvalósításához szükséges
546 617 490 forint forrás biztosításáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
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3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét mint a fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a fejlesztési
program támogatásának biztosítása érdekében nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság
részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva
jóváhagyja, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Korm. rendelet szerinti jóváhagyó döntése esetén –
a Miniszterelnökséget vezető miniszter a fejlesztési program megvalósítása érdekében a 2017–2018. költségvetési
évek kiadási előirányzatai terhére legfeljebb 1 519 284 490 forint összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon
az alábbi ütemezéssel:
a)
a 2017. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 972 667 000 forint,
b)
a 2018. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 546 617 490 forint.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1506/2017. (VIII. 11.) Korm. határozata
a tatabányai Szent Borbála Kórház Modern Városok Program keretében történő fejlesztésének
támogatásáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 9. pontja és 10. pont b) alpontja végrehajtása
érdekében
1. egyetért azzal, hogy a tatabányai Szent Borbála Kórház fejlesztése program állami beruházás keretében,
mindösszesen legfeljebb 5 900 570 000 forint értékben kerüljön megvalósításra, amely magában foglalja a Kórház
modernizálását, egy új épületszárny megépítését, a Gőzfürdő központi telephelyre való beköltöztetését, továbbá
a tatai Szent Erzsébet Rehabilitációs Szakkórház fekvőbeteg-ellátó egysége átköltöztetését (a továbbiakban együtt:
fejlesztési program) az alábbi ütemezés szerint:
a)
a 2017. évben 312 350 000 forint,
b)
a 2018. évben 2 440 000 000 forint,
c)
a 2019. évben 2 097 050 000 forint,
d)
a 2020. évben 1 051 170 000 forint;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a fejlesztési program megvalósításáról a tatabányai
Szent Borbála Kórház útján;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a fejlesztési program megvalósításához 2017. évben szükséges 312 350 000 forint
átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
(a továbbiakban: 2017. évi Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző
ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára, a 2017. évi Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok
Program jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy a fejlesztési program
megvalósításához 2018. évben szükséges 2 440 000 000 forint – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 2018. évi Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
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10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára, a 2018. évi
Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére történő – átcsoportosítása céljából nyújtsanak be előterjesztést
az Áht. 33. § (2) bekezdése szerinti döntés kezdeményezése érdekében;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2018. évi Kvtv. végrehajtása során, a finanszírozási szükséglet felmerülésének időpontjában
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon
a fejlesztési program
a)
2019. évi megvalósításához szükséges 2 097 050 000 forint forrás biztosításáról a 2019. évi központi
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében,
b)
2020. évi megvalósításához szükséges 1 051 170 000 forint forrás biztosításáról a 2020. évi központi
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
a b) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

szám
XI.

30

358951
XX.
331662

10

1

Államháztartási

Fejezet

egyedi

szám

Cím

Alcím

szám szám

azonosító

78

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat

Módosítás
(+/-)

neve

K8

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1
K2
K3
K6

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

-312 350 000

7 230 000
1 590 000
25 400 000
278 130 000

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog-

Jog-

cím

cím

csop. szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
név

név

2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
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1. melléklet az 1506/2017. (VIII. 11.) Korm. határozathoz

Forintban

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

előir.

név

név

név

szám

Jog-

Jog-

cím

cím

csop.
név

név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő

Kiemelt előirányzat
neve

évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
358951
331662

XX.

Cím Alcím
szám szám

30

10

1

2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

78

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

-312 350 000
312 350 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
312 350 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

312 350 000
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A Kormány 1507/2017. (VIII. 11.) Korm. határozata
a járműipari tesztpálya megvalósításához szükséges forrásbiztosításról
A Kormány Magyarország járműiparban betöltött szerepének további erősítése céljából, a zalaegerszegi járműipari tesztpályaprojekt (a továbbiakban: Beruházás) kiemelt, stratégiai fontosságára és a Beruházás nemzeti stratégiai kutatási infrastruktúraként
történő létrehozásának szándékára figyelemmel
1. egyetért azzal, hogy a járműipari tesztpálya létrehozásáról szóló 1292/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban
és a járműipari tesztpálya kialakításával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1319/2016. (VII. 1.)
Korm. határozatban foglaltak megvalósítása érdekében a Beruházást megvalósító Autóipari Próbapálya Zala
Korlátolt Felelősségű Társaság a 2016. év során, illetve a 2. pont szerint biztosított forrásai terhére legfeljebb
21 milliárd forint összegű kötelezettséget vállaljon;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a járműipari tesztpályát megvalósító, a nemzetgazdasági miniszter
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében
2017. évben gondoskodjon 15 milliárd forint összegű tőkeemelésről a szükséges technológiai fejlesztések
finanszírozása érdekében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás további
várható költségeiről és – a Beruházás megtérülő jellegére tekintettel – a piaci forrásbevonás lehetőségeit bemutató
finanszírozásáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. október 31.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1508/2017. (VIII. 11.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú ingatlanok üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról
A Kormány az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény
módosításáról szóló 2013. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 10–10/A. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon
a)
a Törvény 10–10/A. §-ában meghatározott feladat kapcsán a 2017. évi üzemeltetéshez, illetve egyszeri
fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében legfeljebb bruttó 400 000 000 forint biztosításáról
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím,
1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 2. Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
jogcímcsoport, 1. Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, javítása jogcím
javára, valamint
b)
a 2018. évi és a további évek tekintetében történő üzemeltetéshez, fejlesztéshez szükséges források
biztosításáról az adott évi központi költségvetésről szóló törvénynek az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételek és kiadások fejezete javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. év tekintetében azonnal
2018. év tekintetében a felmerülés ütemében
2019. évtől kezdődően minden évben a központi költségvetés tervezése során
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A Kormány 1509/2017. (VIII. 11.) Korm. határozata
az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság állami tulajdonba vételéről
A Kormány
1. egyetért az Electool Közbeszerzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09-297946,
székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53.) (a továbbiakban: Társaság) fennálló társasági részesedés száz százalékát
megtestesítő üzletrésznek az állam javára történő megszerzésével;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a tulajdonos eladási szándéka esetén – a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel együttműködve gondoskodjon a Társaságban fennálló társasági részesedés száz százalékát
megtestesítő üzletrésze állam javára – adásvétel útján – történő megszerzéséről, azzal, hogy az üzletrész
megszerzésével kapcsolatos eljárást a Miniszterelnökséget vezető miniszter folytassa le, és az adásvételi szerződést
az állam nevében kösse meg;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Társaságban fennálló társasági részesedések száz százalékát megtestesítő üzletrész állam
javára történő megszerzéséhez, valamint a kapcsolódó tőkeemelés biztosításához szükséges források biztosítása
érdekében 500,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati
intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2018. január 31.
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
a Társaságban fennálló, a 2. pont szerint megvásárolt társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességének gyakorlójaként a Miniszterelnökséget vezető miniszter kerüljön kijelölésre;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az üzletrészek állami tulajdonba kerülését követően azonnal
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Electool Közbeszerzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaságot az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésére és fenntartására – mint közfeladat ellátására –
jogszabályban jelölje ki;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Miniszterelnökséget vezető miniszter tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójaként
történő kijelölését követően azonnal
6. felhívja a belügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.-nek az elektronikus közbeszerzési rendszer infrastruktúra-üzemeltetési feladatainak ellátására
történő kijelölése érdekében;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezése alapján –
gondoskodjon a Társaság 5. pont szerinti közfeladat-ellátásához szükséges átmeneti finanszírozás 2018. évi
költségvetési fedezetének biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2018. évben a felmerülés ütemében
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1. melléklet az 1509/2017. (VIII. 11.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
297102

Cím
szám

32

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
5

360973

Kiemelt
előir.
szám

K5
1

361951

3
4

K6
K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Részesedés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások
Beruházások
A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése
Beruházások

-500,0

150,0
350,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást
évre
elrendelő jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást
évre
elrendelő jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást
évre
elrendelő jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év
500,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

500,0

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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