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III. Kormányrendeletek

A Kormány 400/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény 
I. melléklete módosításának kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 
99/2007. (V. 8.) Korm. rendelettel kihirdetett, a  sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény (a  továbbiakban: 
Egyezmény) I. melléklete módosítása kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány az Egyezmény I. melléklete módosítását e rendelettel kihirdeti.

3. §  Az Egyezmény I. melléklete módosításának hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása 
a következő:
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”Annex I - Prohibited List - International Standard 
 

Paris, 1 January 2018 
 

THE 2018 PROHIBITED LIST 
WORLD ANTI-DOPING CODE 

 
Valid 1 January 2018 

 
In accordance with Article 4.2.2 of the World Anti-Doping Code, all Prohibited Substances shall be 
considered as “Specified Substances” except Substances in classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, and Prohibited 
Methods M1, M2 and M3. 
 

SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED AT ALL TIMES 
(IN- AND OUT-OF-COMPETITION) 

 
PROHIBITED SUBSTANCES 

 
S0. NON-APPROVED SUBSTANCES 
Any pharmacological substance which is not addressed by any of the subsequent sections of the List and 
with no current approval by any governmental regulatory health authority for human therapeutic use 
(e.g. drugs under pre-clinical or clinical development or discontinued, designer drugs, substances 
approved only for veterinary use) is prohibited at all times. 
 
S1. ANABOLIC AGENTS 
Anabolic agents are prohibited.  
 
1. Anabolic Androgenic Steroids (AAS)  
a. Exogenous* AAS, including:  

1-androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol);  
1-androstenedione (5α-androst-1-ene-3,17-dione);  
1-androsterone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one);  
1-testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one); 
4-hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one);  
bolandiol (estr-4-ene-3β,17β-diol);  
bolasterone;  
calusterone;  
clostebol;  
danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol); 
dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);  
desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol);  
drostanolone;  
ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol);  
fluoxymesterone;  
formebolone;  
furazabol (17α-methyl [1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol); 
gestrinone;  
mestanolone;  
mesterolone;  
metandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);  
metenolone;  
methandriol;  
methasterone (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one); 
methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one);  
methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one);  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 212. szám 33871
 

 
methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one);  
methyltestosterone;  
metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one);  
mibolerone;  
norboletone;  
norclostebol;  
norethandrolone;  
oxabolone;  
oxandrolone;  
oxymesterone;  
oxymetholone;  
prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane);  
quinbolone;  
stanozolol;  
stenbolone;  
tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one);  
trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one);  
 
and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s). 

 
b. Endogenous** AAS when administered exogenously:  

19-norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol);  
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione);  
androstanolone (5α-dihydrotestosterone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one);  
androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol);  
androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione);  
boldenone;  
boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione);  
nandrolone (19-nortestosterone);  
prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one); 
testosterone;  
 
and their metabolites and isomers, including but not limited to:  
 
3β-hydroxy-5α-androstan-17-one;  
5α-androst-2-ene-17-one;  
5α-androstane-3α,17α-diol;  
5α-androstane-3α,17β-diol;  
5α-androstane-3β,17α-diol;  
5α-androstane-3β,17β-diol;  
5β-androstane-3α,17β-diol;  
7α-hydroxy-DHEA;  
7β-hydroxy-DHEA;  
4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol);  
5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione);  
7-keto-DHEA;  
19-norandrosterone;  
19-noretiocholanolone;  
androst-4-ene-3α,17α-diol;  
androst-4-ene-3α,17β-diol;  
androst-4-ene-3β,17α-diol;  
androst-5-ene-3α,17α-diol;  
androst-5-ene-3α,17β-diol;  
androst-5-ene-3β,17α-diol;  
androsterone;  
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epi-dihydrotestosterone;  
epitestosterone;  
etiocholanolone.  

 
2. Other Anabolic Agents  
Including, but not limited to:  
Clenbuterol, selective androgen receptor modulators (SARMs, e.g. andarine, LGD-4033, ostarine and 
RAD140), tibolone, zeranol and zilpaterol. 
 
For purposes of this section:  
* “exogenous” refers to a substance which is not ordinarily produced by the body naturally.  
** “endogenous” refers to a substance which is ordinarily produced by the body naturally. 
 
S2. PEPTIDE HORMONES, GROWTH FACTORS, RELATED SUBSTANCES AND MIMETICS 
The following substances, and other substances with similar chemical structure or similar biological 
effect(s), are prohibited: 
1.Erythropoietins (EPO) and agents affecting erythropoiesis, including, but not limited to: 

1.1 Erythropoietin-Receptor Agonists, e.g.  
Darbepoetins (dEPO); erythropoietins (EPO); EPO based constructs [EPO-Fc, methoxy 
polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)]; EPO-mimetic agents and their constructs (e.g. CNTO-
530, peginesatide).  
1.2 Hypoxia-inducible factor (HIF) activating agents, e.g. Argon; cobalt; molidustat; roxadustat 
(FG-4592); xenon.  
1.3 GATA inhibitors, e.g. K-11706. 
1.4 TGF-beta (TGF-β) inhibitors, e.g. Luspatercept; sotatercept.  
1.5 Innate repair receptor agonists, e.g. Asialo EPO; carbamylated EPO (CEPO).  

 
2.Peptide Hormones and Hormone Modulators, 

2.1 Chorionic Gonadotrophin (CG) and Luteinizing Hormone (LH) and their releasing factors, e.g. 
Buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin and triptorelin, in males;  
2.2 Corticotrophins and their releasing factors, e.g. Corticorelin; 
2.3 Growth Hormone (GH), its fragments and releasing factors, including, but not limited to: 
Growth Hormone fragments, e.g. AOD-9604 and hGH 176-191; Growth Hormone Releasing 
Hormone (GHRH) and its analogues, e.g. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin and tesamorelin; Growth 
Hormone Secretagogues (GHS), e.g. ghrelin and ghrelin mimetics, e.g. anamorelin, ipamorelin and 
tabimorelin; GH-Releasing Peptides (GHRPs), e.g. alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), 
GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6, and hexarelin.  

 
3. Growth Factors and Growth Factor Modulators, including, but not limited to:  

Fibroblast Growth Factors (FGFs);  
Hepatocyte Growth Factor (HGF);  
Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) and its analogues;  
Mechano Growth Factors (MGFs);  
Platelet-Derived Growth Factor (PDGF);  
Thymosin-β4 and its derivatives e.g. TB-500;  
Vascular-Endothelial Growth Factor (VEGF).  

 
Additional growth factors or growth factor modulators affecting muscle, tendon or ligament protein 
synthesis/degradation, vascularisation, energy utilization, regenerative capacity or fibre type switching.  
 
S3. BETA-2 AGONISTS 
All selective and non-selective beta-2 agonists, including all optical isomers, are prohibited;  
Including, but not limited to:  
Fenoterol; formoterol; higenamine; indacaterol; olodaterol; procaterol; reproterol; salbutamol; salmeterol; 
terbutaline; tulobuterol; vilanterol. 
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Except:  

- Inhaled salbutamol: maximum 1600 micrograms over 24 hours in divided doses not to exceed 
800 micrograms over 12 hours starting from any dose;  

- Inhaled formoterol: maximum delivered dose of 54 micrograms over 24 hours;  
- Inhaled salmeterol: maximum 200 micrograms over 24 hours.  

 
The presence in urine of salbutamol in excess of 1000 ng/mL or formoterol in excess of 40 ng/mL is not 
consistent with therapeutic use of the substance and will be considered as an Adverse Analytical Finding 
(AAF) unless the Athlete proves, through a controlled pharmacokinetic study, that the abnormal result was 
the consequence of a therapeutic dose (by inhalation) up to the maximum dose indicated above. 
 
S4. HORMONE AND METABOLIC MODULATORS 
The following hormone and metabolic modulators are prohibited:  
 
1. Aromatase inhibitors including, but not limited to:  

4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo);  
aminoglutethimide;  
anastrozole;  
androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione);  
androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane);  
exemestane;  
formestane;  
letrozole;  
testolactone.  

 
2. Selective estrogen receptor modulators (SERMs) including, but not limited to:  

raloxifene;  
tamoxifen;  
toremifene.  

 
3. Other anti-estrogenic substances including, but not limited to:  

clomifene;  
cyclofenil;  
fulvestrant.  

 
4. Agents modifying myostatin function(s) including, but not limited, to: 

myostatin inhibitors.  
 
5. Metabolic modulators:  

5.1 Activators of the AMP-activated protein kinase (AMPK), e.g. AICAR, SR9009; and Peroxisome 
Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) agonists, e.g. 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-
(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) acetic acid (GW1516, GW501516);  
5.2 Insulins and insulin-mimetics;  
5.3 Meldonium;  
5.4 Trimetazidine. 

 
S5. DIURETICS AND MASKING AGENTS  
The following diuretics and masking agents are prohibited, as are other substances with a similar 
chemical structure or similar biological effect(s).  
Including, but not limited to:  

- Desmopressin; probenecid; plasma expanders, e.g. intravenous administration of albumin, 
dextran, hydroxyethyl starch and mannitol.  

- Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; chlortalidone; etacrynic acid; furosemide; 
indapamide; metolazone; spironolactone; thiazides, e.g. bendroflumethiazide, chlorothiazide and 
hydrochlorothiazide; triamterene and vaptans, e.g. tolvaptan.  
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Except:  

- Drospirenone; pamabrom; and ophthalmic use of carbonic anhydrase inhibitors (e.g. 
dorzolamide, brinzolamide).  

- Local administration of felypressin in dental anaesthesia.  
 
The detection in an Athlete’s Sample at all times or In-Competition, as applicable, of any quantity of the 
following substances subject to threshold limits: formoterol, salbutamol, cathine, ephedrine, 
methylephedrine and pseudoephedrine, in conjunction with a diuretic or masking agent, will be 
considered as an Adverse Analytical Finding (AAF) unless the Athlete has an approved Therapeutic Use 
Exemption (TUE) for that substance in addition to the one granted for the diuretic or masking agent.  
 
 
 

 PROHIBITED METHODS 
 
M1. MANIPULATION OF BLOOD AND BLOOD COMPONENTS  
The following are prohibited:  
1. The Administration or reintroduction of any quantity of autologous, allogenic (homologous) or 
heterologous blood, or red blood cell products of any origin into the circulatory system.  
 
2. Artificially enhancing the uptake, transport or delivery of oxygen.  
Including, but not limited to:  
Perfluorochemicals; efaproxiral (RSR13) and modified haemoglobin products, e.g. haemoglobin-based 
blood substitutes and microencapsulated haemoglobin products, excluding supplemental oxygen by 
inhalation.  
 
3. Any form of intravascular manipulation of the blood or blood components by physical or chemical 
means.  
 
M2. CHEMICAL AND PHYSICAL MANIPULATION  
The following are prohibited:  
1. Tampering, or Attempting to Tamper, to alter the integrity and validity of Samples collected during 
Doping Control.  
Including, but not limited to:  
Urine substitution and/or adulteration, e.g. proteases.  
 
2. Intravenous infusions and/or injections of more than a total of 100 mL per 12-hour period except for 
those legitimately received in the course of hospital treatments, surgical procedures or clinical diagnostic 
investigations.  
 
M3. GENE DOPING  
The following, with the potential to enhance sport performance, are prohibited:  
1. The use of polymers of nucleic acids or nucleic acid analogues.  
 
2. The use of gene editing agents designed to alter genome sequences and/or the transcriptional or 
epigenetic regulation of gene expression.  
 
3. The use of normal or genetically modified cells.  
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 SUBSTANCES AND METHODS 

PROHIBITED IN-COMPETITION 
 

In addition to the categories S0 to S5 and M1 to M3 defined above, the following categories are 
prohibited In-Competition: 

 
PROHIBITED SUBSTANCES 

 
S6. STIMULANTS  
All stimulants, including all optical isomers, e.g. d- and l- where relevant, are prohibited.  
Stimulants include:  
 
a: Non-Specified Stimulants:  

Adrafinil;  
amfepramone;  
amfetamine;  
amfetaminil;  
amiphenazole;  
benfluorex;  
benzylpiperazine;  
bromantan;  
clobenzorex;  
cocaine;  
cropropamide;  
crotetamide;  
fencamine;  
fenetylline;  
fenfluramine;  
fenproporex;  
fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)];  
furfenorex;  
lisdexamfetamine;  
mefenorex;  
mephentermine;  
mesocarb;  
metamfetamine(d-);  
p-methylamphetamine;  
modafinil; 
norfenfluramine;  
phendimetrazine;  
phentermine;  
prenylamine;  
prolintane.  
 
A stimulant not expressly listed in this section is a Specified Substance.  

 
b: Specified Stimulants.  
Including, but not limited to:  

1,3-Dimethylbutylamine;  
4-methylhexan-2-amine (methylhexaneamine);  
benzfetamine;  
cathine**; 
cathinone and its analogues, e.g. mephedrone, methedrone, and α - pyrrolidinovalerophenone;  
dimethylamphetamine;  
ephedrine***;  
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epinephrine**** (adrenaline);  
etamivan;  
etilamfetamine;  
etilefrine;  
famprofazone;  
fenbutrazate;  
fencamfamin;  
heptaminol;  
hydroxyamfetamine (parahydroxyamphetamine);  
isometheptene;  
levmetamfetamine;  
meclofenoxate;  
methylenedioxymethamphetamine;  
methylephedrine***;  
methylphenidate;  
nikethamide;  
norfenefrine;  
octopamine;  
oxilofrine (methylsynephrine);  
pemoline;  
pentetrazol;  
phenethylamine and its derivatives;  
phenmetrazine;  
phenpromethamine;  
propylhexedrine;  
pseudoephedrine*****;  
selegiline; 
sibutramine;  
strychnine;  
tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine);  
tuaminoheptane;  
 
and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s).  

 
Except:  

- Clonidine  
- Imidazole derivatives for topical/ophthalmic use and those stimulants included in the 2018 

Monitoring Program*.  
 
* Bupropion, caffeine, nicotine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol, and synephrine: These 
substances are included in the 2018 Monitoring Program, and are not considered Prohibited Substances.  
** Cathine: Prohibited when its concentration in urine is greater than 5 micrograms per milliliter.  
*** Ephedrine and methylephedrine: Prohibited when the concentration of either in urine is greater than 
10 micrograms per milliliter.  
**** Epinephrine (adrenaline): Not prohibited in local administration, e.g. nasal, ophthalmologic, or co-
administration with local anaesthetic agents.  
***** Pseudoephedrine: Prohibited when its concentration in urine is greater than 150 micrograms per 
milliliter.  
 
S7. NARCOTICS  
The following narcotics are prohibited:  

Buprenorphine;  
dextromoramide;  
diamorphine (heroin);  
fentanyl and its derivatives;  
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hydromorphone;  
methadone;  
morphine;  
nicomorphine;  
oxycodone;  
oxymorphone;  
pentazocine;  
pethidine.  

 
S8. CANNABINOIDS  
The following cannabinoids are prohibited:  

- Natural cannabinoids, e.g. cannabis, hashish and marijuana,  
- Synthetic cannabinoids e.g. Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) and other cannabimimetics.  

 
Except:  

- Cannabidiol.  
 
S9. GLUCOCORTICOIDS  
All glucocorticoids are prohibited when administered by oral, intravenous, intramuscular or rectal routes.  
Including but not limited to:  

Betamethasone;  
budesonide;  
cortisone;  
deflazacort;  
dexamethasone;  
fluticasone;  
hydrocortisone;  
methylprednisolone;  
prednisolone;  
prednisone;  
triamcinolone. 

 
 
 
 SUBSTANCES PROHIBITED IN PARTICULAR SPORTS 
 
P1. BETA-BLOCKERS  
Beta-blockers are prohibited In-Competition only, in the following sports, and also prohibited Out-of-
Competition where indicated. 

- Archery (WA)*  
- Automobile (FIA)  
- Billiards (all disciplines) (WCBS)  
- Darts (WDF)  
- Golf (IGF)  
- Shooting (ISSF, IPC)*  
- Skiing/Snowboarding (FIS) in ski jumping, freestyle aerials/halfpipe and snowboard halfpipe/big 

air  
- Underwater sports (CMAS) in constant-weight apnoea with or without fins, dynamic apnoea with 

and without fins, free immersion apnoea, Jump Blue apnoea, spearfishing, static apnoea, target 
shooting and variable weight apnoea.  

 
*Also prohibited Out-of-Competition  
 
Including, but not limited to:  

Acebutolol;  
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alprenolol;  
atenolol;  
betaxolol;  
bisoprolol;  
bunolol;  
carteolol;  
carvedilol;  
celiprolol;  
esmolol;  
labetalol;  
levobunolol;  
metipranolol;  
metoprolol;  
nadolol;  
oxprenolol;  
pindolol;  
propranolol;  
sotalol;  
timolol.” 
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„I. melléklet - Tiltólista – Nemzetközi követelmények 

 
Párizs, 2018. január 1. 

 
2018. ÉVI TILTÓLISTA 

NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT 
 

Érvényes 2018. január 1-jétől 
 
 
A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat 4.2.2 cikke értelmében minden Tiltott szer „Meghatározott szer”-
nek minősül, kivéve az S1, S2, S4.4, S4.5 és S6.a kategóriákba tartozó anyagokat, valamint az M1, M2 és M3 
Tiltott Módszereket. 
 

MINDENKOR (VERSENYIDŐSZAKON BELÜL ÉS KÍVÜL) TILTOTT SZEREK ÉS MÓDSZEREK 
 

TILTOTT SZEREK 
 
S0. NEM ENGEDÉLYEZETT SZEREK 
Minden esetben tiltott bármely olyan farmakológiai szer, amely nem szerepel a Lista valamely következő 
részében, és amely jelenleg nem rendelkezik valamely kormányzati szabályozó egészségügyi hatóság 
humán terápiás használatra történő jóváhagyásával (például klinikai kipróbálás előtti fázisban lévő vagy a 
klinikai kipróbálás fázisában lévő gyógyszerek, vagy használatból kivont gyógyszerek, új pszichoaktív 
anyagok, kizárólag állatgyógyászati használatra jóváhagyott szerek). 
 
S1. ANABOLIKUS SZEREK 
Az anabolikus szerek tiltottak. 
 
1. Anabolikus Androgén Szteroidok (AAS) 
a) Exogén* anabolikus androgén szteroidok, úgymint: 

1-androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol);  
1-androstenedione (5α-androst-1-ene-3,17-dione);  
1-androsterone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one); 
1-testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one); 
4-hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one); 
bolandiol (estr-4-ene-3β,17β-diol);  
bolasterone;  
calusterone;  
clostebol;  
danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol); 
dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);  
desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol);  
drostanolone;  
ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol);  
fluoxymesterone;  
formebolone;  
furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol); 
gestrinone;  
mestanolone;  
mesterolone;  
metandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);  
metenolone;  
methandriol;  
methasterone (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one); 
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methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one);  
methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one); 
methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one); 
methyltestosterone;  
metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one); 
mibolerone;  
norboletone;  
norclostebol;  
norethandrolone;  
oxabolone;  
oxandrolone;  
oxymesterone;  
oxymetholone;  
prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane);  
quinbolone;  
stanozolol;  
stenbolone;  
tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one);  
trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one);  
 
illetve egyéb, hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású szerek. 

 
b) Endogén** anabolikus androgén szteroidok exogén módon alkalmazva: 

19-norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol); 
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione); 
androstanolone (5α-dihydrotestosterone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); 
androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol);  
androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione);  
boldenone; 
boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione); 
nandrolone (19-nortestosterone); 
prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one); 
testosterone;  
 
valamint ezek metabolitjai és izomerei, a teljesség igénye nélkül: 
 
3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 
5α-androst-2-ene-17-one; 
5α-androstane-3α,17α-diol; 
5α-androstane-3α,17β-diol; 
5α-androstane-3β,17α-diol; 
5α-androstane-3β,17β-diol; 
5β-androstane-3α,17β-diol;  
7α-hydroxy-DHEA; 
7β-hydroxy-DHEA; 
4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol); 
5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); 
7-keto-DHEA; 
19-norandrosterone; 
19-noretiocholanolone; 
androst-4-ene-3α,17α-diol; 
androst-4-ene-3α,17β-diol; 
androst-4-ene-3β,17α-diol; 
androst-5-ene-3α,17α-diol; 
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androst-5-ene-3α,17β-diol; 
androst-5-ene-3β,17α-diol; 
androsterone; 
epi-dihydrotestosterone; 
epitestosterone; 
etiocholanolone. 

 
2. Egyéb anabolikus szerek 
A teljesség igénye nélkül: 
Clenbuterol, szelektív androgén receptor modulátorok (SARM-ok, pl. andarine, LGD-4033, ostarine és 
RAD140), tibolone, zeranol és zilpaterol. 
 
A jelen rész értelmezése céljából: 
* „exogénnek” tekintendő az a szer, amelyet normális körülmények között az emberi szervezet 
természetes módon általában nem állít elő. 
** „endogénnek” tekintendő az a szer, amelyet normális körülmények között az emberi szervezet 
természetes módon előállít. 
 
 
S2. PEPTIDHORMONOK, NÖVEKEDÉSI FAKTOROK, ROKONVEGYÜLETEK ÉS MIMETIKUMOK 
Az alábbi szerek, valamint a hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású egyéb szerek 
tiltottak: 
 
1.  Erythropoietinek (EPO) és az eritropoiézist befolyásoló szerek a teljesség igénye nélkül: 

1.1 Erythropoietin-receptor agonisták, például darbepoetinek (dEPO); erythropoietinek (EPO); 
EPO alapú szerkezetek [EPO-Fc, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)]; EPO-
mimetikus szerek és szerkezeteik (pl. CNTO-530, peginesatide). 
1.2. Hipoxia indukált faktor (HIF) aktiváló szerek, pl. argon; kobalt; molidustat; roxadustat (FG-

4592); xenon. 
1.3. GATA inhibitorok, pl. K-11706. 
1.4. növekedési faktor-béta (TGF-β) inhibitorok, pl. luspatercept; sotatercept. 
1.5. Innate repair receptor agonisták, pl. asialo EPO; carbamylated EPO (CEPO). 
 

2. Peptid hormonok és hormon modulátorok, 
2.1. Chorionic Gonadotrophin (CG) és luteinizáló hormon (LH) és az emberi szervezetben való 
felszabadításukat előidéző faktorok, pl. buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, 
nafarelin és triptorelin férfiak esetében; 
2.2. Kortikotrofinek és az emberi szervezetben való felszabadításukat előidéző faktorok, pl. 
corticorelin; 
2.3. Növekedési hormon (GH), töredékei, és az emberi szervezetben való felszabadítását előidéző 
faktorok, a teljesség igénye nélkül: Növekedési hormon töredék, pl. AOD-9604 és hGH 176-191; 
növekedési hormont felszabadító hormon (GHRH) és annak analógjai, pl. CJC-1293, CJC-1295, 
sermorelin és tesamorelin; növekedési hormon szekretagógok (GHS), pl. ghrelin és ghrelin 
mimetikumok, pl. anamorelin, ipamorelin és tabimorelin; GH felszabadító peptidek (GHRP-k), pl. 
alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6, és hexarelin. 
 

3. Növekedési faktorok és növekedési faktor modulátorok, a teljesség igénye nélkül: 
Fibroblaszt növekedési faktorok (FGF-ek); 
hepatocita növekedési faktor (HGF); 
inzulin típusú növekedési faktor-1 (IGF-1) és analógjai; 
mechanoszenzitív növekedési faktorok (MGF-ek); 
trombocita-eredetű növekedési faktor (PDGF); 
Thymosin-β4 és származékai, pl: TB-500; 
vaszkuláris endotél növekedési faktor (VEGF).  
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További növekedési faktorok vagy növekedési faktor modulátorok, amik hatást gyakorolnak az izom, ín 
vagy ínszalag fehérje szintézisére/lebontására, az érképződésre, az energiahasznosításra, a 
regenerálódási képességre vagy az izomrost típus átalakításra. 
 
S3. BÉTA-2 AGONISTÁK 
Az összes szelektív és nem szelektív béta-2 agonista, beleértve minden optikai izomert, tiltott. 
A teljesség igénye nélkül: 
Fenoterol; formoterol; higenamine; indacaterol; olodaterol; procaterol; reproterol; salbutamol; salmeterol; 
terbutaline; tulobuterol; vilanterol. 
 
Kivéve: 

- Inhalált salbutamol: 24 óra alatt legfeljebb 1600 mikrogramm, amelynek megosztott mennyisége 
12 órán keresztül nem haladhatja meg a 800 mikrogrammot a dózis bármely adagjától 
kezdődően; 

- Inhalált formoterol: maximális kiadagolt dózis 24 óra alatt legfeljebb 54 mikrogramm; 
- Inhalált salmeterol: 24 óra alatt legfeljebb 200 mikrogramm. 

 
Ha a salbutamol koncentrációja a vizeletben meghaladja a 1000 ng/ml értéket, vagy a formoterolé a 40 
ng/ml értéket, azt nem lehet a szer terápiás célú alkalmazásának tekinteni és pozitív vizsgálati 
eredménynek (AAF) tekintendő, hacsak a sportoló ellenőrzött farmakokinetikai vizsgálattal igazolni nem 
tudja, hogy a normál értéktől eltérő mérési eredmény olyan terápiás célú (inhalált) dózisnak tudható be, 
amely nem haladta meg a fent megjelölt maximális dózist. 
 
S4. HORMON- ÉS METABOLIKUS MÓDOSÍTÓK 
Az alábbi hormon- és metabolikus módosítók tiltottak: 
 
1. Aromatáz inhibitorok, a teljesség igénye nélkül:  

4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo); 
aminoglutethimide;  
anastrozole;  
androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione);  
androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane); 
exemestane;    
formestane; 
letrozole; 
testolactone. 
 

2. Szelektív ösztrogén-receptor modulátorok (SERM-ek), a teljesség igénye nélkül:  
raloxifene;  
tamoxifen; 
toremifene. 
 

3. Egyéb antiösztrogén hatású szerek, a teljesség igénye nélkül:  
clomifene;  
cyclofenil; 
fulvestrant. 
 

4. A miosztatin funkció(ka)t módosító hatóanyagok, a teljesség igénye nélkül:  
miosztatin inhibitorok. 
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5. Metabolikus módosítók: 

5.1. Az AMP-aktivált protein-kináz (AMPK) aktivátorai, pl. AICAR, SR9009; és peroxiszóma 
proliferátor aktivált receptor δ (PPARδ) agonisták, pl. 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-
(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) acetic acid (GW1516, GW501516);  
5.2. Inzulinok és inzulin mimetikumok; 
5.3. Meldonium; 
5.4. Trimetazidine. 

 
S5. VÍZHAJTÓK ÉS MASZKÍROZÓ SZEREK 
A következő vízhajtók és maszkírozó szerek tiltottak, csakúgy, mint az egyéb, hasonló kémiai szerkezetű 
vagy hasonló biológiai hatású anyagok. 
Ilyenek a teljesség igénye nélkül: 

- Desmopressin; probenecid; plazma expanderek, pl. albumin, dextran, hidroxietil keményítő és 
mannitol intravénás alkalmazása. 

- Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; chlortalidone; etakrinsav (etacrynic acid); 
furosemide; indapamide; metolazone; spironolactone; thiazide-ek, pl. bendroflumethiazide, 
chlorothiazide és hydrochlorothiazide; triamterene és vaptanok, pl. tolvaptan. 

Kivéve: 
- Drospirenone; pamabrom; és szénsav-anhidráz gátlók szemészeti alkalmazása (pl. dorzolamide, 

brinzolamide). 
- A felypressin helyi alkalmazása fogorvosi anesztézia keretében. 

 
Ha egy Sportoló Mintájában – helyzettől függően – bármikor vagy Versenyidőszakon belül a 
küszöbértékkel rendelkező következő szerek: formoterol, salbutamol, cathine, ephedrine, 
methylephedrine, pseudoephedrine bármilyen mennyisége kerül kimutatásra vízhajtóval vagy 
maszkírozó szerrel együtt, az pozitív vizsgálati eredménynek tekintendő, hacsak a Sportoló a vízhajtóra és 
maszkírozó anyagra vonatkozóan kiadott gyógyászati célú mentesség mellett nem rendelkezik 
jóváhagyott gyógyászati célú mentességgel az adott anyagra vonatkozóan is. 
 
 

TILTOTT MÓDSZEREK 
 
M1. A VÉRBE ÉS A VÉR ALKOTÓELEMEIBE TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁS 
Az alábbiak tiltottak: 
1. Bármilyen eredetű autológ, allogén (homológ) vagy heterológ vér-, illetve vörösvérsejt-készítmény 
bármilyen mennyiségben történő beadása vagy visszajuttatása a keringési rendszerbe. 
 
2. Az oxigénfelvétel, -szállítás vagy -bevitel mesterséges fokozása. 
A teljesség igénye nélkül ideértve: 
A perfluor vegyületeket; az efaproxiralt (RSR13), és a módosított hemoglobinkészítményeket, pl. 
hemoglobin-alapú vérpótló készítmények és mikrokapszulázott hemoglobin készítmények, kivéve a 
belégzés útján történő kiegészítő oxigénadást. 
 
3. A vérbe vagy a vér alkotóelemeibe intravaszkuláris úton történő fizikai vagy kémiai beavatkozás 
bármely formája. 
 
M2. KÉMIAI ÉS FIZIKAI BEAVATKOZÁS 
Az alábbiak tiltottak: 
1. A manipulálás vagy manipulálás kísérlete, a doppingellenőrzés során levett minták integritásának vagy 
érvényességének megváltoztatása céljából.  
Ilyenek a teljesség igénye nélkül:  
A vizeletminta helyettesítése és/vagy meghamisítása, pl. proteázok. 
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2. A 12 órás időtartam alatt összesen 100 ml-t meghaladó intravénás infúziók és/vagy injekciók, kivéve a 
kórházi kezelések, sebészeti eljárások vagy klinikai diagnosztikai vizsgálatok során indokoltan kapottakat. 
 
M3. GÉNDOPPING 
Az alábbi, a sportteljesítmény fokozására alkalmas módszerek tiltottak: 
1. Nukleinsavak polimerjeinek vagy nukleinsav-analógok polimerjeinek használata. 
 
2. A génszekvenciák módosítására és/vagy a génkibocsátás transzkripcionális vagy epigenetikus 
szabályozásának megváltoztatására tervezett génszerkesztő anyagok használata. 
 
3. Normál vagy genetikailag módosított sejtek alkalmazása. 

 
 
 

 

VERSENYIDŐSZAKON BELÜL TILTOTT SZEREK ÉS MÓDSZEREK 
 

A fentiekben meghatározott S0-S5 és M1-M3 kategóriák mellett versenyidőszakon belül az alábbi 
kategóriák is tiltottak: 

 
 TILTOTT SZEREK 
 
S6. STIMULÁNSOK 
Minden stimuláns, beleértve – ha értelmezhető – minden (pl. d- és l-) optikai izomert, tiltott. 
Stimulánsok, úgymint: 
 
a) Nem meghatározott stimulánsok: 

Adrafinil;  
amfepramone;  
amfetamine;  
amfetaminil;  
amiphenazole;  
benfluorex;  
benzylpiperazine;  
bromantan;  
clobenzorex;  
cocaine;  
cropropamide;  
crotetamide;  
fencamine;  
fenetylline;  
fenfluramine;  
fenproporex;  
fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)];  
furfenorex;  
lisdexamfetamine; 
mefenorex;  
mephentermine;  
mesocarb;  
metamfetamine(d-);  
p-methylamphetamine;  
modafinil;  
norfenfluramine;  
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phendimetrazine;  
phentermine;  
prenylamine;  
prolintane. 
 
Az e részben kifejezetten fel nem sorolt stimulánsok a Meghatározott Szerek közé tartoznak. 
 

b) Meghatározott stimulánsok. 
Ilyenek a teljesség igénye nélkül: 

1,3-Dimethylbutylamine; 
4-methylhexan-2-amine (methylhexaneamine); 
Benzfetamine;  
cathine**;  
cathinone és annak analógjai, pl. mephedrone, methedrone, és α- pyrrolidinovalerophenone;  
dimethylamphetamine;  
ephedrine***;  
epinephrine**** (adrenaline);  
etamivan;  
etilamfetamine;  
etilefrine;  
famprofazone;  
fenbutrazate;  
fencamfamin;  
heptaminol;  
hydroxyamfetamine (parahydroxyamphetamine);  
isometheptene;  
levmetamfetamine;  
meclofenoxate;  
methylenedioxymethamphetamine;  
methylephedrine***;  
methylphenidate;  
nikethamide;  
norfenefrine;  
octopamine;  
oxilofrine (methylsynephrine);  
pemoline;  
pentetrazol;  
phenethylamine és származékai;  
phenmetrazine;  
phenpromethamine;  
propylhexedrine;  
pseudoephedrine*****;   
selegiline;   
sibutramine;   
strychnine;  
tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine);  
tuaminoheptane; 
 
illetve egyéb, hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású szerek. 
 

Kivéve: 
- Clonidine 
- A helyileg/szemészeti célból alkalmazott imidazole-származékok és a 2018. évi monitoring 

programban* szereplő stimulánsok. 
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* Bupropion, koffein (caffeine), nikotin (nicotine), phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol és 
synephrine: Ezek a szerek szerepelnek a 2018. évi monitoring programban, és nem tekinthetők Tiltott 
Szereknek. 
** Cathine: Tiltott, ha koncentrációja a vizeletben meghaladja a milliliterenkénti 5 mikrogrammot. 
*** Ephedrine és a methylephedrine: Tiltott, ha bármelyik koncentrációja a vizeletben meghaladja a 
milliliterenkénti 10 mikrogrammot. 
**** Epinephrine (adrenaline): Nem tiltott helyileg, pl. orrban, szemészeti céllal alkalmazva, vagy helyi 
érzéstelenítő szerekkel együtt alkalmazva. 
***** Pseudoephedrine: Tiltott, ha koncentrációja a vizeletben meghaladja a milliliterenkénti 150 
mikrogrammot. 
 
S7. NARKOTIKUMOK 
Az alábbi narkotikumok tiltottak: 

Buprenorphine;  
dextromoramide;  
diamorphine (heroin);  
fentanyl és származékai;  
hydromorphone;  
methadone;  
morphine;  
nicomorphine; 
oxycodone;  
oxymorphone;  
pentazocine; 
pethidine. 

 
S8. KANNABINOIDOK 
Az alábbi kannabinoidok tiltottak: 

- A természetes kannabinoidok, például cannabis, hasis és marihuána,  
- Szintetikus kannabinoidok, például delta 9-tetrahydrocannabinol (THC) és egyéb 

kannabimimetikumok. 
 
Kivéve: 

- Kannabidiol. 
 
S9. GLÜKOKORTIKOIDOK 
Minden glükokortikoid orális, intravénás, intramuszkuláris vagy rektális úton történő alkalmazása tiltott. 
A teljesség igénye nélkül: 

Betamethasone;  
budesonide;  
cortisone;  
deflazacort;  
dexamethasone;  
fluticasone;  
hydrocortisone;  
methylprednisolone;  
prednisolone;  
prednisone;  
triamcinolone. 
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BIZONYOS SPORTÁGAKBAN TILTOTT SZEREK 

 
P1. BÉTA-BLOKKOLÓK 
A béta-blokkolók kizárólag versenyidőszakon belül tiltottak az alábbi sportágakban, valamint 
versenyidőszakon kívül is tiltottak, ahol az külön jelezve van. 

- Íjászat (WA)* 
- Autóverseny (FIA) 
- Biliárd (minden szakág) (WCBS) 
- Darts (WDF) 
- Golf (IGF) 
- Lövészet (ISSF, IPC)* 
- Síelésen/hódeszkázáson (FIS) belül: síugrás, szabadstílusú síakrobatika/félcső, hódeszka 

félcső/ugrás 
- Vízalatti sportokon (CMAS) belül: állandó súlyos apnea uszonnyal vagy anélkül, dinamikus apnea 

uszonnyal vagy anélkül, szabad lehúzásos apnea, Jump Blue apnea, szigonyhalászat, statikus 
apnea, céllövészet és változó súlyos apnea. 
 

* Versenyidőszakon kívül is tiltott 
 
Ilyenek a teljesség igénye nélkül: 

Acebutolol;  
alprenolol;  
atenolol;  
betaxolol;  
bisoprolol;  
bunolol;  
carteolol;  
carvedilol;  
celiprolol;  
esmolol;  
labetalol;  
levobunolol;  
metipranolol;  
metoprolol;  
nadolol;  
oxprenolol;  
pindolol;  
propranolol;  
sotalol; 
timolol.” 
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4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. § és az 5. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Az  Egyezmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű 

fordításának közzétételéről a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

5. §  Hatályát veszti az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény 
I. melléklete módosításának kihirdetéséről szóló 427/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről

A Kormány a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  
CXCI. törvény 28.  § (1)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzék

1. §  Rehabilitációs orvosszakértői tevékenység végzésére az jogosult, aki – a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 27/A.  § 
(1) bekezdésében meghatározott feltételeken túlmenően –
a) az  1.  mellékletben felsorolt valamelyik szakképesítéssel és az  e  szakképesítéssel ellátható területeken 

legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkezik,
b) egészségbiztosítási szakképesítéssel rendelkezik,
c) az  1.  mellékletben felsorolt, az  a)  pont alapján figyelembe vett szakképesítés és az  egészségbiztosítási 

szakképesítés tekintetében szerepel az  egészségügyi dolgozók érvényes működési nyilvántartásában, 
kivéve, ha az egészségügyről szóló törvényben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenysége végzésének 
a működési nyilvántartásba történő bejegyzése nem feltétele, és

d) az e rendeletben meghatározott továbbképzési kötelezettséget teljesíti.

2. § (1) Az  1.  § a)  pontjában meghatározott szakmai gyakorlatot az  igazolja, aki vagy akinek a  jogelődje a  bejelentőt 
foglalkoztatja vagy foglalkoztatta. Ha a  foglalkoztató jogutód nélkül megszűnt, vagy a  szakmai gyakorlatot 
a  bejelentő nem foglalkoztatottként teljesítette, a  gyakorlatot szerződéssel és annak teljesítését igazoló 
dokumentummal kell igazolni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell a kiállítójának nevét, székhelyét, a bejelentő nevét, lakcímét, 
a betöltött munkakör megnevezését és a foglalkoztatás időtartamát.

3. § (1) A  rehabilitációs orvosszakértői tevékenységgel kapcsolatos bejelentést Budapest Főváros Kormányhivatalához  
(a továbbiakban: Hivatal) a 2. melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani.

 (2) Az  1.  § c)  pontjában, a  15.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és a  15.  § (2)  bekezdés b)  pontjában foglalt feltétel 
fennállásának vizsgálata céljából a  Hivatal megkeresi az  egészségügyi dolgozók működési nyilvántartását vezető 
szervet.

 (3) A  bejelentés – a  határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenység kivételével – 
a megtételétől számított öt naptári évre szól.
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4. § (1) A Hivatal rehabilitációs orvosszakértői tevékenységre jogosult személyekről vezetett nyilvántartása (a továbbiakban: 
rehabilitációs orvosszakértői névjegyzék) – a  törvényben meghatározott adatokon túl – a  következő adatokat 
tartalmazza:
a) az 5. § szerinti szüneteltetés kezdő és záró időpontja,
b) – a  határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenység kivételével – a  bejelentés 

lejártának időpontja.
 (2) A  Hivatal – a  törvényben meghatározott adatokon túl – a  honlapján naprakészen közhírré teszi a  rehabilitációs 

orvosszakértői tevékenységre jogosult személy elérhetőségére, valamint a  végzettségére, képesítésére vonatkozó, 
a  2.  melléklet h)–j)  pontjában foglalt adatokat, valamint intézkedik azoknak a  Szociális Ágazati Portálon történő 
közhírré tételéről.

 (3) A rehabilitációs orvosszakértőt – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 28.  §-ában foglaltakon túl – törölni kell a  rehabilitációs 
orvosszakértői névjegyzékből, ha
a) elhunyt,
b) a 6. § szerinti továbbképzési kötelezettségét nem teljesíti, vagy
c) a szakértői tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt feltételek már nem állnak fenn.

5. §  A rehabilitációs orvosszakértő a  Hivatalnál – legfeljebb 3 évre – kérheti tevékenységének szüneteltetését 
a kérelem benyújtását követő kezdő és záró időpontjának megjelölésével. A bejelentés időtartama a szüneteltetés 
időtartamával meghosszabbodik. A szüneteltetés záró időpontja a szüneteltetés alatt módosítható.

6. § (1) A  rehabilitációs orvosszakértő köteles a  Hivatal által szervezett 20 óra időtartamú, írásbeli vizsgával záruló 
továbbképzésen részt venni és a vizsgakövetelményeket teljesíteni
a) a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékbe vétel időpontját követő 1 éven belül, valamint
b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítését követően évente.

 (2) A továbbképzés célja a rehabilitációs orvosszakértők képzése érdekében
a) a  komplex minősítés során az  egészségi állapot, valamint az  önellátási képesség orvosszakmai szempontú 

vizsgálatára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok, eljárásrendek naprakész elsajátítása,
b) az elméleti és gyakorlati ismeretek folyamatos szinten tartása,
c) az egységes szemlélet és gyakorlat kialakítása a rehabilitációs orvosszakértői tevékenységben.

2. A foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzék

7. § (1) Foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenység végzésére az  jogosult, aki – az  Mmtv. 27.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott feltételeken túlmenően –
a) nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
b) egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik,
c) a bejelentett szakterületen megszerzett 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik és
d) az e rendeletben meghatározott továbbképzési kötelezettséget teljesíti.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltak mellett a szakértőnek rendelkeznie kell
a) a  9.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti szakterület esetében az  adott szolgáltatás nyújtásához jogszabályban 

előírt képesítéssel, és teljesítenie kell a  szolgáltatás nyújtásához jogszabályban meghatározott egyéb 
feltételeket,

b) a 9. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakterület esetében egyetemi jogi képesítéssel,
c) a 9. § (1) bekezdés e) pontja szerinti szakterület esetében mérnök alapvégzettséggel és az épített környezet 

akadálymentességére irányuló szakirányú szakképesítéssel,
d) a  9.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti szakterület esetében a  tárgyi környezet, a  szolgáltatások, illetve 

az információs és kommunikációs rendszerek akadálymentességére irányuló szakirányú szakképesítéssel,
e) a 9. § (1) bekezdés g) pontja szerinti szakterület esetében informatikus alapvégzettséggel és a szolgáltatások, 

illetve az  információs és kommunikációs rendszerek akadálymentességére irányuló szakirányú 
szakképesítéssel.

8. § (1) Szakmai gyakorlatként csak a bejelentést megelőző 10 évben megszerzett gyakorlatot lehet elfogadni.
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 (2) A  szakmai gyakorlatot az  igazolja, aki vagy akinek a  jogelődje a  bejelentőt foglalkoztatja vagy foglalkoztatta. 
Ha a  foglalkoztató jogutód nélkül megszűnt, vagy a  szakmai gyakorlatot a  bejelentő nem foglalkoztatottként 
teljesítette, a gyakorlatot szerződéssel és annak teljesítését igazoló dokumentummal kell igazolni.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell a  kiállítójának nevét, székhelyét, a  bejelentő nevét, lakcímét, 
a betöltött munkakör megnevezését és a foglalkoztatás időtartamát.

9. § (1) Foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenység végzését a következő szakterületekre lehet bejelenteni:
a) minősítés,
b) akkreditáció,
c) rehabilitációs szolgáltatás,
d) foglalkozási rehabilitációs jog,
e) fizikai akadálymentesítés,
f ) infokommunikációs akadálymentesítés,
g) informatikai akadálymentesítés.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában
a) akkreditáció: a  megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató munkáltatók jogszabályban 

meghatározott akkreditációjával, illetve a  fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatói nyilvántartásba történő 
bejegyzésével kapcsolatos tevékenység;

b) fizikai akadálymentesítés: a tárgyi környezet akadálymentesítésére irányuló, a megváltozott munkaképességű 
személy foglalkozási rehabilitációját szolgáló tevékenység;

c) foglalkozási rehabilitációs jog: az  (1)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott valamennyi szakterület 
tekintetében folytatott, jogi egyetemi végzettséghez kötött tevékenység;

d) infokommunikációs akadálymentesítés: információs és kommunikációs rendszerek akadálymentesítésére 
irányuló, a megváltozott munkaképességű személy foglalkozási rehabilitációját szolgáló tevékenység;

e) informatikai akadálymentesítés: információtechnológiai eszköz használatához kötött szolgáltatások 
akadálymentesítésére irányuló, a  megváltozott munkaképességű személy foglalkozási rehabilitációját 
szolgáló tevékenység;

f ) minősítés: a törvényben meghatározott komplex minősítés során ellátott foglalkozási rehabilitációs szakértői 
feladatok;

g) rehabilitációs szolgáltatás: a  megváltozott munkaképességű személy foglalkozási rehabilitációjára irányuló 
szolgáltatás, ideértve a  foglalkoztatás keretében nyújtott szolgáltatásokat, továbbá a  rehabilitációs 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó kutatási, szolgáltatásfejlesztési és módszertani tevékenységet is.

10. § (1) A  foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenységgel kapcsolatos bejelentést a  Hivatalhoz a  3.  melléklet szerinti 
adatlapon kell benyújtani.

 (2) A bejelentés 5 évre szól. A bejelentés időtartama alatt benyújtott, a szakterület kibővítésére irányuló bejelentéshez 
csak az új szakterülettel kapcsolatos dokumentumokat kell mellékelni.

11. § (1) A Hivatal a foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenységre jogosult személyekről nyilvántartást (a továbbiakban: 
foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzék) vezet.

 (2) A foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzék az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a 3. melléklet a)–b) és f )–j) pontjában foglalt adatok,
b) a 12. § szerinti szüneteltetés kezdő és záró időpontja,
c) a bejelentés lejártának időpontja.

 (3) A Hivatal a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékben szereplő adatokat a honlapján naprakészen közhírré 
teszi, valamint intézkedik azoknak a Szociális Ágazati Portálon történő közhírré tételéről.

 (4) A foglalkozási rehabilitációs szakértőt – a Szolgtv. 28. §-ában foglaltakon túl – törölni kell a foglalkozási rehabilitációs 
szakértői névjegyzékből, ha
a) elhunyt,
b) továbbképzési kötelezettségét nem teljesíti, vagy
c) a szakértői tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt feltételek már nem állnak fenn.

 (5) A foglalkozási rehabilitációs szakértő kérelmére az általa megjelölt szakterületét a névjegyzékből törölni kell.
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 (6) A  Hivatal a  foglalkozási rehabilitációs szakértőnek a  foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékből való 
törléséről – a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzék módosításával egyidejűleg – közleményt jelentet meg 
a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon.

12. §  A foglalkozási rehabilitációs szakértő a  Hivatalnál – legfeljebb 3 évre – kérheti tevékenységének szüneteltetését 
a kérelem benyújtását követő kezdő és záró időpontjának megjelölésével. A bejelentés időtartama a szüneteltetés 
időtartamával meghosszabbodik. A szüneteltetés időtartama a szüneteltetés alatt módosítható.

13. § (1) A  foglalkozási rehabilitációs szakértő köteles legalább 25 óra időtartamú, a  foglalkozási szakértők képzése 
érdekében a Hivatal által szervezett továbbképzésen részt venni
a) a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékbe vétel időpontját követő 1 éven belül, valamint
b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítését követő év első napjától számítva 3 évenként.

 (2) A 12. § szerinti szüneteltetés időtartama a továbbképzési kötelezettséget nem érinti.

3. Záró rendelkezések

14. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

15. § (1) 2018. december 31-éig rehabilitációs orvosszakértői tevékenység végzésére jogosult – a bizottsági elnök kivételével – 
az az egészségbiztosítási szakképesítéssel nem rendelkező személy is, aki
a) orvos szakképzettséggel rendelkezik, és
b) szerepel az egészségügyi dolgozók érvényes működési nyilvántartásában, kivéve, ha az egészségügyről szóló 

törvényben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenysége végzésének a működési nyilvántartásba történő 
bejegyzése nem feltétele.

 (2) 2018. december 31-éig rehabilitációs orvosszakértői tevékenység végzésére bizottsági elnökként jogosult  
az az egészségbiztosítási szakképesítéssel nem rendelkező személy is, aki
a) az 1. § a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, és
b) az  1.  mellékletben felsorolt, az  1.  § a)  pontja alapján figyelembe vett szakképesítés tekintetében szerepel 

az  egészségügyi dolgozók érvényes működési nyilvántartásában, kivéve, ha az  egészségügyről szóló 
törvényben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenysége végzésének a működési nyilvántartásba történő 
bejegyzése nem feltétele.

 (3) 2019. január 1-jén az egészségbiztosítási szakképesítéssel nem rendelkező rehabilitációs orvosszakértőt törölni kell 
a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékből.

16. § (1) E  rendeletet a  2017. december 31-én a  rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló 47/2012. (XII. 11.)  
EMMI rendelet és a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet alapján folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 (2) A 2017. december 31-én
a) a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet alapján a rehabilitációs 

orvosszakértői névjegyzéken és
b) a  foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet alapján a  foglalkozási 

rehabilitációs szakértői névjegyzéken
szereplő szakértők az e rendelet szerinti rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékbe, illetve foglalkozási 
rehabilitációs szakértői névjegyzékbe 2018. január 1-jén hivatalból felvételre kerülnek.

 (3) A (2) bekezdésben foglaltak a 2017. december 31-én fennálló továbbképzési kötelezettség teljesítésének határidejét 
nem érintik.

17. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A rehabilitációs orvosszakértői tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítés

 1.  aneszteziológia és intenzív terápia,
 2.  arc-, állcsont- és szájsebészet,
 3.  belgyógyászat,
 4.  bőrgyógyászat,
 5.  csecsemő- és gyermekgyógyászat,
 6.  érsebészet,
 7.  fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,
 8.  foglalkozásorvostan (üzemorvostan),
 9.  fül-orr-gégegyógyászat,
10.  gasztroenterológia,
11.  geriátria,
12.  gyermek- és ifjúságpszichiátria,
13.  gyermeksebészet,
14.  háziorvostan,
15.  hematológia,
16.  honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan,
17.  idegsebészet,
18.  igazságügyi orvostan,
19.  infektológia,
20.  kardiológia,
21.  klinikai onkológia,
22.  mellkassebészet,
23.  nefrológia,
24.  neurológia,
25.  ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia),
26.  oxyológia és sürgősségi orvostan,
27.  plasztikai és égés-sebészet,
28.  pszichiátria,
29.  repülőorvostan,
30.  reumatológia,
31.  sebészet,
32.  szemészet,
33.  szívsebészet,
34.  szülészet-nőgyógyászat,
35.  tüdőgyógyászat vagy
36.  urológia
szakképesítés.

2. melléklet a 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Bejelentés a rehabilitációs orvosszakértői tevékenység folytatásáról

o Szakértői tevékenység megkezdése
o Korábbi bejelentés időtartamának megújítása
o Adatváltozás bejelentése
a) Név: ............................................................................................................................................
b) Lakcím: ......................................................................................................................................
c) Tevékenység helye: ..............................................................................................................
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d) Születési név: .........................................................................................................................
e) Születési hely: ........................................................................................................................
f ) Születési idő: ..........................................................................................................................
g) Anyja születési neve: ...........................................................................................................
h) Telefonszám: ...........................................................................................................................
i) Elektronikus levélcím: .........................................................................................................
j) A szakképesítésre, végzettségre vonatkozó adatok:

A B

1. Szakképesítés, végzettség megnevezése:
A szakképzettséget, képesítést igazoló okiratot kiállító 
intézmény neve, a kiállítás időpontja:

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7. Működési engedély: Nyilvántartási szám:

Hozzájárulok, hogy a h)–j) pontban foglalt adataimat a Budapest Főváros Kormányhivatala a honlapján és a Szociális 
Ágazati Portálon közhírré tegye.

Kelt: .........................................................................

  ..........................................................................
  bejelentő aláírása

3. melléklet a 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Bejelentés a foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenység folytatásáról

o Szakértői tevékenység megkezdése
o Korábbi bejelentés időtartamának megújítása
o Szakterület kiterjesztése
o Adatváltozás bejelentése

a) Név:

b) Lakcím:

c) Születési név:

d) Születési hely: ......................................................................, születési idő: ............ év ..................................... hó ........... nap

e) Anyja leánykori neve:

f ) Telefonszám:

g) Elektronikus levélcím:

h) A szakterület megjelölése:
o minősítés
o akkreditáció
o rehabilitációs szolgáltatás
o foglalkozási rehabilitációs jog
o fizikai akadálymentesítés
o infokommunikációs akadálymentesítés
o informatikai akadálymentesítés
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i) Rehabilitációs szolgáltatás szakterület esetén a nyújtott szolgáltatás megnevezése: ..........................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

  j) A szakképesítésre, végzettségre vonatkozó adatok:

SZAKKÉPESÍTÉS, VÉGZETTSÉG  
MEGNEVEZÉSE

A SZAKKÉPESÍTÉST, VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ OKIRATOT 
KIÁLLÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE

  

  

  

Kelt: .........................................................................

  ..........................................................................
  bejelentő aláírása

A Kormány 402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a), b) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Szt. 42.  § (2)  bekezdés b)  pontja alkalmazásában az  ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha 
az  ápolást végző személy több egymást követő napon – ide nem értve az  (1)  bekezdés szerinti esetet, továbbá 
ha az ápolást végző személy az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott képzés során az Flt. 14. § (4) bekezdés 
c)  pontja szerinti képzési támogatásban részesül – nem gondoskodik az  ápolt személy alapvető gondozási, 
ápolási igényének kielégítéséről, az  ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, 
az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről.”

2. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás felhasználása
a) a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 9/A. § szerint kiválasztott közreműködő szervezettel vagy annak 
a konzorciumi szerződésben megjelölt tagjával (a továbbiakban együtt: közreműködő szervezet) kötött adásvételi 
szerződés keretében,
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b) a  4.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  közreműködő szervezettel vagy a  belföldi kereskedelmi 
forgalomban személygépkocsik értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezettel vagy személlyel  
(a továbbiakban: autókereskedő) kötött adásvételi szerződés keretében,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetben a hivatal által kiállított utalvány vételárba vagy az átalakítás költségébe 
történő beszámításával
történik.”

3. §  Az R. 9/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Közreműködő szervezetként autókereskedő vagy olyan konzorcium választható ki, amelynek egyik tagja 
autókereskedő.”

4. § (1) Az R. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  közreműködő szervezet a  jogosultságot megállapító határozat véglegessé válását követő harminc napon 
belül megkeresi a 9. § (2) bekezdése szerinti személyt, és tájékoztatja
a) a rendelkezésre álló személygépkocsik megvásárlásának feltételeiről,
b) arról, hogy milyen feltételekkel vehet igénybe kölcsönt a személygépkocsi megvásárlásához.
(2) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti igény esetén a  kölcsönszerződést a  megállapított szerzési támogatás 
összegének, valamint a  szerzési támogatás jogosultja által befizetett önerő levonásával a  vételárból fennmaradó 
összegre kell megkötni.”

 (2) Az R. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  4.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti személygépkocsi a  támogatást megállapító határozat véglegessé 
válását követően vásárolható meg. A  határozat véglegessé válása előtti megvásárlás esetén a  szerzési támogatás 
nem folyósítható.”

5. §  Az R. 11/A. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a  közlekedési igazgatási 
hatóságnál indított eljárásban a  szerzési támogatás jogosultja jár el, és kezdeményezi az  elidegenítési tilalomnak 
a  járműnyilvántartásba az  állam javára történő bejegyzését. A  szerzési támogatás jogosultja a  személygépkocsi 
forgalomba helyezésére vagy átírására irányuló eljárás során köteles nyilatkozni arról, hogy a  személygépkocsit 
szerzési támogatás felhasználásával vásárolta.
(3) Az elidegenítési tilalom bejegyzésének tényéről és az elidegenítési tilalom lejártának időpontjáról a közlekedési 
igazgatási hatóság a bejegyzéstől számított 5 napon belül értesíti a hivatalt és a szerzési támogatás jogosultját.
(4) Ha a  szerzési támogatás jogosultja az  elidegenítési tilalom bejegyzésével kapcsolatos kötelezettségét nem 
teljesíti, a  szerzési támogatást vissza kell fizetnie. A  visszafizetést a  hivatal rendeli el. A  szerzési támogatás 
visszafizetésére egyebekben a 12. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”

6. §  Az R. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14.  § A  pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
szóló 402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított szabályokat a  2017. december 31-ét követően kiadott 
támogatást megállapító határozatok esetében kell alkalmazni.”

7. §  Az R.
a) 9. § (2) bekezdésében az „a kölcsönszerződést” szövegrész helyébe az „az adásvételi szerződést” szöveg,
b) 9. § (3) bekezdésében a „finanszírozó” szövegrész helyébe a „közreműködő” szöveg,
c) 9/A. § (1) bekezdésében a „9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a finanszírozó szervezet” szövegrész 

helyébe a „közreműködő szervezet” szöveg,
d) 10. § (3) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „négy” szöveg,
e) 10.  § (3) és (5)  bekezdésében, 11/A.  § (1)  bekezdésében az  „a kölcsönszerződés” szövegrész helyébe  

az „az adásvételi szerződés” szöveg,
f ) 10. § (4) bekezdésében az „A kölcsönszerződés” szövegrész helyébe az „Az adásvételi szerződés” szöveg,
g) 10.  § (4)  bekezdésében a  „finanszírozó szervezet” szövegrész helyébe a  „közreműködő szervezet vagy 

az autókereskedő” szöveg
lép.
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8. §  Hatályát veszti az R.
a) 7. § (3) bekezdés f ) pontja,
b) 8. § (5) bekezdés a) pontja,
c) 9/A. § (4) bekezdés a) pontjában a „finanszírozott” szöveg,
d) 11/B. § (3) és (4) bekezdésében az „és a finanszírozó szervezettel” szöveg,
e) 12. § (2) bekezdésében a „valamint a finanszírozó szervezettel” szöveg.

3. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) Kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem esetén az  adatlap és az  elektronikus űrlap tartalmazza 
a kérelmező
a) természetes személyazonosító adatait,
b) lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét,
c) társadalombiztosítási azonosító jelét,
d) adóazonosító jelét, ha a kérelmező Rehabilitációs kártyát igényel,
e) 6. § (4) bekezdés a), d) és e) pontjában felsorolt nyilatkozatait, és
f ) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy melyek azok a  különös méltánylást igénylő körülmények, amelyekre 
tekintettel a kivételes rokkantsági ellátás megállapítását kéri.
(2) Kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem esetén az adatlaphoz csatolni kell
a) a keresőtevékenység megszűnése esetén a megszűnés időpontját igazoló okiratot vagy annak másolatát,
b) ha a  kérelmező nem rendelkezik hatályos komplex minősítéssel, az  egészségi állapotával kapcsolatos  
6. § (6) bekezdése szerinti dokumentumokat vagy ezek másolatát,
c) az  (1)  bekezdés f )  pontja alapján megjelölt különös méltánylást igénylő körülmények igazolásához szükséges 
dokumentumokat vagy ezek másolatát.”

10. §  Az Mmr. a következő 7/A. §-sal és 7/B. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem elbírálásakor a mérlegelés során figyelemmel kell lenni
a) az egészségi állapot komplex minősítésben meghatározott mértékére,
b) az előzetes biztosítás időtartamára,
c) a jövedelmi helyzetre, valamint
d) az egyéb különös méltánylást igénylő körülményekre.
(2) Kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem esetén az  Mmtv. 2.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott 
előzetes biztosítási időként az  Mmtv. 13/A.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti végleges döntésben meghatározott 
előzetes biztosításban töltött időt kell figyelembe venni.
7/B. § (1) A kivételes rokkantsági ellátás megállapítására rendelkezésre álló keretösszeg megosztásáról a szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter dönt.
(2) A  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az  (1)  bekezdésben meghatározott döntéséről a  tárgyévet 
megelőző év november 30-áig tájékoztatja a rehabilitációs hatóság vezetőjét. A rehabilitációs hatóság a szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott összeget nem lépheti túl.
(3) A  kivételes rokkantsági ellátás megállapítására rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásának figyelemmel 
kísérése céljából a  rehabilitációs hatóság vezetője minden naptári negyedévet követő hónap 10-éig beszámolót 
készít az adott időszakban hozott végleges döntésekről a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter részére.”

11. §  Az Mmr. 4. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § Az Mmtv. 7. § (6) bekezdése alapján a rehabilitációs ellátás akkor állapítható meg ismételten, ha a komplex 
minősítés során megállapítják, hogy a  rehabilitáció lehetséges irányában és a  rehabilitációs szükségletek 
tekintetében a korábbi rehabilitációs ellátás megállapítását megalapozó komplex minősítésben foglaltakhoz képest 
változás következett be.”
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12. §  Az Mmr. a következő 31. §-sal egészül ki:
„31.  § (1) Annak a  személynek, aki a  kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelmét az  Mmtv. 38/I.  §-ában 
meghatározottakra tekintettel nyújtja be – a 6/A. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően –, a kérelemhez 
csatolnia kell a hatályos komplex minősítését tartalmazó döntést.
(2) A  pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított 10/A.  §-t a  2018. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

13. §  Az Mmr. a következő 32. §-sal egészül ki:
„32. § A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a kivételes rokkantsági ellátás megállapítására 2018. évben 
rendelkezésre álló keretösszeg megosztásáról a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet kihirdetését követő 30 napon belül dönt, 
és erről haladéktalanul tájékoztatja a rehabilitációs hatóság vezetőjét.”

4. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 
szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmtr.) 5.  § (3)  bekezdés k)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell)
„k) a rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor tekintetében a foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapjául 
szolgáló okirat másolatát, a  szakmai önéletrajzot, a  végzettséget, a  képzettséget és a  gyakorlati időt igazoló 
dokumentumok másolatait, valamint munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén a munkaköri leírást, továbbá 
a rehabilitációs tanácsadói vagy a rehabilitációs mentori tevékenység ellátására az akkreditált szolgáltatóval kötött 
megbízási szerződés másolatát;”

15. §  Az Mmtr. a következő 8a. alcímmel egészül ki:
„8a. A rehabilitációs tanácsadóra és a rehabilitációs mentorra vonatkozó közös szabályok
11/A.  § (1) Rehabilitációs tanácsadói, rehabilitációs mentori tevékenységet az  1.  melléklet szerinti képesítéssel és 
gyakorlattal rendelkező személy végezhet.
(2) A  rehabilitációs mentor és a  rehabilitációs tanácsadó feladatait egyazon személy is elláthatja, ha rendelkezik 
az 1. mellékletben a rehabilitációs tanácsadóra meghatározott képesítéssel és gyakorlattal.
(3) A  munkáltató vezető tisztségviselője nem tölthet be rehabilitációs tanácsadói, illetve rehabilitációs mentori 
tisztséget.
(4) A  rehabilitációs foglalkoztatás keretében a  munkáltató rehabilitációs tanácsadói és rehabilitációs mentori 
tevékenységre együttesen, megváltozott munkaképességű munkavállalónként legalább havi átlag 30 percet köteles 
biztosítani. A  létszámszámítás tekintetében a  Központi Statisztikai Hivatal létszámszámításra vonatkozó előírásai 
szerint számított havi átlagos statisztikai állományi létszámot kell figyelembe venni.
(5) A  munkáltató a  rehabilitációs tanácsadói, rehabilitációs mentori szolgáltatást munkaszerződés, megbízási 
szerződés vagy az akkreditált szolgáltatóval kötött megbízási szerződés útján biztosítja.
(6) A rehabilitációs tanácsadói, rehabilitációs mentori tevékenységet ellátó személy évente köteles a Kormányhivatal 
által szervezett képzésen részt venni.”

16. §  Az Mmtr. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) 1000 fő feletti megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén a  munkáltató által foglalkoztatott segítő 
személy – a Kormányhivatal által szervezett képzés elvégzését követően – a 11/A. § (4) bekezdése szerinti időkeret 
30%-áig elláthatja a  rehabilitációs tanácsadói és rehabilitációs mentori tevékenységet is. A  létszámszámítás 
tekintetében a  Központi Statisztikai Hivatal létszámszámításra vonatkozó előírásai szerint számított havi átlagos 
statisztikai állományi létszámot kell figyelembe venni.”
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17. §  Az Mmtr. 20/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdést az Mmtv. 7. § (6) bekezdése alapján ismételten megállapított rehabilitációs ellátás esetében is 
alkalmazni kell.”

18. §  Az Mmtr. 21. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem támogatható a bérköltség,
ha a támogatással érintett munkavállaló)
„ab) munkaszerződés szerinti munkaideje havi átlagban nem éri el a napi 4 órát,”

19. §  Az Mmtr. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A teljes havi keretösszeg felhasználásának feltétele a rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók 
havi átlagban legalább napi 4 órás időtartamú foglalkoztatása. A havi átlagban napi 4 órát el nem érő foglalkoztatás 
esetén csak a havi keretösszeg időarányos része használható fel.”

20. §  Az Mmtr. 38. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Munkaidő-keretben történő foglalkoztatás esetén)
„d) a  munkaidő-keret teljes időtartamát alapul véve – a  munkaidő-keretben foglalkoztatott, rehabilitációs 
foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók – az  átlagos napi 4 órát el nem érő foglalkoztatása esetén csak 
az egyéni támogatás éves keretösszege – a munkaidő-keret időtartamára számított hányadának – időarányos része 
használható fel,”

21. §  Az Mmtr. 48. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  29.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  2018. évre kiírt pályázaton nyertes munkáltatóval 
a Kormányhivatal 1 évre köt keretszerződést.”

22. §  Az Mmtr.
a) 2.  § (1)  bekezdés h)  pontjában a  „13.  § (3)  bekezdése szerint” szövegrész helyébe a  „11/A.  §-ban 

meghatározottak szerint”,
b) 37. § (1) bekezdésében a „(2)–(4)” szövegrész helyébe a „(2) és (4)”,
c) 37. § (4) bekezdésében az „(1)–(3) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) és (2) bekezdés”
szöveg lép.

23. §  Hatályát veszti az Mmtr.
a) 12. § (3) és (4) bekezdése,
b) 13. § (3)–(6) bekezdése,
c) 21. § (3) bekezdés a) pont ag) alpontja,
d) 37. § (3) bekezdése,
e) 38. § (1) bekezdés e) pontja,
f ) 48. § (1) és (6) bekezdése.

5. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–12. §, a 14–20. §, a 22. § és 23. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 212. szám 33899

A Kormány 403/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény 58.  § (1)  bekezdés a), b) és k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Tbj. vhr.) 8.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem [Tbj. 34. § (1), (5) és (8) bekezdése] 
szerzésére irányuló megállapodás megkötésére a  megállapodást kötő személy – kedvezményezett javára kötött 
megállapodás esetén a kedvezményezett – lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal, Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező, külföldön élő személy esetében, 
valamint azokban az  ügyekben, amelyekben az  öregségi nyugdíj megállapítására irányuló elutasító határozatot 
Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala hozta [Tbj. 34.  § (5)  bekezdése], a  nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes.”

2. §  A Tbj. vhr. 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Tbj. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerint hozott végleges határozatot az egészségbiztosítási szerv – a követelés- 
és az  igényérvényesítésre meghatározott határidőre is figyelemmel – közli az  állami adóhatósággal és – ha 
a  határozat 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan tartalmaz adatot – a  nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szervként eljáró kormányhivatallal, általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervvel is. A  Tbj. 54.  § (2)  bekezdés 
b)  pontja alapján hozott végleges határozatot az  állami adóhatóság közli az  egészségbiztosítási szervvel és – ha 
a  határozat 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan tartalmaz adatot – a  nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szervként eljáró kormányhivatallal, az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervvel.”

3. §  A Tbj. vhr. 22. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  Tbj. 16.  § (1)  bekezdés a)  pontjában említett személyeket – ha az  ellátást nem kifizetőhely folyósítja –, 
az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró Magyar Államkincstár központi szerve a NEAK-nak jelenti be. 
A bejelentést elektronikus úton a NEAK által rendszeresített programmal kell teljesíteni.”

4. §  A Tbj. vhr. a következő 30/F. §-sal egészül ki:
„30/F. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 466/2016. 
(XII. 23.) Korm. rendelettel beiktatott 4.  § (8)  bekezdése az  Art. szerinti elévülési időn belül visszamenőlegesen is 
alkalmazható.”

5. §  A Tbj. vhr.
1. 5/A. § (2) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,
2. 5/A. § (4) bekezdésében a „jogerős” szövegrészek helyébe a „végleges” szöveg,
3. 6/A.  § (1)  bekezdésében az  „az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a  továbbiakban: Art.)” 

szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)” szöveg,
4. 7/A.  § (2)  bekezdésében a  „Tbj. 31.  § (4)  bekezdés a)  pontjában” szövegrész helyébe a  „Tbj. 31.  § 

(4) bekezdésében” szöveg,
5. 22. § (5) bekezdésében az „az Art. 16. §-ának (4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Art.-ban” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti a Tbj. vhr. 8. § (2) bekezdésében a „– figyelemmel a korkedvezményre is –” szövegrész.

7. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 404/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletnek az egyes ellátások központi folyósításával kapcsolatos módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b), g), k), l) és r) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtvhr.) 1. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7a) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként
a) az  Ebtv. 62.  § (2b)  bekezdése, 62.  § (2c)  bekezdés b)  pontja, valamint 63.  § (1)  bekezdése szerinti – a  b)  pont 
szerinti szerv által összeállított adatállománynak megfelelően végrehajtandó – folyósítási feladatok ellátására 
a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságát,
b) az Ebtv. 62. § (2) bekezdés c) pontja, 62. § (2a) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdése szerinti elbírálási feladatok 
ellátására a járási hivatalt
jelöli ki.”

 (2) Az Ebtvhr. 1. § (7d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7d) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a NEAK-ot és a kormányhivatalt együtt 
jelöli ki – a  (10) és (11)  bekezdésben foglaltak kivételével – az  Ebtv. 71.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint 72.  § 
(2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.”

 (3) Az Ebtvhr. 1. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  Kormány egészségbiztosítóként, valamint egészségbiztosítási szervként az  Ebtv. 71.  § (1)  bekezdésében, 
valamint 72.  §-ában foglalt feladatok ellátására a  Központot jelöli ki, ha a  követelés érvényesítése az  Ebtv. 70.  § 
(1) bekezdés a) pontja szerint hozott határozaton, illetve fizetési meghagyáson alapszik. A visszafizetésre kötelező, 
véglegessé vált határozatokon, illetve megtérítésre kötelező, véglegessé vált fizetési meghagyásokon alapuló 
követelések nyilvántartásával, végrehajtásával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat a  Központ látja el, és 
a Központ rendeli el a végrehajtást.
(11) Az Ebtv. 72. §-a szerinti tartozás mérséklésére, elengedésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló eljárás 
tartamára a végrehajtást fel kell függeszteni.”

2. §  Az Ebtvhr. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben említett nyilatkozatot a  táppénz megállapítására jogosult szerv megkeresésére 
a táppénzben részesülő személy kiállítja és tizenöt napon belül visszajuttatja a táppénzt megállapító szervhez. Ha 
a táppénzt megállapító szerv a nyilatkozatban foglaltak alapján azt állapítja meg, hogy a balesetet nem a biztosított, 
hanem más személy okozta, a  nyilatkozatot további intézkedésre a  foglalkoztató székhelye szerint illetékes 
kormányhivatalnak küldi meg, a baleset miatt folyósított táppénzre vonatkozó adatok közlésével együtt.”

3. §  Az Ebtvhr. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 50/B. §-sal egészül ki:
„50/B.  § A  fővárosi és megyei kormányhivataloktól 2018. január 1-jén a  Kincstárhoz kerülő feladat- és hatáskörök, 
valamint az átvett feladat- és hatáskörökhöz kötődő foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz és más, vagyoni értékű 
jogok tekintetében 2018. január 1-jétől a  Kincstár a  fővárosi és megyei kormányhivatalok jogutódja. E  kérdések 
rendezésére a Kincstár és a fővárosi és megyei kormányhivatalok megállapodást kötnek.”

4. §  Az Ebtvhr.
a) 1. § (7f ) és (7g) bekezdésében az „(1), (3) és (4)” szövegrész helyébe az „(1) és (3)” szöveg,
b) 26.  §-ában a „folyósításának ideje alatt, a  folyósítás szünetelése alatt” szövegrész helyébe a „folyósításának 

ideje alatt” szöveg,
c) 30. §-ában a „táppénzfolyósító” szövegrész helyébe a „táppénz megállapítására jogosult” szöveg,
d) 37. § (3) bekezdésében az „A folyósító” szövegrészek helyébe az „Az ellátást megállapító” szöveg,
e) 38. § (1) bekezdésében az „a (4) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az Ebtv. 61. § (5) bekezdésében” szöveg,
f ) 42. § (1) bekezdésében a „folyósító” szövegrész helyébe a „megállapító” szöveg,
g) 42. § (2) bekezdésében a „kormányhivatal folyósítja” szövegrész helyébe az „a járási hivatal állapította meg,” 

szöveg, a „folyósító kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt” szöveg,
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h) 42. § (4) bekezdésében a „táppénzfolyósító” szövegrész helyébe a „táppénz megállapítására jogosult” szöveg,
i) 42/A. §-ában az „a folyósító” szövegrész helyébe az „az ellátást megállapító” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti az Ebtvhr. 38. § (4) bekezdése.

6. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 405/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló  
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2017. évi CLXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

A Kormány a  családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51.  § a) és c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban Cstvhr.) 1/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Cst. 2. § c) pontja szerinti személy esetén az anyasági támogatással kapcsolatos eljárásban a Központ jár el.”

2. § (1) A Cstvhr. 3. § a) pontja a következő al) alponttal egészül ki:
(A Cst. 39. §-a alapján – írásban – be kell jelenteni
a családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének vagy a folyósítás felfüggesztésének időtartama alatt)
„al) ha a  tartós külszolgálatot vagy tartós külföldi szolgálatot teljesítő személy vagy vele együtt élő házastársa, 
élettársa részére a gyermek után jogszabály alapján a tartós külszolgálatra vagy tartós külföldi szolgálatra tekintettel 
bármilyen jogcímen ellátást, díjat vagy támogatást állapítanak meg;”

 (2) A Cstvhr. 3. § b) pontja a következő bo) alponttal egészül ki:
(A Cst. 39. §-a alapján – írásban – be kell jelenteni
a gyermekgondozási támogatás folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt)
„bo) ha a  tartós külszolgálatot vagy tartós külföldi szolgálatot teljesítő személy vagy vele együtt élő házastársa, 
élettársa részére a gyermek után jogszabály alapján a tartós külszolgálatra vagy tartós külföldi szolgálatra tekintettel 
bármilyen jogcímen ellátást, díjat vagy támogatást állapítanak meg;”

3. § (1) A Cstvhr. 4/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A megállapított anyasági támogatást a megállapító döntés meghozatalát követő naptól számított nyolc napon 
belül kell folyósítani.”

 (2) A Cstvhr. 4/C. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A folyósító szerv a Cst. 2. § c) pontjában meghatározott személy részére megállapított anyasági támogatást
a) a jogosult, vagy
b) ha a jogosult nevében az ellátás megállapítása iránti kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtotta 
be, a jogosult 16. életévének betöltéséig a törvényes képviselő
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára utalja.
(8) Ha a  (7)  bekezdésben meghatározott személy nem rendelkezik pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési 
számlával, a folyósítás postai kézbesítés útján történik.”
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4. §  A Cstvhr. 5. § (6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6b) Ha az iskoláztatási támogatás szüneteltetéséről hozott határozat elleni fellebbezési eljárásban az igazolatlanul 
mulasztott kötelező tanórai foglalkozások tényét vagy számát vitatják, Budapest Főváros Kormányhivatala – a járási 
hivatal útján – megkeresi a köznevelési intézmény igazgatóját, hogy nyolc napon belül nyilatkozzon a kérdésben.”

5. §  A Cstvhr. 9. §-a a következő (1f ) bekezdéssel egészül ki:
„(1f ) Ha a  tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után folyósított magasabb összegű családi pótlék 
alapjául szolgáló orvosi igazolás érvényessége lejár, és a  jogosult az  orvosi igazolás érvényességének lejárta előtt 
tájékoztatja az  igényelbíráló szervet arról, hogy az  újabb orvosi igazolás kiadásához szükséges orvosi vizsgálaton 
a  gyermek – az  egészségügyi szerv által igazoltan – egy későbbi, meghatározott időpontban tud megjelenni, 
a  magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot a  korábbi igazolás lejártát követő hónaptól kell 
felülvizsgálni.”

6. §  A Cstvhr. 19. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a  tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó gyermekgondozást segítő ellátás 
alapjául szolgáló orvosi igazolás érvényessége lejár, és a  jogosult az  orvosi igazolás érvényességének lejárta előtt 
tájékoztatja az  igényelbíráló szervet arról, hogy az  újabb orvosi igazolás kiadásához szükséges orvosi vizsgálaton 
a  gyermek – az  egészségügyi szerv által igazoltan – egy későbbi, meghatározott időpontban tud megjelenni, 
a gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságot a korábbi igazolás lejártát követő naptól kell felülvizsgálni.”

7. § (1) A Cstvhr. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az anyasági támogatásra irányuló kérelmet
a) a Cst. 2. § a) és b) pontjában meghatározott személy esetén az 5. számú melléklet szerinti,
b) a Cst. 2. § c) pontjában meghatározott személy esetén az 5/a. számú melléklet szerinti
adattartalommal rendelkező formanyomtatványon kell benyújtani.”

 (2) A Cstvhr. 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Cst. 2.  § c)  pontja szerinti személy esetén a  kérelem benyújtható a  külképviselet hivatásos konzuli 
tisztviselőjénél is.”

 (3) A Cstvhr. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelem elbírálásához szükséges
a) a  Cst. 29.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben – a  Cst. 2.  § c)  pontjában meghatározott személy által 
benyújtott kérelem kivételével – a várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász szakorvos, szülésznő vagy védőnő 
igazolásának másolata arról, hogy a  szülő nő – a  várandósgondozási könyvben rögzítettek tanúsága szerint – 
a szükséges alkalommal részt vett a várandósgondozáson,
b) a  Cst. 29.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben az  azt igazoló irat, hogy a  gyermek örökbefogadását 
véglegessé vált határozatban engedélyezték,
c) a Cst. 29. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti esetben az azt igazoló irat, hogy a gyermek számára véglegessé vált 
határozatban gyámot rendeltek, továbbá
d) a Cst. 2. § c) pont cb) alpontjában meghatározott személy által benyújtott kérelem esetén
da) annak igazolása, hogy a  gyermek rendelkezik a  nevére a  szomszédos államokban élő magyarokról szóló 
2001. évi LXII. törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal”, és
db) a külföldi anyakönyvi kivonat másolata.”

 (4) A Cstvhr. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően a Cst. 2. § c) pontjának hatálya alá nem tartozó kérelmezőnek 
sem kell a  szükséges számú várandósgondozáson való részvételt igazolnia, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy 
az anya a várandósságának időtartama alatt legalább 5 hónap időtartamig egybefüggően külföldön tartózkodott.”

 (5) A Cstvhr. 24. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  anyasági támogatással kapcsolatos ügyekben az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az igényelbíráló 
szerv az eljárást automatikus döntéshozatal útján folytatja le.”
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8. §  A Cstvhr. „Egyéb rendelkezések” alcíme a következő 30. §-sal egészül ki:
„30.  § (1) A  családtámogatási igazgatási szervek elektronikus aláírással kiadmányozott és központi tárhelyen 
tárolt döntéseinek másolatát az „Ez a döntés az eredeti elektronikus úton előállított dokumentummal megegyező 
tartalmú hiteles papíralapú másolat.” szövegű hitelesítési záradékkal kell ellátni.
(2) A papír alapon benyújtott, digitalizált és a központi szakmai informatikai rendszerben elmentett dokumentumok 
papíralapú példányait a digitalizálást követő 1 év elteltével meg lehet semmisíteni.”

9. §  A Cstvhr. az 1. melléklet szerinti 5/a. számú melléklettel egészül ki.

10. §  A Cstvhr.
a) 1. § (5) bekezdés f ) pontjában a „Cst. 2. § e) pontja” szövegrész helyébe a „Cst. 2. § a) pont ae) alpontja” szöveg,
b) 1. § (5) bekezdés g) pontjában a „Cst. 2. § f ) pontja” szövegrész helyébe a „Cst. 2. § a) pont af ) alpontja” szöveg,
c) 1. § (8) bekezdésében a „Cst. 2. §-ának d) pontjában” szövegrész helyébe a „Cst. 2. § a) pont ad) alpontjában” 

szöveg,
d) 1/B. § (1) bekezdésében a „Cst. 2. § a), b), e) és f ) pontja” szövegrész helyébe a „Cst. 2. § a) pont aa), ab), ae) és 

af ) alpontja” szöveg,
e) 1/B. § (2) bekezdésében a „Cst. 2. § c) és d) pontja” szövegrész helyébe a „Cst. 2. § a) pont ac) és ad) alpontja” 

szöveg,
f ) 4/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „4. § g) és h) pontja” szövegrész helyébe „4. § g) pontja” szöveg,
g) 27/A. § (1) bekezdésében a „Cst. 37. §-ának (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „4/C. § (4) bekezdése” szöveg,
h) 27/A. § (1a) bekezdésében a „Cst. 37. § (4a) bekezdése” szövegrész helyébe a „4/C. § (6) bekezdés b) pontja” 

szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti a Cstvhr.
a) 4/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „ , valamint 37. § (5) és (9) bekezdése” szövegrész,
b) 5. § (9) bekezdése,
c) 9. § (3) bekezdésében az „a lakcímét,” szövegrész.

12. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 405/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez
„5/a. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az anyasági támogatás iránti kérelem adattartalma külföldön született magyar állampolgárságú, 
illetve nem magyar állampolgárságú, „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek esetén

 1. A kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
1.1. a jogosultság jogcíme;
1.2. a kérelmező

1.2.1. neve
1.2.2. születéskori neve
1.2.3. születési helye, ideje
1.2.4. anyja neve
1.2.5. lakcíme
1.2.6. állampolgársága
1.2.7. „Magyar igazolványának” száma;
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1.3. a  kérelmező bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma) és a  számlatulajdonosnak a  pénzintézetnél rögzített 
formátumban megadott neve, vagy – ha a kérelmező nem rendelkezik bankszámlaszámmal, akkor a postai 
úton (pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése 
esetén – a folyósítási cím.

 2. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok
2.1. azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) után a kérelmező az anyasági támogatás megállapítását kéri

2.1.1. a neve
2.1.2. a születési helye
2.1.3. a születési ideje
2.1.4. az anyja neve
2.1.5. a háztartásba kerülésének időpontja
2.1.6. állampolgársága
2.1.7.  „Magyar igazolványának” száma
2.1.8. külföldi anyakönyvi kivonatának száma vagy egyéb azonosítója.

 3. A gyermek(ek) másik vér szerinti vagy örökbefogadó szülőjére vonatkozó adatok
3.1. a 2.1. alpontban feltüntetett gyermek (ikergyermek) másik vér szerinti vagy örökbefogadó szülőjének

3.1.1. a neve
3.1.2. a születéskori neve
3.1.3. a születési helye, ideje
3.1.4. az anyja neve
3.1.5. a lakcíme
3.1.6. állampolgársága
3.1.7. „Magyar igazolványának” száma.

 4. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
4.1. nyilatkozat a  kérelemhez csatolt iratokról, illetve, ha a  kérelmező az  anyakönyvi nyilvántartásban 

szereplő adatot nem igazolta, annak a  hatóságnak a  megnevezése és címe, amely az  eljáró hatóság által 
adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető;

4.2. nyilatkozat a gyermek(ek) hazai anyakönyvezésének kezdeményezéséről, illetve az ahhoz való hozzájárulásról;
4.3. a  fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény szerinti életkezdési támogatással 

kapcsolatosan nyilatkozat
4.3.1. a gyermek(ek) részére az életkezdési letéti számla megnyitásához történő hozzájárulásról,
4.3.2. a  4.3.1.  alpont szerinti életkezdési letéti számla megnyitásáról és a  letéti számlán évente jóváírt 

állami támogatásról szóló értesítés postai úton történő megküldésének igényléséről,
4.3.3. a  4.3.1.  alpont szerinti életkezdési letéti számla megnyitása során a  gyermek(ek) részére képezett 

adóazonosító jelről kiadott adóigazolvány kiállításának és megküldésének igényléséről, továbbá 
az adóigazolvány kézbesítési címéről;

4.4. a kérelmező aláíróhelye;
4.5. a  2.1.  alpontban feltüntetett gyermek (ikergyermek) másik vér szerinti vagy örökbefogadó szülőjének 

aláíróhelye.”
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A Kormány 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés a) és g)  pontjában, valamint 
(3)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Kjt. vhr.) 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Törvény 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt 
szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni az  alap vezetőképzés vagy mester vezetőképzés vizsgakövetelménye 
teljesítését igazoló tanúsítványt.”

2. §  A Kjt. vhr. a következő 22. §-sal egészül ki:
„22.  § (1) A  2017. december 31-én intézményvezető-helyettesi megbízással rendelkező személy, ha szociális 
szakvizsgát vagy pedagógus szakvizsgát tett, vagy a 2017. december 31-én hatályos szabályozás alapján a szociális 
szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, fizetési osztályba sorolás tekintetében intézményvezető-
helyettesi megbízása fennállásáig úgy tekintendő, mintha vezetőképzés vizsgakövetelményét igazoló 
tanúsítvánnyal rendelkezne.
(2) A  2017. december 31-én intézményvezetői megbízással rendelkező személy, ha szociális szakvizsgát vagy 
pedagógus szakvizsgát tett, vagy a  2017. december 31-én hatályos szabályozás alapján a  szociális szakvizsga 
letételének kötelezettsége alól mentesült, fizetési osztályba sorolás tekintetében 2020. december 31-éig úgy 
tekintendő, mintha vezetőképzés vizsgakövetelményét igazoló tanúsítvánnyal rendelkezne.”

3. §  A Kjt. vhr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  A Kjt. vhr.
a) 3.  § (2)  bekezdés c)  pontjában és 15.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „intézményvezető ápoló” szövegrész 

helyébe a „vezető ápoló” szöveg,
b) 9. §-át megelőző alcím címében a „61. §-ának (3) bekezdéséhez” szövegrész helyébe a „61–63. §-ához és 85. § 

(2) bekezdés a) pontjához” szöveg
lép.

5. § (1) Hatályát veszti a Kjt. vhr.
a) 5. § (3) bekezdésében a „megszerzése” szövegrész,
b) 10. §-át megelőző alcím címe,
c) 17. § (5) bekezdése és
d) 18. § (3) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti a Kjt. vhr. 5. § (3) bekezdése.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 5. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez.

 1.  A Kjt. vhr. 2. számú mellékletének I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen

Megnevezés 
Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J

1. Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak 
gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, 
fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális 
segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú 
végzettséghez és szakképzettséghez kötött 
munkakörök

                   

orvos               * * *

szociális munkatárs           * * * * * 

vezető ápoló, vezető szakápoló, ápoló, szakápoló           * * * * *

foglalkoztatás-szervező           * * *    

fejlesztő pedagógus           * * * * *

mozgásterapeuta, gyógytornász           * * *    

terápiás munkatárs           * * * * *

esetfelelős           * * * * *

diétás nővér, dietetikus * * * * * *
2. Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak 

gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, 
fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális 
segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú 
végzettséghez és szakképzettséghez nem kötött 
munkakörök

           

ápoló, szakápoló, vezető ápoló     * * *          

gondozó   * * * *          

segítő, falu- és tanyagondnok  * * * * *          

terápiás munkatárs    * * *          

asszisztens * * *

egyéb ágazati munkakörök                    

foglalkoztató, munkavezető, foglalkoztatás-
szervező, szabadidő-szervező

  * * * *        

kisegítő munkakörök                    

gépkocsivezető   * * *            

szociális ügyintéző     * * *          

egyéb kisegítő munkakörök * * *              
  Fizetési osztályok

A B C D E F G H I J

”
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 2.  A Kjt. vhr. 2. számú melléklet V. pont 1. alpont harmadik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyetemi és főiskolai végzettséget igénylő munkakörökbe kell besorolni azt a  munkakört, amelyben az  intézmény 
alaptevékenységének megfelelő, felsőszintű képesítést igénylő szakmai feladatot kell ellátni.
Ezen belül)
„– „G” fizetési osztályba: főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez 
jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakörök tartoznak, így szakvizsgát tett pedagógus, 
valamint alap vezetőképzés vagy mester vezetőképzés vizsgakövetelménye teljesítését igazoló tanúsítvány 
megszerzése,”

 3.  A Kjt. vhr. 2. számú melléklet V. pont 1. alpont ötödik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyetemi és főiskolai végzettséget igénylő munkakörökbe kell besorolni azt a  munkakört, amelyben az  intézmény 
alaptevékenységének megfelelő, felsőszintű képesítést igénylő szakmai feladatot kell ellátni.
Ezen belül)
„– „I” fizetési osztályba: az  egyetemi végzettséget igazoló oklevélhez és a  munkakör betöltéséhez jogszabályban 
előírt szakvizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör, így pedagógus, szociális munkás, pszichológus, valamint alap 
vezetőképzés vagy mester vezetőképzés vizsgakövetelménye teljesítését igazoló tanúsítvány megszerzése,”

A Kormány 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. és 21. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 19.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 23.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 4.  pont a)  alpontjában és 
22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjában és 
21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 1. pontjában, 6. pontjában és 
11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 24.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (4)  bekezdésében, a  nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló  
156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a  Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) 
Korm.  rendelet [a továbbiakban: 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet] 1.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Posztdoktorként foglalkoztatható az  a  fiatal kutató, oktató, aki a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 16. § (4) bekezdésében meghatározott tudományos fokozattal vagy külföldön 
szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozattal rendelkezik.”

2. §  A 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén a  (3)  bekezdésben meghatározott ötéves határidő és a  pályázati 
korhatár gyermekenként két évvel, legfeljebb négy évvel megemelkedik, ha a  pályázat benyújtását megelőzően 
a  kutató a  családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban 
részesült vagy gyermek gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült, ide nem értve a táppénzt.”

3. § (1) A 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  MTA doktora címmel rendelkező személyek kivételével az  ösztöndíjra pályázhat minden 45. életévét 
még be nem töltött, az  Nftv. 16.  § (4)  bekezdésében meghatározott tudományos fokozattal, a  külföldön szerzett 
és honosított vagy elismert tudományos fokozattal vagy az  Nftv. 101.  § (9)  bekezdése szerinti művészeti díjjal 
rendelkező személy.”

 (2) A 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  ösztöndíjra – a  (2)  bekezdésben meghatározott időtartamra – határon túli (külföldi) magyar kutatók 
is pályázhatnak, amennyiben az  ösztöndíjas kutatómunkát magyarországi tudományos intézménnyel kötött 
megállapodás alapján végzik.”

4. §  A 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe az „öt” szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti a 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdése,
b) 4. § (3) bekezdése.

2. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés h) pontjában a „gazdasági társaságtól” szövegrész helyébe a „jogi személytől” szöveg,
b) 9.  § (3)  bekezdésében, az  „A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendje és feltételei” alcím 

címében, 24.  § (1)–(2) és (5)–(7)  bekezdésében, 32.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és 33.  § (6)  bekezdésében 
a „köztársasági ösztöndíj” szövegrész helyébe a „nemzeti felsőoktatási ösztöndíj” szöveg,

c) 14. § (1) bekezdésében az „a költségvetési törvényben” szövegrész helyébe az „az Nftv.-ben” szöveg,
d) 24.  § (1) és (7)–(8)  bekezdésében a „köztársasági ösztöndíjat” szövegrész helyébe a „nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíjat” szöveg,
e) 24.  § (2)  bekezdésében a  „köztársasági ösztöndíjban” szövegrész helyébe a  „nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíjban” szöveg,
f ) 24.  § (3)  bekezdésében a  „Köztársasági ösztöndíjban” szövegrész helyébe a  „Nemzeti felsőoktatási 

ösztöndíjban” szöveg,
g) 24.  § (4)  bekezdésében a „köztársasági ösztöndíj” szövegrészek helyébe a „nemzeti felsőoktatási ösztöndíj” 

szöveg,
h) 24. § (6) bekezdésében a „köztársasági ösztöndíjra” szövegrész helyébe a „nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra” 

szöveg,
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i) 24. § (7) bekezdésében a „köztársasági ösztöndíjra” szövegrészek helyébe a „nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra” 
szöveg

lép.

3. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 2.  § (5)  bekezdésében és 3/A.  § d)  pontjában az „illetve a  felsőoktatásba jelentkezők” szövegrész 
helyébe a „valamint a – köznevelési tanulói jogviszonnyal nem rendelkező – felsőoktatásba jelentkezők” szöveg lép.

4. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló  
19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A MAB fogadja el a bírálati szempontrendszerét.”

9. § (1) A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  MAB Testületből, az  attól elkülönült Felülvizsgálati Bizottságból és a  Testület, valamint a  Felülvizsgálati 
Bizottság mellett működő Titkárságból, továbbá az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szabályai szerint működő, az  előbbiektől elkülönült 
Felügyelő Bizottságból áll.”

 (2) A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  MAB bizottságokat hozhat létre és külső szakértőt vehet igénybe, azzal, hogy a  döntéshozatali 
jogosultságokat sem a Testület, sem a Felülvizsgálati Bizottság nem ruházhatja át.”

10. §  A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 9. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A MAB testületi tagság megszűnik:)
„c) a tag írásos lemondása esetén akkor, amikor a miniszterelnök a tag megbízatását visszavonja,
d) a  tag felmentésének kezdeményezése esetén, amikor – a  miniszter indokolással ellátott javaslatára – 
a miniszterelnök a tagot felmenti.”

11. §  A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tag írásos lemondásától, illetve a  tag felmentésének kezdeményezésétől kezdődően a  tagot nem terhelik 
a tagsággal járó kötelezettségek, valamint nem gyakorolhatja a tagsággal járó jogosultságokat.”

12. §  A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § A 7–11. § rendelkezéseit a Felülvizsgálati Bizottság elnökére és tagjaira is megfelelően alkalmazni kell.”

13. §  A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 18/A. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(A DKT tizennégy tagú testület. A DKT-ba)
„j) egy tagot a MAB”
(delegál.)

14. §  A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A MAB-ot az Nftv. 71/B. § (1) bekezdés a) és c)–e) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 18.  § (6)  bekezdése 
szerinti szakvélemény elkészítéséért a  felsőoktatási, valamint az  államilag elismert nyelvvizsgarendszer 
működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott díj illeti meg.
(2) A 25. § b) és c) pontja, a 26. § c) pontja és a felsőoktatási intézmény felkérésére a 26. § d) pontja szerinti szakértői 
vélemény, értékelés elkészítéséért a  MAB-ot a  szervezeti és működési szabályzatában meghatározott mértékű díj 
illeti meg, amelyet az eljárás kezdeményezője fizet meg.
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(3) A 25. § a) pontja, 26. § a) és b) pontja, a miniszter kezdeményezése alapján a 26. § d) pontja, valamint az Nftv. 
71/B. § (1) bekezdés b) pontja szerint készített szakértői vélemény költségeit a MAB éves költségvetési támogatása 
tartalmazza, azzal, hogy a  költségvetési támogatás elszámolása során a  megrendelt és elvégzett szakértői 
tevékenység díjának költségvetési támogatást meghaladó része egyedi elszámolás keretében kerül rendezésre.”

15. §  A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) A MAB
a) a miniszter,
b) a felsőoktatási intézmény vagy
c) az Nftv. 64. § (7) bekezdése szerinti szervezet
részére szakértői véleményt készít az egyetemi tanári munkaköri cím adományozásával kapcsolatban.
(2) A szakértői vélemény és az újabb szakértői vélemény elkészítésének határideje ötvenöt nap.”

16. §  A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 26. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő d) ponttal 
egészül ki:
(A MAB)
„c) a  felsőoktatási intézmény felkérésére – ideértve a  külföldi felsőoktatási intézményt is – a  felsőoktatási 
intézményről, annak minőségbiztosítási rendszeréről és nyilvántartásba vett képzéséről értékelést készít;
d) a  miniszter vagy a  felsőoktatási intézmény kezdeményezésére a  tervezett képzés létesítési dokumentumairól 
szakvéleményt készít.”

17. §  A 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény, valamint az Nftv.” szöveg,
b) 6.  § (4)  bekezdésében a „MAB Testülete” szövegrész helyébe a „MAB Testülete és Felülvizsgálati Bizottsága” 

szöveg,
c) 12.  § (1)  bekezdésében a „tisztségviselőit” szövegrész helyébe a „tisztségviselőit, a  Felülvizsgálati Bizottság 

elnökét és tagjait” szöveg,
d) 14.  § (1)  bekezdésében az „A személyiségi jogok” szövegrész helyébe a „Személyiségi jogok, üzleti titok, 

valamint szerzői jog” szöveg,
e) 18/A. § nyitó szövegrészében a „tizennégy” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
f ) 18/A. § i) pontjában a „Konferenciája” szövegrész helyébe a „Konferenciája és” szöveg,
g) 26.  § a)  pontjában az  „Oktatási Hivatal felkérésére” szövegrész helyébe az  „Oktatási Hivatal felkérésére, 

továbbá saját korábbi döntése alapján” szöveg,
h) 27. §-ában a „szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakvélemény vagy értékelés” szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti a 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet
a) 6. § (5) bekezdése,
b) 14. § (3)–(4) bekezdései,
c) 18/A. § h) pontjában az „és” szövegrész,
d) 19. § (2) bekezdése,
e) 28. §-a.

5. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes 
kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A felsőoktatási szakképzésről és a  felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 19. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Országos Képzési Jegyzékben meghatározott emelt szintű szakképzésben szerzett ismereteket az  Nftv. 
49.  § (6)  bekezdésében, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 54. § (9) bekezdésében foglaltak szerint lehet elismerni.”
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20. §  Hatályát veszti a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a) 12. § (3) bekezdése,
b) 19. § (2) bekezdése.

6. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes 
rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről 
szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet] 9.  § (7)  bekezdés 
b)  pontjában a  „fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a  „hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező kormányhivatalnak” szöveg lép.

22. §  Hatályát veszti a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a) 7. § (8a) bekezdése,
b) 9. § (2) bekezdése.

7. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló  
283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

23. §  A tanárképzés rendszeréről, a  szakosodás rendjéről és a  tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) 
Korm.  rendelet [a továbbiakban: 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet] 12.  § (3) és (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(3) A  felsőoktatási intézmény akkor jogosult az  1.  melléklet 1.  pont szerinti osztatlan közismereti tanárszakok, 
szakirányok – a  tanári felkészítés közös követelményeiről és az  egyes tanárszakok képzési és kimeneti 
követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet] 1. § d) pontja 
szerinti mesterképzésben, továbbá a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4.1.5. pontja szerinti újabb oklevelet 
adó tanárképzésben történő – indításának nyilvántartásba vételét kezdeményezni, ha az  adott közismereti 
tanárszakok, szakirányok indítását a  8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1.  § a)  pontja szerinti osztatlan képzésben 
az Oktatási Hivatal már nyilvántartásba vette.
(4) A  felsőoktatási intézmény akkor jogosult az  1.  melléklet 2.  pont szerinti szakmai tanárszakok, szakirányok 
– a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. § a)–d) pontja szerinti mesterképzésben, továbbá a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 
1.  melléklet 4.1.5.  pontja szerinti újabb oklevelet adó tanárképzésben történő – indításának nyilvántartásba 
vételét kezdeményezni, ha az  adott tanárszak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározottak szerint 
a tanárképzés valamelyik formáját az Oktatási Hivatal már nyilvántartásba vette.”

24. §  A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló  
387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

25. §  A doktori iskolákról, a  doktori eljárások rendjéről és a  habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  több tudományágban működő doktori iskolában legalább kilenc törzstagnak, tudományáganként legalább 
három törzstagnak kell lennie, akik többsége egyetemi tanár és kutatási tevékenységüket az adott tudományágban 
fejtik ki. A  neveléstudományi területen működő doktori iskolákban a  tanárképzéshez kapcsolódó diszciplináris 
területről is lehet törzstag.”

26. §  A 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendeletnek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 2.  § (2)  bekezdésének 
rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”
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9. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. §  A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 423/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet] a következő 53. §-sal egészül ki:
„53.  § E  rendeletnek a  felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított 2.  melléklet 2.  pont m)  alpontját első 
alkalommal a 2020. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.”

28. § (1) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

29. §  A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 17/A.  § (1)  bekezdésében az  „érettségi bizonyítványa” szövegrész helyébe az  „érettségi bizonyítványa és 

a felsőfokú oklevele” szöveg,
b) 18.  § (3)  bekezdésében a  „művészeti jellegű egyszakos” szövegrész helyébe a  „testnevelés és sport 

műveltségterülethez tartozó, valamint a művészeti egyszakos” szöveg,
c) 21.  § (1)  bekezdés g)  pont ga)  alpontjában a  „versenyén elért” szövegrész helyébe a  „versenyén vagy 

az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén elért” szöveg
lép.

10. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 24/2013. (II. 5.) 
Korm. rendelet] 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  ösztöndíjas jogviszony feltétele, hogy a  hallgató az  ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudja 
az  aktív hallgatói jogviszonyát. Alapképzésen teljes idejű képzés igazolható, mesterképzésen, valamint doktori 
képzésen bármely munkarendben végzett tanulmány igazolható. A pályázat benyújtásának nem feltétele a hallgatói 
jogviszony megléte, az ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatási felvételi eljárásra jelentkezők is.”

31. §  A 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  előirányzat terhére az  ösztöndíj összege negyven százalékának megfelelő támogatás biztosítható 
a  felsőoktatási intézmény számára. A  támogatás az  ösztöndíjjal támogatott kutatásának dologi és felhalmozási 
költségeinek, továbbá a felsőoktatási intézmény kutatással összefüggő általános költségeinek, valamint az ösztöndíj 
lebonyolítási költségeinek fedezetére fordítható. Az  általános költségek és a  lebonyolítási költségek összege nem 
haladhatja meg a  támogatás összegének ötven százalékát. A  felsőoktatási intézmény mentesül az  ösztöndíj 
összege negyven százalékának megfelelő támogatás minisztérium számára történő visszatérítési kötelezettsége 
alól, amennyiben az  ösztöndíjas jogviszony az  ösztöndíjasnak felróható okból szűnik meg, illetve a  felsőoktatási 
intézmény az  ösztöndíjas záró szakmai beszámolóját nem fogadja el és az  ösztöndíjas számára visszafizetési 
kötelezettséget állapít meg.”

32. §  A 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a következő 27. §-sal egészül ki:
„27.  § E  rendeletnek a  felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított 12.  § (2)  bekezdésének rendelkezéseit 
a 2017/2018-as tanévtől kell alkalmazni.”

11. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

33. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet] 20. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Külföldi felsőoktatási intézménnyel folyó közös képzés indításának nyilvántartásba vételéhez a  magyar felsőoktatási 
intézménynek a kérelemhez mellékelnie kell)
„d) a (8) bekezdésben meghatározott esetben az a) pontban foglaltak helyett a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottság – felsőoktatási intézmény által beszerzett – véleményét.”
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 (2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 20. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  Nftv. 78.  § (3)  bekezdése szerinti közös képzés esetén az  új szakot nem eredményező képzésnek 
a felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételére nem kerül sor. Ebben az esetben a Hivatal a közös képzésről 
szóló együttműködési megállapodás adatait veszi nyilvántartásba.”

34. §  A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a következő 21/A–21/D. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) Szakirányú továbbképzés lehet:
a) egy vagy több képzési területhez kapcsolódó szakirányú szakképzettséget nyújtó képzés;
b) szakhoz közvetlenül kapcsolódó, speciális szakirányú szakképzettséget nyújtó képzés;
c) alapképzési vagy mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott, önálló 
szakképzettséget eredményező szakirány második, illetve további szakirányként történő elvégzését biztosító 
képzés;
d) pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés.
(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott szakirányú továbbképzésben – amennyiben a  képzési és 
kimeneti követelmények az  alapképzésben vagy mesterképzésben megszerzett szakképzettség képzési területére 
vonatkozóan eltérő követelményt nem határoznak meg – alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel 
lehet részt venni.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szakirányú továbbképzésben a szaknak megfelelő alapképzésben 
vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel lehet részt venni.
(4) Az  (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szakirányú továbbképzésben az adott, szakirányt magába foglaló 
alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel lehet részt venni.
(5) Az  (1)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott szakirányú továbbképzések esetén mesterfokozatot követő 
szakirányú továbbképzés alapfokozattal rendelkezőknek nem hirdethető meg.
(6) Az (1) bekezdés b) pontja szerint szervezhető a szakjogász, szakközgazdász vagy szakmérnök szakképzettséget 
adó szakirányú továbbképzés. Szakjogász szakképzettséget csak jogász, szakközgazdász szakképzettséget csak 
közgazdász, szakmérnök szakképzettséget csak mérnök szakképzettséggel rendelkezők szerezhetnek.
21/B.  § (1) Pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés a  pedagógus-továbbképzésről szóló külön 
jogszabályok szerint felsőfokú végzettségi szint és pedagógus (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, 
szociálpedagógus, konduktor, szakoktató, csecsemő- és kisgyermeknevelő) szakképzettség megszerzését és 
pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlatot követően:
a) a pedagógus-szakvizsga követelményeinek teljesítését nyújtó képzés lehet, vagy
b) a  pedagógus szakhoz közvetlenül kapcsolódó, speciális szakirányú szakképzettséget a  pedagógus-szakvizsga 
követelményeivel együtt nyújtó képzés lehet,
amely pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés 
rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával; az  oktatás-nevelés tartalmi 
szabályozásának új követelményeivel és a  tartalmi követelmények oktatásban és a  nevelésben történő gyakorlati 
alkalmazásával; a  pedagógus tevékenységével és az  egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással 
kapcsolatos új ismereteket és kompetenciákat ad.
(2) Pedagógus-szakvizsga letételére kizárólag olyan szakirányú továbbképzésben van lehetőség, amelyben 
a  kötelező ismeretkörök – a  közigazgatási, tanügy-igazgatási vezetési ismeretek; a  nevelési-oktatási intézmény 
mint szervezet; az  intézmény és környezete; a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága; a pedagógus a nevelési-
oktatási intézmény szervezetében; egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás, a  sajátos pedagógiai, 
pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása; hátrányos 
helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a  nevelési-oktatási intézményrendszerben – kreditértéke 
legalább 55 kredit.
(3) Az  (1) bekezdés a) pontja szerinti pedagógus-szakvizsga követelményeinek megszerzésére irányuló képzésben 
választáson alapuló ismeretkörök lehetnek:
a) a  pedagógusképzésben szerzett szakképzettség szerint differenciálva az  új szaktudományi és szakmódszertani 
ismeretek, illetve az  adott pedagógusi feladatok ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket 
megerősítő, elmélyítő, felfrissítő ismeretek, a  szakhoz kapcsolódó megszerzett tudás, készségek és képességek 
továbbfejlesztése;
b) a  pedagógus munkakörökhöz, illetve a  köznevelési intézmények egészéhez kapcsolódó speciális feladatok 
(mérés és értékelés, szaktanácsadás, vizsgaelnöki, szakértői, minőségbiztosítási feladatok) ellátásához szükséges 
ismeretek, tudás, készség és képességek;
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c) pedagógiai és pszichológiai általános és elméleti ismeretek, képességek bővítését, illetve megszerzését szolgáló 
ismeretkörök;
d) nevelési-oktatási intézményvezetői ismeretek;
e) a  tanár, tanító, konduktor, óvodapedagógus vagy gyógypedagógus szak szakmai gyakorlatának vezetéséhez 
szükséges gyakorlatvezető mentori ismeretek.
(4) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség csak olyan szakirányú továbbképzésben szerezhető, amelyben 
a  (2)  bekezdés szerinti kötelező ismeretkörök mellett a  választott ismeretkör a  nevelési-oktatási intézményvezetői 
ismeretek, legalább további 55 kredit értékben.
(5) Pedagógus-szakvizsga keretében gyakorlatvezető mentori szakképzettség csak olyan szakirányú 
továbbképzésben szerezhető, amelyben a  (2)  bekezdés szerinti kötelező ismeretkörök mellett a  választott 
ismeretkör a  (3)  bekezdés e)  pontja szerinti adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlatvezető 
mentori ismeret, legalább további 55 kredit értékben.
21/C.  § (1) A  felsőoktatási intézmény olyan alapképzési vagy mesterképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú 
továbbképzés létesítésére és indítására jogosult, amely szakon képzést folytathat.
(2) A Hivatal által nyilvántartásba vett képzési és kimeneti követelményekre épülő, saját tanterv alapján szervezett 
szakirányú továbbképzést a felsőoktatási intézmény kizárólag az alapító okiratában meghatározott képzési területen 
indíthat.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdésben foglalt rendelkezéseket a  szakfordító szakirányú továbbképzések esetén nem kell 
alkalmazni.
21/D. § (1) A szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeinek a kötelező tartalmi elemei:
a) a szakirányú továbbképzés megnevezése;
b) a szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése;
c) a szakirányú továbbképzés képzési területe;
d) a szakirányú továbbképzés ISCED szerinti besorolása, valamint az európai és a magyar képesítési keretrendszer 
szerinti besorolása, továbbá a  szakképzettség – képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti – 
tanulmányi területi besorolása;
e) a felvétel feltételeként
ea) alapképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzés esetén azon képzési területek vagy alapképzési 
szakok megnevezése,
eb) mesterképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzés esetén azon képzési területek vagy mesterképzési 
szakok megnevezése,
amelyekre az adott szakirányú továbbképzés épül;
f ) a képzési idő félévekben meghatározva;
g) a szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma;
h) a képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség);
i) a  szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a  szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, 
amelyből a szak felépül.
(2) A 21/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szakirányú továbbképzés esetében az (1) bekezdés b) pontja 
szerinti szakképzettség megnevezése a külön jogszabályban meghatározott szakirány szerinti szakképzettség.
(3) A felsőoktatási intézmény képzési programjában rendelkezni kell:
a) a képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozott tantervről és tantárgyi programokról;
b) az értékelési és ellenőrzési módszerekről, eljárásokról;
c) a korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendjéről.
(4) Szakirányú továbbképzésben önálló szakképzettséget eredményező szakirány nem indítható.”

35. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A kérelemhez mellékelni kell:)
„c) a  szakirányú továbbképzés javasolt ISCED szerinti besorolását, valamint az  európai és a  magyar képesítési 
keretrendszer szerinti besorolását.”
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 (2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a kérelemhez mellékelni kell:
a) a  pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vétele esetén a  pedagógus-
továbbképzési rendszer működésének véleményezésére jogosult szakértői testületnek a  21/B.  §-ban foglaltak 
alapján kialakított véleményét a pedagógus-szakvizsgává minősítésről;
b) a  szakterületért felelős miniszter véleményét olyan szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vétele során, 
amelynek szakterületén jogilag szabályozott képzési, továbbképzési rendszer működik, továbbá amelyik 
egészségügyi, élettel és biztonsággal összefüggő tevékenység végzéséhez szükséges vagy szakértői kompetenciák 
megszerzésére való felkészítést ígér.”

 (3) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A 21/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti képzés kivételével a nyilvántartási kérelemben megjelölt szakirányú 
továbbképzés, illetve a megszerezhető szakképzettség megnevezésének más szakirányú továbbképzés, alapképzési 
vagy mesterképzési szak, felsőoktatási szakképzés megnevezésétől, illetve az ezeken megszerezhető szakképzettség 
megnevezésétől egyértelműen különböznie kell.”

36. §  A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 25. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A FIR részére közölt elektronikus adat hitelesítése a (6) bekezdés b) és c) pontja tekintetében legalább fokozott 
biztonságú tanúsítványon alapuló, természetes személyhez kötött elektronikus aláírással vagy legalább fokozott 
biztonságú tanúsítványon alapuló, szervezethez kötött elektronikus bélyegzővel történik.”

37. §  A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  oklevelet záradékkal a  9.  mellékletben meghatározottak szerint kell ellátni. Ha olyan záradék válik 
szükségessé, amelyet a  9.  melléklet nem tartalmaz, akkor a  felsőoktatási intézmény – a  Hivatal előzetes 
egyetértésével – egyedi záradékkal is elláthatja az oklevelet. A záradék az oklevél elválaszthatatlan részét képezi.”

38. §  A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező) fogyatékosságának típusát a  (2) vagy a  (3)  bekezdésben 
meghatározott szerv által kiadott szakértői véleménnyel igazolja.
(2) Ha a  hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a  középfokú tanulmányok ideje alatt is 
fennállt, a  fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve 
azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei, valamint jogelődjeik közül a  tanulási 
képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok által 
kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható, kivéve a  felnőttoktatásban nem nappali munkarendben folytatott 
tanulmányokat, amely esetben az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat és jogelődje, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény szakértői véleményével igazolható a  fogyatékosság, sajátos 
nevelési igény.”

39. §  A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a következő 74. §-sal egészül ki:
„74.  § E  rendeletnek a  felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított 21/B.  § (5)  bekezdését gyakorlatvezető 
mentori feladat ellátására szóló új megbízáskor 2020. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.”

40. § (1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (3) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

41. §  A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
a) 7. § (2) bekezdés c) pontjában az „(1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés b) és c) pontjában” 

szöveg,
b) 7. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés b) és c) pontjában” szöveg,
c) 8. § (4) bekezdés c) pontjában a „104/B–104/D. §-ában” szövegrész helyébe a „104/B–104/E. §-ában” szöveg,
d) 10. § (1) bekezdésében a „(3) bekezdése” szövegrész helyébe az „(5a) bekezdése” szöveg,



33916 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 212. szám 

e) 20.  § (4)  bekezdésében az  „intézményengedélyezettnek” szövegrész helyébe az  „intézmény 
engedélyezettnek” szöveg,

f ) 22. § (2) bekezdés a) pontjában a „követelményeit, és” szövegrész helyébe a „követelményeit,” szöveg,
g) 34.  § (9)  bekezdésében az „a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben” szövegrész helyébe  

az „a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben” szöveg,
h) 40.  § (5)  bekezdés c)  pontjában a  „személyes adatait,” szövegrész helyébe a  „személyes adatait, kivéve 

az állampolgárságra vonatkozó adatait,” szöveg,
i) 46. § (10) bekezdés e) pontjában a „vezetőinek” szövegrész helyébe a „képviselőinek” szöveg,
j) 54.  § (1)  bekezdésében a  „szakirányú továbbképzések” szövegrész helyébe a  „szakirányú továbbképzés, 

doktori képzés, valamint az osztatlan tanárképzésben az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat” szöveg,
k) 64. § (1) bekezdésében a „szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakértői vélemény” szöveg
lép.

42. §  Hatályát veszti a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
a) 2. § (6) bekezdése,
b) 63.  § (3)  bekezdésben az  „illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a  tanulmányai és 

az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült,” szövegrész.

12. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő 
felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

43. §  A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2.  § (8)  bekezdésében a  „szakirányú továbbképzés szervezésének általános 
feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet” szövegrész helyébe a „nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet” szöveg lép.

13. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való 
végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló  
395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

44. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és 
a  felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 
[a  továbbiakban: 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet] 8.  § (2)  bekezdésében a „kutatói munkát segítő” szövegrész 
helyébe a „kutatói munkát vagy a hallgatókat segítő” szöveg lép.

45. §  Hatályát veszti a 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 9. §-a.

14. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló  
10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet hatályon kívül helyezése

46. §  Hatályát veszti a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet.

15. Záró rendelkezések

47. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 8–18. §, a 22. § b) pontja, a 34. §, a 35. §, a 39. §, a 41. § g) pontja, a 43. §, a 46. § és a 6. melléklet 1. pont a) alpontja 

2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 1.  mellékletében foglalt 2. Szakmai tanárszakok című táblázat B:2 mezőjében 
a „műszaki-gazdasági” szövegrész helyébe a „műszaki-gazdasági, katonai-műszaki” szöveg lép.

2. melléklet a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja a következő m)–o) ponttal egészül ki:
(A felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyak
a választható közismereti vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás 
nyelvén letett)
„m) pszichológia
n) ének-zene
o) vizuális kultúra;”

3. melléklet a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Hatályukat vesztik a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B:5 mezőjében a „művészet” 
és a „művészetközvetítés” szövegrészek.

4. melléklet a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez

 1. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyakorló köznevelési intézménnyé nyilvánítás feltételei:)
„g) az  óvodapedagógus-képzésben, a  konduktorképzésben és a  tanítóképzésben tanévente átlagosan 
legalább 20  hallgató jut egy gyakorlatvezető óvónőre, tanítóra, konduktorra, közismereti tanárképzésben és 
gyógypedagógus-képzésben tanévente átlagosan legalább 5 hallgató jut egy vezetőtanárra;”

 2. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pont f ) alpontjában a „konduktort” szövegrész helyébe a „konduktort 
vagy gyógypedagógust” szöveg lép.

 3. Hatályát veszti a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pont h)–j) alpontja.

5. melléklet a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez

 1. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 2.1.2. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az intézménytörzs keretében tárolt adatok
további intézményi adatok)
„e) magyar vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel együttműködésben, közös képzés keretében vagy az  Nftv. 
77.  § (4)  bekezdése alapján folytatott képzés tárgyában megkötött, valamint egyéb nemzetközi mobilitási 
megállapodásokról az  együttműködő felsőoktatási intézmény hivatalos neve, székhelyének címe, típusa, 
a  megállapodás célja, kelte, kezdete, tervezett vége, esetleges nemzetközi kerete, a  képzés neve; magyar és 
külföldi felsőoktatási intézménynek a 20. § (9) bekezdése szerinti képzése esetén a képzésnek a 2.5.1. pont szerinti 
– a megállapodásban meghatározott – adatai;”
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 2. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 2.1.2. pont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az intézménytörzs keretében tárolt adatok
további intézményi adatok)
„k) külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi, valamint magyar felsőoktatási intézménynek az  Nftv. 78.  § 
(1)  bekezdése szerinti külföldi székhelyen kívüli képzési helyen történő működéséhez szükséges képzési helyszín 
biztosításával kapcsolatos együttműködési megállapodásról az együttműködő partner hivatalos neve, székhelyének 
címe, típusa, a megállapodás célja, kelte, kezdete, tervezett vége, a biztosított helyszín(ek) címe és az együttműködő 
partner által fogadható hallgatók maximális száma;”

 3. Hatályát veszti a  87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6.  melléklet 2.2.  pont e)  alpontjában a „helyrajzi száma, birtokolt 
terület és annak aránya az összterületben,” szövegrész.

6. melléklet a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez
 

 1. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 9. melléklet 6. pont
a) 6.8.  alpontjában az „a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) 

OKM rendelet 2. számú melléklete” szövegrész helyébe az „a 21/B. § (3) bekezdése” szöveg,
b) 6.11.  alpontjában az  „Oklevél javításakor:” szövegrész helyébe az  „Oklevél javításakor vagy születési 

anyakönyvi névváltozáskor:” szöveg
lép.

 2. Hatályát veszti a  87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 9.  melléklet 1.  pont 1.1. és 1.3.  alpontjában az „állampolgársága: 
.............;” szövegrész.

A Kormány 408/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 110.  § (1)  bekezdés 27.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet] 
19. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  szerződés felmondása esetén a  még meg nem fizetett teljes tartozás egy összegben esedékessé válik. 
A  naptári negyedév utolsó hónapjának első napjáig felmondott kölcsönszerződésből eredő követelést a  soron 
következő naptári negyedév első munkanapján a  Diákhitel szervezet köteles az  MKK Magyar Követeléskezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (a továbbiakban: MKK Zrt.) adásvétel jogcímén engedményezni. A Diákhitel 
szervezet jogosult részletfizetést engedélyezni a  hitelfelvevőnek a  szerződés felmondása és az  engedményezés 
napja közötti időszakban.”

 (2) Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (7a)–(7d) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az  engedményezésre kerülő követelések ellenértékét a  Diákhitel szervezet és az  MKK Zrt. a  Diákhitel 
szervezet 26.  § szerinti céltartalék-képzési módszertanával összhangban kialakított, az  aktuárius által felülvizsgált 
és jóváhagyott árképzési módszer alapján határozza meg. A  Diákhitel szervezet és az  MKK Zrt. az  árképzési 
módszertant évente felülvizsgálja, és annak eredményét szükség esetén módosítja, amelyet a  felek az  aktuárius 
jóváhagyását követően alkalmaznak.
(7b) A  (7)  bekezdés szerint engedményezett követelést az  MKK Zrt. jogosult – az  Avt. rendelkezései szerint  – 
behajtásra átadni az állami adó- és vámhatóságnak.
(7c) Az  MKK Zrt. a  (7)  bekezdés szerinti engedményezést követően minden naptári negyedévet követő 
10. munkanapig adatot szolgáltat az engedményezett követelések teljesítéseiről a Diákhitel szervezet aktuáriusának 
a 26. § szerinti céltartalék-képzési módszertan kialakításához.
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(7d) Az MKK Zrt. által a (7c) bekezdés szerint szolgáltatott adatok a céltartalék-képzési módszertan kialakítása során, 
természetes személyeknek az  aktuárius részéről történő azonosítására nem alkalmas módon, összekapcsolhatók 
az  aktuárius által kezelt egyéb adatállománnyal. Az  MKK Zrt. által szolgáltatott adatokat, természetes személyek 
azonosítását lehetővé tevő módon, az aktuárius nem továbbíthatja a Diákhitel szervezet részére.”

2. §  Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  diákhitel kockázati céltartalékot a  behajthatatlan és a  19.  § (3)  bekezdése alapján leírt hallgatói 
hiteltartozásokból, valamint a  hallgatói hitelből származó követelések engedményezéséből eredő veszteségek 
ellentételezésére, a  veszteség összegében – legfeljebb a  céltartalék meglévő összegében – kell felhasználni 
az egyéb bevételek között elszámolva.”

3. §  Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a következő 34/D. és 34/E. §-sal egészül ki:
„34/D.  § (1) A  hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 291/2017. 
(X.  3.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Mód R. 4.) 3.  §-ával megállapított 16/A. és 16/B.  §-t, továbbá a  4.  §-ával 
megállapított 18.  § (1b)  bekezdését a  Mód R. 4. hatálybalépését követően benyújtott kérelem alapján, a  kérelem 
benyújtásának időpontjában legalább 91. napot betöltött várandósság esetén vagy a  Mód R. 4. hatálybalépését 
követően örökbefogadott gyermek esetén kell alkalmazni.
(2) A  Mód R. 4. 5.  §-ával megállapított 18/A–18/C.  §-t a  Mód R. 4. hatálybalépését követően megszületett vagy 
örökbefogadott gyermek esetén kell alkalmazni azzal, hogy a gyermektámogatás megállapításánál figyelembe kell 
venni a hitelfelvevő nő korábban született vagy örökbefogadott gyermekét is.
34/E.  § A  hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 408/2017. (XII. 15.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód R. 5.) megállapított 19. § (7)–(7d) bekezdésének és 26. § (2) bekezdésének 
rendelkezéseit a  Mód R. 5. hatálybalépését megelőzően megkötött hallgatói hitelszerződések esetében is 
alkalmazni kell azzal, hogy a  Mód R. 5. hatálybalépéséig felmondás folytán megszűnt hallgatói hitelszerződések 
esetében a fennálló követeléseket a Diákhitel szervezet a Mód R. 5. hatálybalépését követő 60 napon belül köteles 
az  MKK Zrt.-re engedményezni. Az  engedményezés ténye nem érinti a  Diákhitel szervezet által a  hitelfelvevőnek 
a Mód R. 5. hatálybalépését megelőzően engedélyezett részletfizetést.”

4. §  Hatályát veszti az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 25. § (4) és (6) bekezdése.

5. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 290/2017. (IX. 28.) 
Korm. rendelet 8. § c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
[A Rendelet]
„c) 18.  § (1) és (1a)  bekezdésében az „a  16.  § (2)  bekezdés a)  pontjában” szövegrész helyébe az „a  16.  § (2) és 
(2a) bekezdésében” szöveg,”
[lép.]

6. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 291/2017. (X. 3.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: Módr. 4.) 3.  §-ának az  1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 16/A.  § (5)  bekezdését megállapító 
rendelkezése a  „törlesztési kötelezettség (1)  bekezdésben meghatározott szüneteltetésére” szövegrész helyett 
a „törlesztési kötelezettség szüneteltetésére” szöveggel lép hatályba.

7. §  A Módr. 4. 4.  §-ának az  1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 18.  § (1b)  bekezdését megállapító rendelkezése a „16/A.  § 
(1) bekezdésében” szövegrész helyett a „16/A. § (1) és (3) bekezdésében” szöveggel lép hatályba.

8. §  A Módr. 4. 5. §-ának az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 18/C. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése az „örökbe 
fogadásának kettő éves fennállása vagy halva születésének időpontjára” szövegrész helyett az „örökbe fogadásának 
vagy halva születésének időpontjára” szöveggel lép hatályba.

9. §  Nem lép hatályba a Módr. 4. 6. §-a.
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10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–4. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 409/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
a Budapest XIV. kerületében megvalósuló ingatlan- és infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 
valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény 12.  § (5)  bekezdés a), d), e) és f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  ingatlan-nyilvántartás szerint 
a  Budapest belterület 32538/1, 32474 és 32475/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon, illetve az  ezen 
ingatlanokból telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított ingatlanokon megvalósuló ingatlan- 
és infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással összefüggő, az  1.  mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének 
beindításához szükségesek.

2. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az  előzetes 
vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az összevont telepítési eljárás kivételével, vagy ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

 (2) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági 
ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági 
állásfoglalást ad ki.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, valamint a  környezetvédelmi és természetvédelmi 
szakhatóság eljárása kivételével – nyolc nap.

 (4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezést soron 
kívül, de legfeljebb tíz napon belül el kell bírálni.

 (5) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

3. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Fővárosi Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

5. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

6. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében a „telekalakítási eljárás jogerős befejezését” szövegrész helyébe a „telekalakítási eljárásban 
hozott döntés véglegessé válását” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a 2. § (2), (4) és (5) bekezdése.
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7. §  A Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § A Budapest XIV. kerületében megvalósuló ingatlan- és infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a  Kaposvár 
Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 409/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) 
megállapított 1. § (1) bekezdését a MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is 
alkalmazni kell.”

8. §  A Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Kaposvár 0293/1” szövegrész helyébe a „Kaposvár 
0285/14, 0293/1” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 409/2017. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
 6. útügyi hatósági eljárások,
 7. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 8. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
13. területrendezési hatósági eljárások,
14. földmérési hatósági eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. fás szárú növények kivágásához szükséges engedélyezési eljárások,
20. összevont telepítési eljárás,
21. azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök kabinetfőnökének 4/2017. (XII. 15.) MK rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2016. (IV. 29.) MK 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 19a.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2016. (IV. 29.) MK rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatások esetében 
az 1. melléklet
a) 7. és 9. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,
b) 7. és 9. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését 
előmozdító támogatás
nyújtható.”

3. §  A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § E fejezet alkalmazásában
a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti 
támogatás,
b) átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül 
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,
c) diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
d) egy és ugyanazon vállalkozás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet) 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
e) elsődleges mezőgazdasági termelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti termelés,
f ) elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
g) észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,
h) immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
i) mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti feldolgozás,
j) mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti forgalmazás,
k) működési eredmény: a  beruházásnak az  Sztv. 3.  § (4)  bekezdés 5.  pontja szerinti hasznos élettartama alatt 
diszkontált bevételei, csökkentve a diszkontált működési költségekkel (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, 
szerződéses szolgáltatás, a  távközlés, az  energia és a  karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, 
kivéve az  olyan értékcsökkenési és a  finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) és 
– a  támogatást nyújtó döntése alapján – a diszkontált észszerű nyereséggel, ha a számítás végeredménye pozitív, 
ellenkező esetben a működési eredmény nulla,
l) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
m) személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,
n) támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
o) támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
p) tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.”
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4. §  A Rendelet a következő 4/A–4/C. §-okkal egészül ki:
„4/A. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás 
kizárólag átlátható formában nyújtható.
(2) Nem ítélhető meg támogatás
a) a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és az  1224/2009/EK 
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013.  december  11-ei 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-
termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha
ca) a támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen 
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül 
kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f ) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
g) csekély összegű támogatásban részesülő vállalkozás kivételével azon szervezet részére, amely az  Európai 
Bizottság által hozott, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizettetésére irányuló, 
Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,
h) csekély összegű támogatásban részesülő vállalkozás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
i) kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásban részesülő vállalkozás esetén nyomtatott vagy 
elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kiadására.
4/B.  § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az  e  rendelet szerinti 
támogatás abban az  esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó 
állami támogatással, ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, 
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az  irányadó uniós állami 
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
(4) A  3. alcím szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, 
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható 
költségekkel nem rendelkező támogatás a  csoportmentességi rendeletekben és az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható 
elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
4/C.  § (1) A  támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az  adók és illetékek 
levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének 
a támogatástartalmat kell tekinteni.
(2) A  több részletben kifizetett támogatást a  támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni 
a diszkont kamatláb alkalmazásával.
(3) Az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére az  egyedi 
támogatást, ha a támogatás összege a 6. alcím szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító
a) beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget;
b) működési támogatás esetében meghaladja a  vállalkozásonként évente 75 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget.
(4) A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 6. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget 
meghaladó egyedi támogatásról.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az  adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok 
közzétételére vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A–18/D. §-ai határozzák meg.
(6) E rendelet alapján a 3. és 6. alcím szerinti támogatások esetén 2021. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.”
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5. §  A Rendelet 6. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
8.  § A  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában 
a továbbiakban: támogatás) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikkének megfelelően nyújtható.
8/A. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás beruházási, működési vagy zenei és 
irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.
(2) A  támogatás – a  nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – 
a következőkhöz nyújtható:
a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi teret –, 
koncertterem, színház, filmszínház,
b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a  kulturális örökséghez 
kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,
c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),
d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a  kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és 
támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az  új 
technológiák alkalmazását is e célokra,
f ) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.
8/B.  § (1) Beruházási támogatás esetén a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költség és 
a  beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az  infrastruktúra 
üzemeltetője – a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult észszerű nyereséget szerezni.
(2) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:
a) az  infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének 
költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,
b) a  kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a  lízingdíj, a  kapcsolódó illetékek vagy a  kulturális örökség 
áthelyezésének költsége),
c) a  tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége 
(pl. a  megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a  speciális eszközök, anyagok használatából fakadó 
többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),
d) a  közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége 
(pl.  a  digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a  speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek 
javításával kapcsolatos, valamint a  prezentációk, programok és látogatók tekintetében a  kulturális sokszínűség 
elősegítésével kapcsolatos költség),
e) a  kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége 
(pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).
8/C. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező 
működési veszteséget.
(2) Működési támogatás esetén a  támogatás a  működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az  észszerű 
nyereségre is.
(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus 
alkalmazásával utólag is biztosítható.
(5) A működési támogatás elszámolható költségei:
a) a  kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, 
előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a  szokásos üzletmenetben 
felmerülő költség,
b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és 
népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (pl. az új 
technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége),
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c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását 
szolgáló költség (pl. a  digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a  speciális szükségletű személyek hozzáférési 
lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),
d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,
db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,
dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,
dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,
de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,
df ) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló 
tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,
dg) a marketing költsége,
dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,
e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,
f ) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül 
a projekt eredményeként felmerülő költség.
8/D.  § A  2  000 000 eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás 
esetén a támogatás összege a 8/B. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 8/C. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott 
módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 80%-át.
8/E. § (1) A 8/A. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti tevékenységekhez nyújtott támogatás esetén
a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy
b) a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és a  projektből származó bevételek 
jelenértékének különbségét azzal, hogy a  bevételeket az  elszámolható költségekből előzetesen vagy 
visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.
(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében
a) a szerző díjazása (pl. szerzői joggal kapcsolatos költség),
b) a fordító díjazása,
c) a szerkesztő díjazása,
d) az egyéb szerkesztési költség (pl. korrektúrázás, javítás, lektorálás),
e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége és
f ) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége
számolható el.”

6. §  A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § Ez a rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
b) a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális 
örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a  sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős 
létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a  legkülső régiókban 
biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a  702/2014/EU rendeletnek 
a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-ei  
2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1.o.) módosított, a  Szerződés 107. és 108.  cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 
2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikkének
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

7. §  Hatályát veszti a Rendelet 4. és 5. alcíme.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Rogán Antal s. k.,
  a miniszterelnök kabinetfőnöke
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1. melléklet a 4/2017. (XII. 15.) MK rendelethez
„1. melléklet a 3/2016. (IV. 29.) MK rendelethez

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet 2017. évi fejezeti kezelésű költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
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1

Áht. 

azono- 

sító

Cím- 

név

Alcím- 

név

Jog- 

cím- 

cso- 

port 

név

Jogcím név Előirányzat célja
Kifizetésben 

részesülők köre

Támogatás 

biztosításának módja
Támogatási előleg

Rendelkezésre 

bocsátás módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték

Kezelő 

szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési 

támogatás 

közreműködő 

szervezete

2 355895 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok                    

3 296646    
20/1/1 Kormányfői 

protokoll

Az előirányzat a miniszterelnök és a miniszterelnök 

helyett, az ő nevében eljáró személy körüli, 

valamint a Kormányfő házastársához kapcsolódó 

protokollfeladatok ellátására használható fel. 

Az előirányzat fedezi a külföldi és a belföldi 

kormányfői protokoll-látogatásokhoz, valamint 

a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő 

nevében eljáró személy részvételével lebonyolított 

rendezvényekhez, valamint a Kormányfő 

házastársához kapcsolódó személyi, valamint 

az egyéb dologi jellegű kiadásokat.

központi 

költségvetési 

szerv, gazdasági 

társaság, egyéni 

vállalkozó

– –

egyösszegű 

kifizetéssel, 

részletekben 

történő 

kifizetéssel, 

előirányzat-

átcsoportosítással

– – – – –

4 331340    

20/1/2 Kormányzati 

kommunikációval 

és konzultációval 

kapcsolatos 

feladatok

Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnökhöz 

és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági 

kommunikációs és konzultációs feladatok 

fedezeteit.

központi 

költségvetési 

szerv, gazdasági 

társaság

– –

egyösszegű 

kifizetéssel, 

részletekben 

történő 

kifizetéssel, 

előirányzat-

átcsoportosítással

– – – – –

5 347662    

20/1/5 Batthyány 

Lajos Alapítvány 

működéséhez 

és feladatainak 

ellátásához 

szükséges 

hozzájárulás

Az előirányzat célja a Batthyány Lajos Alapítvány 

támogatása. A költségvetési támogatás 

az Alapítvány projektjeinek és működésének 

a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett 

vagy megvalósult tevékenységére is nyújtható.

Batthyány Lajos 

Alapítvány

törvény, 

kormányrendelet, 

egyedi döntés, 

közigazgatási 

hatósági határozat, 

hatósági szerződés, 

támogatói okirat, 

támogatási 

szerződés alapján

igen

egyösszegű 

kifizetéssel, 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

támogatási 

szerződés 

szerint

Ávr. 84. § 

(2) bekezdés 

alapján 

– – –
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6 355951
20/1/6 Fejezeti 

általános tartalék

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem 

tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására 

nyújt fedezetet. A Fejezeti általános tartalék 

a minisztériumhoz, valamint a miniszter 

személyéhez kötődő egyéb rendezvényekre és 

az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatokra, 

a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti 

feladatokhoz szükséges, év közben jelentkező 

többletfeladatok kiadásaira használható fel. 

A költségvetési támogatás a támogatási igény 

benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult 

tevékenységre is nyújtható.

cél szerinti másik 

fejezeti kezelésű 

előirányzat

 törvény, 

kormányrendelet, 

egyedi döntés, 

közigazgatási 

hatósági határozat, 

hatósági szerződés, 

támogatói okirat, 

támogatási 

szerződés alapján

–
előirányzat 

átcsoportosítással
– – – – –

7 359095    

20/1/7 MK 

felügyelete alá 

tartozó szervezetek 

és szakmai 

programok 

támogatása

Az előirányzat az MK felügyelete alá tartozó 

szervezetek, civil szervezetek és szakmai, 

kulturális programok kiadásaira, valamint 

a szakmai feladatok fordítási tevékenységének 

finanszírozására használható fel. A költségvetési 

támogatás a támogatási igény benyújtásakor már 

megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is 

nyújtható.

jogi személy, jogi 

személyiséggel 

nem rendelkező 

szervezet, 

költségvetési 

szerv, gazdálkodó 

szervezet, 

gazdasági 

szervezet, civil 

szervezet, helyi 

önkormányzat, 

helyi 

önkormányzat 

által fenntartott 

intézmény, bevett 

egyház, egyházi 

jogi személy, 

közalapítvány

 törvény, 

kormányrendelet, 

egyedi döntés, 

közigazgatási 

hatósági határozat, 

hatósági szerződés, 

támogatói okirat, 

támogatási 

szerződés alapján

igen

egyösszegű 

kifizetéssel, 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

támogatási 

szerződés 

szerint

Ávr. 84. § 

(2) bekezdés 

alapján 

– – –

8 359106    

20/1/8 Tihanyi 

Alapítvány 

támogatása

Az előirányzat az Alapítvány alapvető 

működésére és alapcéljainak megvalósítására 

kerül felhasználásra annak érdekében, hogy 

az Alapítvány szakmai programja, infrastruktúrája, 

egyéb alapcél szerinti tevékenységei 

az eddigieknek megfelelően és a célcsoport 

szükségleteihez igazodva megvalósulhassanak. 

A költségvetési támogatás a támogatási igény 

benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult 

tevékenységre is nyújtható.

Tihanyi Alapítvány

törvény, 

kormányrendelet, 

egyedi döntés, 

közigazgatási 

hatósági határozat, 

hatósági szerződés, 

támogatói okirat, 

támogatási 

szerződés alapján

igen

egyösszegű 

kifizetéssel, 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

támogatási 

szerződés 

szerint

Ávr. 84. § 

(2) bekezdés 

alapján 

– – –
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9 359117    

20/1/9 Tudatos 

nemzeti közjogi 

gondolkodás és 

a magyar kulturális 

értékek megőrzése 

és fejlesztése

Az előirányzat célja olyan programok támogatása, 

melyek hozzájárulnak a tudatos nemzeti 

gondolkodás és magyar kulturális értékek 

megőrzéséhez. (Nemzeti Könyvtár sorozat 

megjelentetése, Alaptörvény díszalbum és hitvallás 

zsebfüzetek kiadása, Zenélő és Muzsikáló Budapest 

programok megvalósítása.) A költségvetési 

támogatás a támogatási igény benyújtásakor már 

megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is 

nyújtható.

jogi személy, jogi 

személyiséggel 

nem rendelkező 

szervezet, 

költségvetési 

szerv, gazdálkodó 

szervezet, 

gazdasági 

szervezet, civil 

szervezet, helyi 

önkormányzat, 

helyi 

önkormányzat 

által fenntartott 

intézmény, bevett 

egyház, egyházi 

jogi személy, 

közalapítvány

törvény, 

kormányrendelet, 

egyedi döntés, 

közigazgatási 

hatósági határozat, 

hatósági szerződés, 

támogatói okirat, 

támogatási 

szerződés alapján

igen

egyösszegű 

kifizetéssel, 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

támogatási 

szerződés 

szerint

Ávr. 84. § 

(2) bekezdés 

alapján 

– – –

10 361028    

20/1/10 A magyar 

internet 

fejlesztésével 

kapcsolatos 

kormányzati 

feladatok

Az előirányzat célja az internetről és a digitális 

fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció 

(InternetKon) eredményei alapján a Kormány 

által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról 

szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 

megvalósításához kötődő feladatok teljes körű 

ellátásához szükséges források biztosítása. 

A költségvetési támogatás a támogatási igény 

benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult 

tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, jogi 

személyiséggel 

nem rendelkező 

szervezet, 

költségvetési 

szerv, gazdálkodó 

szervezet, 

gazdasági 

szervezet, civil 

szervezet, helyi 

önkormányzat, 

helyi 

önkormányzat 

által fenntartott 

intézmény, bevett 

egyház, egyházi 

jogi személy, 

közalapítvány

törvény, 

kormányrendelet, 

egyedi döntés, 

közigazgatási 

hatósági határozat, 

hatósági szerződés, 

támogatói okirat, 

támogatási 

szerződés alapján

igen

egyösszegű 

kifizetéssel, 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

támogatási 

szerződés 

szerint

Ávr. 84. § 

(2) bekezdés 

alapján 

– – –
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11 372562

20/1/11 E-Sport 

bajnokság és 

konferencia 

megrendezésének 

támogatása

Az előirányzat célja az E-sport-világ támogatása, 

továbbá a visegrádi együttműködés elmélyítése 

érdekében a Kormány a hazai E-sport 

támogatásával összefüggő kormányzati 

intézkedésekről szóló 1839/2017. (XI. 10.)  

Korm. határozata alapján a visegrádi négyek 

országai közötti E-sport bajnokság és konferencia 

megrendezése, valamint a feladat teljes körű 

ellátásához szükséges források biztosítása. 

A költségvetési támogatás a támogatási igény 

benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult 

tevékenységekre is nyújtható.

Egymillióan 

a Magyar Esportért 

Egyesület

törvény, 

kormányrendelet, 

egyedi döntés, 

közigazgatási 

hatósági határozat, 

hatósági szerződés, 

támogatói okirat, 

támogatási 

szerződés alapján

igen

egyösszegű 

kifizetéssel, 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

támogatási 

szerződés 

szerint

Ávr. 84. § 

(2) bekezdés 

alapján 

– – –

”
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Az igazságügyi miniszter 17/2017. (XII. 15.) IM rendelete
a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának 
részletes szabályairól

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi 
XLIII. törvény 20. § a) 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. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
a) informatikai rendszer: az  Országos Bírósági Hivatalnak (a  továbbiakban: OBH) a  bíróság és az  OBH részére 

rendelkezésre álló, országosan egységes számítástechnikai rendszere,
b) közfeladatot ellátó szerv: a  bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások 

közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény (a  továbbiakban: Ánytv.) szerint – jogszabályban 
meghatározott közfeladata ellátása érdekében – térítésmentes adatigénylésre jogosult szerv vagy személy,

c) közvetett hozzáférés: az  Ánytv. szerinti nyilvántartásban (a  továbbiakban: nyilvántartás) kezelt adatok 
megismerésének és kezelésének az Ánytv. 14. § (3)–(5) bekezdésében meghatározott módja,

d) közvetlen hozzáférés: a  nyilvántartásban kezelt adatok megismerésének és kezelésének az  Ánytv. 14.  §  
(1) és (2) bekezdésében meghatározott módja,

e) üzemszerű karbantartás: a  nyilvántartás tervszerű, előzetes tájékoztatást követő, előre meghatározott 
időtartamig tartó és rendkívüli esetekben végzett karbantartása, amely alatt a  nyilvántartás szolgáltatásai 
nem érhetők el,

f ) üzemzavar: a  nyilvántartás tartós vagy átmeneti meghibásodása vagy ezt eredményező egyéb technikai 
problémája, ami a nyilvántartás szolgáltatásainak igénybevételét korlátozza vagy lehetetlenné teszi.

2. A nyilvántartás üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása

2. §  Az OBH elnöke az e rendeletben meghatározott feladatokat az OBH útján látja el.

3. § (1) A  nyilvántartásba történő bejegyzés és az  abból közvetlen hozzáféréssel történő adatigénylés céljából 
az  informatikai rendszer rendelkezésre állását akként kell biztosítani, hogy az  informatikai rendszer a  bíróság, 
az OBH és az egyéb közvetlen hozzáféréssel rendelkező jogosultak számára munkanapokon legalább a hivatali idő 
végéig elérhető legyen. A hivatali időről az OBH a bíróságok központi internetes honlapján tájékoztatást ad.

 (2) Az  üzemszerű karbantartást hivatali időn kívül kell elvégezni. Az  informatikai rendszer üzemszerű karbantartási 
idejéről az  OBH a  bíróságok központi internetes honlapján előzetesen – legalább annak kezdetét megelőző 
három munkanapon keresztül – és a karbantartás ideje alatt folyamatosan tájékoztatást ad. Az OBH az üzemszerű 
karbantartásról és annak időtartamáról a közvetlen hozzáférésre jogosultakat – előzetesen – külön is értesíti.

 (3) Az  üzemzavarról az  OBH a  bíróságok központi internetes honlapján, az  üzemzavarról való tudomásszerzést 
követően haladéktalanul, az üzemzavar elhárításáig folyamatosan tájékoztatást ad. Az OBH a közvetlen hozzáférésre 
jogosultakat az üzemzavarról – a tudomásszerzést követően haladéktalanul – külön is értesíti.

4. § (1) Az OBH az  informatikai rendszer útján biztosítja, hogy a bíróság által elektronikusan rögzített adatok a rögzítéssel 
egyidejűleg megjelenjenek a nyilvántartásban.

 (2) Az  OBH az  informatikai rendszer útján naplót készít az  adatok nyilvántartásba történő rögzítéséről és annak 
időpontjáról. A naplóban rögzített adatok alapján az adatot rögzítő személynek és a  rögzített adatnak is kétséget 
kizáró módon megállapíthatónak kell lennie.

3. A nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása

5. § (1) A  nyilvántartás Ánytv.-ben meghatározott adatainak bejegyzését a  nyilvántartásba vételi eljárást lefolytató, első 
fokon eljáró bíróság az OBH által rendelkezésre bocsátott informatikai rendszer használatával végzi.

 (2) Ha a  nyilvántartásba történő adatrögzítés megkísérlése időpontjában az  informatikai rendszer nem elérhető 
a  bíróság számára, a  nyilvántartásba történő bejegyzést az  informatikai rendszer újbóli rendelkezésre állásakor 
haladéktalanul, de legkésőbb az újbóli rendelkezésre állást követő munkanapon 12 óráig teljesíteni kell.
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6. § (1) A  nyilvántartásba bejegyzett általános meghatalmazásokat a  bejegyzések időrendjéhez igazodó sorszámmal 
kell ellátni. A  sorszám tartalmazza az  adott általános meghatalmazás nyilvántartásba történő bejegyzésének 
időpontjához igazodó folyószámot, valamint ahhoz a „/” jellel kapcsolva a  bejegyzés időpontja szerinti évszámot. 
A folyószámozás az új év első napjához kötődő fordulónappal – az 1. sorszámmal kezdődően – évenként újraindul.

 (2) Egyéni ügyvéd meghatalmazott esetében a nyilvántartásban a kamarai névjegyzék szerinti családi és utónevet kell 
feltüntetni.

 (3) Egyéni ügyvéd, európai közösségi jogász, kamarai jogtanácsos, valamint egyéb kötelező jogi képviselet 
ellátására jogosult természetes személy meghatalmazott esetében a  nyilvántartásban lakóhelyadat helyett 
székhelyadatot kell feltüntetni. Kamarai jogtanácsos esetében a  nyilvántartásban székhelyadatként a  kamarai 
jogtanácsos munkáltatójának székhelyét, egyéb kötelező jogi képviselet ellátására jogosult természetes személy 
meghatalmazott esetében irodahelyisége címét kell feltüntetni.

7. §  Az OBH a  nyilvántartásba történő adatbejegyzés iránti kérelem előterjesztése céljából – az  1.  mellékletben 
meghatározott adattartalommal – űrlapot rendszeresít, amelyet a bíróságok központi internetes honlapján, az űrlap 
kitöltését elősegítő tájékoztatóval együtt közzétesz.

8. § (1) Az OBH az Ánytv. 13. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítése érdekében – a nyilvántartott természetes 
személy adatainak nyilvántartásban történő rögzítését követően haladéktalanul, automatizált módon – átadja 
a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv részére a  nyilvántartásban szereplő 
természetes személy születési nevét, születési idejét és helyét, valamint anyja születési nevét.

 (2) A  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv az  (1)  bekezdésben meghatározott 
adatok alapján beazonosított személynek az Ánytv. 13. § (2) bekezdésében meghatározott adataiban bekövetkezett 
változásáról, annak változásakor a  megváltozott adat elektronikus úton, automatizáltan történő megküldésével 
tájékoztatja az OBH-t.

 (3) Az  OBH az  Ánytv. 13.  § (3)  bekezdésében előírt kötelezettség teljesítése érdekében a  nyilvántartás adatait – azok 
nyilvántartásban történő rögzítését követően haladéktalanul, az  általa meghatározott technikai feltételekkel, 
automatizált módon – átadja a rendelkezési nyilvántartást vezető szerv részére.

4. A nyilvántartásban kezelt adatok közvetlen hozzáféréssel történő megismerése

9. § (1) A közvetlen hozzáféréssel adatigénylésre jogosult közfeladatot ellátó szerv kizárólag elektronikus úton igényelhet 
adatot, az erre szolgáló informatikai rendszer útján.

 (2) A  nyilvántartásban kezelt adatok közvetlen hozzáféréssel történő megismerésére és kezelésére kizárólag 
az Ánytv. 16. § (1) bekezdése szerinti személy jogosult.

 (3) Szerepalapú jogosultságkezelés útján kell biztosítani, hogy a  felhasználó az  informatikai rendszer azon 
alkalmazásaihoz és olyan módon férjen hozzá, ahogy azt az OBH által készített jogosultságkezelési szabályzat előírja.

 (4) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy a közvetlen hozzáféréssel rendelkező szerv az adatigénylés során 
kizárólag azokhoz az adatokhoz férhessen hozzá, amelyek megismerésére és kezelésére az Ánytv. alapján jogosult.

10. § (1) Az adatigénylés megkezdésekor elektronikus úton kell rögzíteni az informatikai rendszerben az
a) adatigénylés alapjául szolgáló eljárás ügyszámát,
b) adatigénylő szervet,
c) az adatigénylést végző konkrét személy beazonosításához szükséges valamennyi adatot, valamint
d) adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezést.

 (2) Ha az adatigénylés megkezdésekor az adatigénylést végző konkrét személy az általa rögzített adatok alapján nem 
azonosítható be az informatikai rendszerben hozzáférésre felhatalmazott személyként, az informatikai rendszernek 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy megakadályozza e személy hozzáférését a nyilvántartás adataihoz.

 (3) Az  informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a  nyilvántartás használatára jogosultak nyilvántartásában 
szereplő, hozzáférésre felhatalmazott személy által elvégzett műveletek naplózására is, e  személy azonosítását 
követően.
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5. A nyilvántartásban kezelt adatok közvetett hozzáféréssel történő megismerése, az adatszolgáltatás 
iránti kérelem előterjesztése és teljesítése

11. § (1) Az  adatszolgáltatás iránti kérelem (a  továbbiakban ezen alcím alkalmazásában: kérelem) – a  (2)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – papír alapon vagy elektronikus úton terjeszthető elő. A  papíralapú kérelem 
az OBH ügyfélszolgálati irodájában személyesen is benyújtható.

 (2) Közfeladatot ellátó szerv kérelmet kizárólag elektronikus úton terjeszthet elő, hiteles elektronikus dokumentumként.
 (3) A felvilágosítást kérőnek a kérelmét és a kérelem alátámasztására szolgáló iratokat közokirati vagy teljes bizonyító 

erejű magánokirati formában kell az OBH-nál előterjesztenie.
 (4) Ha a  felvilágosítást kérő helyett meghatalmazott jár el, a  (3)  bekezdésben foglaltak a  meghatalmazásra is 

megfelelően irányadóak.

12. § (1) A kérelmet – az előterjesztő személyétől függően – a 2. vagy 3. mellékletben meghatározott adattartalommal kell 
benyújtani.

 (2) Az  OBH a  3.  mellékletben meghatározott adattartalommal űrlapot rendszeresít, amelyet a  bíróságok központi 
internetes honlapján, az  űrlap kitöltését elősegítő tájékoztatóval együtt közzétesz. A  3.  melléklet szerinti 
adattartalommal űrlap akként is rendszeresíthető, hogy külön űrlap kerül elkészítésre azok számára, akik saját 
magukról és akik más személyről kérnek adatot.

 (3) A felvilágosítást kérőnek kérelmében meg kell jelölnie azt a törvényi rendelkezést, illetve jogi érdeket, amely alapján 
az adat megismerésére és kezelésére jogosult, és az ennek alátámasztására szolgáló iratokat a kérelméhez csatolnia 
kell.

13. § (1) Az OBH a kérelmet megvizsgálja, és annak alapján – a kérelem OBH-hoz történő érkezését követő 8 munkanapon 
belül – intézkedik.

 (2) Ha a  kérelem tartalmazza az  Ánytv.-ben, illetve az  e  rendeletben előírt adatokat, ahhoz mellékelték a  kérelem 
alátámasztásához szükséges iratokat, és a  kérelem mindezek alapján alapos, az  OBH az  adatkérés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges adatokat a felvilágosítást kérő rendelkezésére bocsátja.

 (3) Ha
a) a hiánytalan kérelem bármely okból nem alapos, vagy
b) a kérelem, illetve annak melléklete hiányos, és a hiány bármely okból nem pótolható
az OBH írásban, az  ok megjelölésével tájékoztatja a  felvilágosítást kérőt arról, hogy az  adatszolgáltatás nem 
teljesíthető.

 (4) Ha a kérelem, illetve az annak alátámasztására szolgáló irat nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, vagy más 
okból kiegészítésre, illetve kijavításra szorul, illetve nem csatolták a  kérelem alátámasztásához szükséges bármely 
iratot, de a  hiány pótolható, az  OBH a  kérelmet a  hiányok megjelölése mellett – határidő tűzésével – a  hiányok 
pótlása érdekében a felvilágosítást kérőnek visszaküldi. Ha a hiányok pótlására a megjelölt határidőben nem kerül 
sor, vagy a kérelem a hiánypótlást követően is hiányos, az OBH a (3) bekezdés szerint jár el.

 (5) Hiánypótlási felhívás kiadása esetén az  (1)  bekezdés szerinti intézkedési határidő a  hiánypótlás előterjesztésének 
időpontjától, illetve a hiánypótlásra biztosított határidő eredménytelen lejártának időpontjától újrakezdődik.

 (6) Az  OBH az  adatszolgáltatást vagy az  arról szóló tájékoztatást, hogy az  adatszolgáltatás nem teljesíthető, 
a 4. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon adja ki.

14. § (1) Az  OBH-hoz beérkező és az  OBH-nál keletkezett iratok kezeléséről, valamint az  ügykezelés részletes szabályairól 
az OBH elnöke szabályzatban rendelkezik.

 (2) Az  OBH a  13.  § alapján készített iratait a  hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó jogszabályok – elektronikus 
ügyintézés esetén az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény és 
végrehajtási rendeletei – szerint kézbesíti. Ha a címzett a neki szóló iratot nem veszi át, azt – személyazonosságának 
igazolása mellett – az OBH-ban, ügyfélfogadási időben veheti át.

 (3) Az OBH az informatikai rendszer útján naplót készít, különösen
a) a  nyilvántartásból történő adatszolgáltatás esetén az  OBH adatszolgáltatást teljesítő alkalmazottairól, 

az általuk végzett műveletekről, a kérelem teljesítésének tényéről és annak időpontjáról – a kérelmezett és 
szolgáltatott adatok körének megjelölésével –; továbbá

b) a  naplóból szolgáltatott adatok köréről, a  továbbított adat címzettjéről, valamint az  adatszolgáltatás 
időpontjáról.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 212. szám 33933

6. Záró rendelkezések

15. §  Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter

1. melléklet a 17/2017. (XII. 15.) IM rendelethez

A nyilvántartásba történő adatbejegyzés iránti kérelem adattartalma

 1. Az általános meghatalmazás bejegyzése iránti kérelem adatai
 1.1. a  kérelmet előterjesztő neve vagy megnevezése, annak megjelölésével, hogy a  kérelmet előterjesztő 

a meghatalmazó vagy a meghatalmazott
 1.2. a  bejegyzésre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság megnevezése, a  bíróság hatáskörét és 

illetékességét megalapozó ok
 1.3. természetes személy meghatalmazó, illetve meghatalmazott esetén

 1.3.1. családi és utóneve
 1.3.2. egyéni ügyvéd meghatalmazott esetén kamarai névjegyzék szerinti családi és utóneve
 1.3.3. születési családi és utóneve
 1.3.4. születési helye és ideje
 1.3.5. anyja születési családi és utóneve
 1.3.6. lakcíme
 1.3.7. egyéni ügyvéd, valamint európai közösségi jogász meghatalmazott esetén – lakcím helyett – székhelye
 1.3.8. kamarai jogtanácsos meghatalmazott esetén – lakcím helyett – munkáltatója székhelye, valamint 

– ha a  kamarai jogtanácsos szokásos munkavégzési helye a  munkáltatója székhelyétől eltér – 
a szokásos munkavégzési hely címe

 1.3.9. egyéb kötelező jogi képviselet ellátására jogosult természetes személy meghatalmazott esetén 
– lakcím helyett – irodahelyisége címe

1.3.10. – ha elektronikus ügyintézésre köteles vagy azt önként vállalta – rendelkezési nyilvántartásban, 
illetve közhiteles nyilvántartásban rögzített hivatalos elérhetősége hiányában további hivatalos 
elektronikus elérhetősége

 1.4. nem természetes személy meghatalmazó, illetve meghatalmazott esetén
1.4.1. megnevezése
1.4.2. székhelye
1.4.3. törvényes képviselője neve
1.4.4. nyilvántartásba vett szervezet esetén a nyilvántartását vezető szerv megnevezése
1.4.5. nyilvántartásba vett szervezet esetén nyilvántartási száma
1.4.6. nyilvántartásba nem vett szervezet esetén adószáma

 1.5. a meghatalmazott képviseleti jogosultságát megalapozó jogszabályi rendelkezés megjelölése
 1.6. az általános meghatalmazás terjedelmének korlátozása esetén

1.6.1. azon ügykörök megjelölése, amelyekre az általános meghatalmazás kiterjed
1.6.2. azon bíróságok megjelölése, amelyek előtt az általános meghatalmazás eljárásra jogosít

 1.7. az általános meghatalmazás keltének helye és ideje
 1.8. határozott időre szóló általános meghatalmazás esetén annak az  időpontnak a  megjelölése, amikor 

az általános meghatalmazás hatályát veszti
 1.9. az általános meghatalmazás nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelem
1.10. az általános meghatalmazás bejegyzése iránti kérelem keltének helye és ideje
1.11. arra való utalás, hogy az általános meghatalmazást tartalmazó okiratot, valamint – ha az nincs az általános 

meghatalmazást tartalmazó okiratba foglalva – a  meghatalmazott általános meghatalmazást elfogadó 
nyilatkozatát tartalmazó okiratot a megszabott alakban a kérelemhez mellékelték

1.12. a kérelemhez csatolt további mellékletek megnevezése
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 2. Az adatváltozás bejegyzése iránti kérelem adatai
 2.1. a  kérelmet előterjesztő neve vagy megnevezése, annak megjelölésével, hogy a  kérelmet előterjesztő 

a meghatalmazó vagy a meghatalmazott vagy más érdekelt személy
 2.2. más érdekelt természetes személy esetén

 2.2.1. családi és utóneve
 2.2.2. egyéni ügyvéd esetén kamarai névjegyzék szerinti családi és utóneve
 2.2.3. születési családi és utóneve
 2.2.4. születési helye és ideje
 2.2.5. anyja születési családi és utóneve
 2.2.6. lakcíme
 2.2.7. egyéni ügyvéd esetén – lakcím helyett – székhelye
 2.2.8. kamarai jogtanácsos esetén – lakcím helyett – munkáltatója székhelye, valamint – ha a  kamarai 

jogtanácsos szokásos munkavégzési helye a  munkáltatója székhelyétől eltér – a  szokásos 
munkavégzési hely címe

 2.2.9. egyéb kötelező jogi képviselet ellátására jogosult természetes személy meghatalmazott esetén 
– lakcím helyett – irodahelyisége címe

2.2.10. – ha elektronikus ügyintézésre köteles vagy azt önként vállalta – rendelkezési nyilvántartásban, 
illetve közhiteles nyilvántartásban rögzített hivatalos elérhetősége hiányában további hivatalos 
elektronikus elérhetősége

 2.3. más érdekelt nem természetes személy esetén
2.3.1. megnevezése
2.3.2. székhelye
2.3.3. törvényes képviselője neve
2.3.4. nyilvántartásba vett szervezet esetén a nyilvántartását vezető szerv megnevezése
2.3.5. nyilvántartásba vett szervezet esetén nyilvántartási száma
2.3.6. nyilvántartásba nem vett szervezet esetén adószáma

 2.4. az általános meghatalmazás terjedelmének módosítása esetén
2.4.1. azon ügykörök megjelölése, amelyekre az általános meghatalmazás – a módosításra tekintettel – kiterjed
2.4.2. azon bíróságok megjelölése, amelyek előtt az általános meghatalmazás – a módosításra tekintettel – 

eljárásra jogosít
 2.5. az  általános meghatalmazás időbeli hatályának módosítása esetén annak az  időpontnak a  megjelölése, 

amikor az általános meghatalmazás hatályát veszti
 2.6. egyéb adatváltozás bejegyzésének kérelmezése esetén – értve ez  alatt az  érintett adat vagy az  érintett 

adatkör törlését is –
2.6.1. az érintett adat vagy adatkör megjelölése
2.6.2. az érintett adat vagy adatkör módosult tartalmának megjelölése
2.6.3. az érintett adat vagy adatkör törlésének szükségessége esetén a törlés kezdeményezése
2.6.4. az adatváltozás-bejegyzés szükségességének indoka

 2.7. az adatváltozás bejegyzésére irányuló kérelem
 2.8. az adatváltozás bejegyzése iránti kérelem keltének helye és ideje
 2.9. az általános meghatalmazás terjedelmének, illetve időbeli hatályának módosítása esetén az arra való utalás, 

hogy az általános meghatalmazást tartalmazó okiratot, valamint – ha az nincs az általános meghatalmazást 
tartalmazó okiratba foglalva – a  meghatalmazott általános meghatalmazást elfogadó nyilatkozatát 
tartalmazó okiratot a megszabott alakban a kérelemhez mellékelték

2.10. az  általános meghatalmazás terjedelmét, illetve időbeli hatályát nem érintő egyéb adatváltozás-bejegyzés 
iránti kérelem esetén az arra való utalást, hogy a kérelmet alátámasztó okiratot a kérelemhez mellékelték

2.11. a kérelemhez csatolt további mellékletek megnevezése
 3. A nyilvántartásba történő adatbejegyzés iránti kérelem űrlapján tájékoztatást kell nyújtani arról, hogy

3.1. ha a  polgári peres, bírósági polgári nemperes, közigazgatási peres, illetve egyéb közigazgatási bírósági 
eljárásban a  jogi képviselet kötelező, a  nem jogi képviselő részére adott általános meghatalmazás a  jogi 
képviselő részére adott meghatalmazást nem pótolja

3.2. ha az eljárásban a jogi képviselet kötelező, melyek a jogi képviselő hiányának jogkövetkezményei
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2. melléklet a 17/2017. (XII. 15.) IM rendelethez

A közfeladatot ellátó szerv nyilvántartásból történő adatigényléséhez szükséges kérelem adattartalma

 1. A közfeladatot ellátó szerv adatai
1.1. megnevezése
1.2. székhelye

 2. A közfeladatot ellátó szerv nevében eljáró személy adatai
2.1. családi és utóneve
2.2. beosztása
2.3. eljárási jogosultság alapjául szolgáló jogszabályhely feltüntetése

 3. Adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezésre való utalás
 4. Konkrét ügy megjelölése, amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult

4.1. eljárás ügyszáma
4.2. eljárás tárgya
4.3. igényelt adatok megismeréséhez fűződő érdek

 5. A személy megjelölése, akiről a közfeladatot ellátó szerv a nyilvántartásban foglalt adatokat kéri
5.1. természetes személy esetén

5.1.1. családi és utóneve
5.1.2. születési családi és utóneve
5.1.3. születési helye és ideje
5.1.4. anyja születési családi és utóneve

5.2. nem természetes személy esetén
5.2.1. megnevezése
5.2.2. székhelye
5.2.3. törvényes képviselője neve
5.2.4. nyilvántartását vezető szerv neve
5.2.5. nyilvántartási száma

 6. Annak az  időszaknak vagy időpontnak a  megjelölése, amelyre vonatkozóan a  közfeladatot ellátó szerv 
a nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást igényel

 7. Azon ügykörök, illetve bíróságok megjelölése, amelyek vonatkozásában az általános meghatalmazás terjedelméről 
a közfeladatot ellátó szerv adatszolgáltatást igényel

 8. A kérelem keltének helye és ideje

3. melléklet a 17/2017. (XII. 15.) IM rendelethez

A nyilvántartásból történő adatigényléshez szükséges kérelem adattartalma

 1. A felvilágosítást kérő adatai
1.1. természetes személy esetén

1.1.1. családi és utóneve
1.1.2. születési családi és utóneve
1.1.3. születési helye és ideje
1.1.4. anyja születési családi és utóneve
1.1.5. lakcíme, egyéni ügyvéd esetén székhelye, kamarai jogtanácsos esetén munkáltatója székhelye
1.1.6. – ha a felvilágosítást kérő elektronikus ügyintézésre köteles vagy azt önként vállalta – rendelkezési 

nyilvántartásban, illetve közhiteles nyilvántartásban rögzített hivatalos elérhetősége hiányában 
további hivatalos elektronikus elérhetősége

1.2. nem természetes személy esetén
1.2.1. megnevezése
1.2.2. székhelye
1.2.3. törvényes képviselője neve
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1.2.4. nyilvántartásba vett szervezet esetén a nyilvántartását vezető szerv megnevezése
1.2.5. nyilvántartásba vett szervezet esetén nyilvántartási száma
1.2.6. nyilvántartásba nem vett szervezet esetén adószáma

 2. Az adatigényléshez fűződő jogi érdek igazolására irányuló közlés
2.1. adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezésre való utalás
2.2. igényelt adatok megismeréséhez fűződő jogi érdek
2.3. arra való utalás, hogy a  jogi érdek okirattal igazolható, a  jogi érdek igazolása érdekében a  kérelemhez 

mellékelt okirat megnevezése és iratszáma
 3. Arra való utalás, hogy a felvilágosítást kérő saját magáról kér a 7. és 8. pont szerinti adatszolgáltatást
 4. Arra való utalás, hogy a felvilágosítást kérő nem saját magáról kéri az adatszolgáltatást, továbbá annak a személynek 

a megjelölése, akiről kéri
4.1. természetes személy esetén

4.1.1. családi és utóneve
4.1.2. születési családi és utóneve
4.1.3. születési helye és ideje
4.1.4. anyja születési családi és utóneve

4.2. nem természetes személy esetén
4.2.1. megnevezése
4.2.2. székhelye
4.2.3. törvényes képviselője neve
4.2.4. nyilvántartását vezető szerv neve
4.2.5. nyilvántartási száma

 5. Más személyről kért adatszolgáltatás esetén az  arra való utalás, hogy a  csekk igazolószelvényét, illetve 
a készpénzbefizetést vagy az átutalást igazoló bizonylatot a kérelemhez mellékelték

 6. Annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése, amelyre vonatkozóan a felvilágosítást kérő a nyilvántartásban 
kezelt adatokról adatszolgáltatást igényel

 7. Azon ügykörök, illetve bíróságok megjelölése, amelyek vonatkozásában az általános meghatalmazás terjedelméről 
a felvilágosítást kérő adatszolgáltatást igényel

 8. A kérelemhez csatolt mellékletek megnevezése
 9. A kérelem keltének helye és ideje

4. melléklet a 17/2017. (XII. 15.) IM rendelethez

Az OBH adatszolgáltatásának vagy az adatszolgáltatás teljesíthetetlenségéről szóló tájékoztatásának 
az adattartalma

 1. Az OBH adatai
1.1. megnevezése
1.2. székhelye

 2. Ügy megjelölése
2.1. eljárás ügyszáma
2.2. ügyintéző neve, beosztása
2.3. felvilágosítást kérő neve/elnevezése

 3. A felvilágosításkérés indokának megjelölése
 4. Az adatszolgáltatás iránti kérelem teljesítése esetén

4.1. annak a személynek a neve, akinek a nyilvántartásban kezelt adatairól adatszolgáltatást igényelnek
4.2. annak az  időszaknak vagy időpontnak a  megjelölése, amelyre vonatkozóan a  felvilágosítást kérő magáról 

vagy más személyről a nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást igényelt
4.3. azoknak az ügyköröknek, illetve bíróságoknak a megjelölése, amelyek vonatkozásában a felvilágosítást kérő 

adatszolgáltatást igényelt
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 5. Adatszolgáltatás
5.1. a felvilágosítást kérő rendelkezésére bocsátható nyilvántartott adatok feltüntetése
5.2. ha a nyilvántartás nem tartalmaz rendelkezésre bocsátható adatot, az erre vonatkozó tájékoztatás

 6. Az adatszolgáltatás iránti kérelem teljesíthetetlensége esetén
6.1. annak közlése, hogy az OBH a kérelmet milyen indokok alapján nem teljesítheti
6.2. ha a felvilágosítást kérő a kérelmet újból előterjesztheti, az erre vonatkozó tájékoztatás

 7. Az adatszolgáltatás teljesítése vagy az adatszolgáltatás teljesíthetetlensége esetén az erről szóló tájékoztatás napja
 8. A tájékoztatás keltének helye és ideje
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1955/2017. (XII. 15.) Korm. határozata
a World Robot Olympiad döntőjének 2019. évben Magyarországon történő megrendezéséhez nyújtott 
állami garanciavállalásról

 1. A Kormány fontosnak tartja és ezért támogatja, hogy az  Edutus Főiskola pályázatot nyújtson be a  World Robot 
Olympiad döntőjének 2019. évben (a  továbbiakban: WRO döntő) Magyarországon történő megszervezése 
érdekében a World Robot Olympiad Association nonprofit szervezethez.

 2. Az Edutus Főiskola nyertes pályázata esetén a  Kormány biztosítja a WRO döntőjének megrendezéshez szükséges 
70 000 eurónak megfelelő összeget az Edutus Főiskola számára.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1956/2017. (XII. 15.) Korm. határozata
az állami tulajdonú sportcélú ingatlannal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Vasas Sport Club 
(a  továbbiakban: VSC) által átvállalt közfeladat – így különösen a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § i) pontja 
szerint az  állami tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartása, fejlesztése és rendeltetésszerű hasznosítása – 
ellátásának elősegítése érdekében úgy határozott, hogy
a) az állami tulajdonban lévő, Budapest IV. kerület belterület 76561/221 helyrajzi számú ingatlant 

(a  továbbiakban: Ingatlan) a  VSC-t törvényi kijelölés alapján megillető vagyonkezelői jog ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzéséig,

b) az Ingatlanon végzett sporttevékenység ellátásához, illetve ennek érdekében az  ingatlan üzemeltetéséhez 
szükséges állami tulajdonú ingó vagyonelemeket a VSC vagyonkezelői jogának létesítésére irányuló törvényi 
kijelölés hatálybalépéséig

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság versenyeztetés mellőzésével a  VSC 
használatába adja.

 2. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott használatbaadási szerződés 
megkötése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. A 2017–2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges 
intézkedésekről szóló 1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 10. pontjának nyitó szövegrészében, valamint a 10. pont 
c) alpontjában a „74327/2 helyrajzi számú” szövegrész helyébe a „74324 helyrajzi számú” szöveg lép.

 4. A Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 
1810/2017. (XI. 8.) Korm. határozatban a „szerint 0293/1” szövegrész helyébe a „szerint 0285/14, 0293/1” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1957/2017. (XII. 15.) Korm. határozata
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2018. január 1-jét követő üzemeltetésének, 
üzemeltetés támogatásának és fejlesztésének beszerzéséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány az  Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról szóló 
1437/2017. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtása érdekében
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 

Rendszer (a  továbbiakban: EKÁER) üzemeltetésének, üzemeltetés támogatásának és fejlesztésének 2018. évi 
finanszírozásához szükséges bruttó 1 743 899 600 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. április 30.

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2019–2022. évi központi költségvetésről szóló törvények tervezése 
során gondoskodjon az  EKÁER 2019–2022. évi üzemeltetéséhez, üzemeltetés támogatásához és fejlesztése 
beszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról az alábbi ütemezés szerint:
a) 2019. évre 2 668 894 580 forint,
b) 2020. évre 2 789 639 309 forint,
c) 2021. évre 2 604 683 512 forint,
d) 2022. június 30-ig tartó időszakra 1 361 108 844 forint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az adott évi központi költségvetésről szóló törvények tervezése során

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője számára, hogy az  EKÁER informatikai környezet 
üzemeltetéstámogatásának biztosítása érdekében a  2018–2022. évek kiadási előirányzata terhére legfeljebb  
9 064 789 721 forint összegben kötelezettséget vállaljon.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozata
Magyarország rövid- és középtávú közúti- és kötöttpályás infrastrukturális beruházásainak 
megvalósításához kapcsolódó egyes Korm. határozatok módosításáról

 1.  A  Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 
összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat  
[a továbbiakban: 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat] 1. pont 1.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiában meghatározott célokkal összhangban)
„1.9. egyetért azzal, hogy a Galvani utca – Illatos út vonalában megépítendő új, kötöttpályás közlekedéssel együtt 
2×3 forgalmi sávos Duna-híd (a továbbiakban: Új Duna-híd) tárgyú nemzetközi tervpályázat kerüljön lebonyolításra 
az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítését megelőzően, valamint azzal, hogy a kapcsolódó úthálózat 
tervezését úgy kell megvalósítani, hogy az  figyelemmel legyen a  fejlesztéssel érintett természeti értékekre, 
zöldfelületek és a környék lakói életminőségének megőrzésére, javítására, ezért a tervezés során meg kell vizsgálni 
az ezt lehetővé tevő kiegészítő vagy alternatív műszaki megoldásokat is;”

 2.  Az  1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1.  pont 1.10.  alpont a)  alpontjában az „a Galvani-híd” szövegrész helyébe 
az „az Új Duna-híd” szöveg lép.

 3.  Az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.



33940 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 212. szám 

 4.  A  Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek 
biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat] 
6–8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„6. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a  központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
Közlekedési ágazati programok alcím Kiemelt közúti projektek kiadási előirányzata (a  továbbiakban: Előirányzat) 
terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2018–2022. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 266 097 millió forint,
b) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 386 218 millió forint,
c) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 198 499 millió forint,
d) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 134 255 millió forint,
e) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 61 474 millió forint,
7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  6.  pontban meghatározott éven túli előirányzati korlátok 
figyelembevételével a már megkötött támogatási szerződéseket módosítsa,

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  azonnal

8. egyetért azzal, hogy a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
Közlekedési ágazati programok alcím, Közútfejlesztési feladatok végrehajtása jogcímcsoport terhére több év 
előirányzatát érintően korábban megkötött szerződés 2018-tól – a  jelen Korm. határozatban szereplő projektekre 
vonatkozóan – egy szerződés keretében, az  Előirányzat terhére kerüljön finanszírozásra. A  Közútfejlesztési 
feladatok végrehajtása fejezeti kezelésű előirányzatot terhelő, korábban vállalt kötelezettséget rögzítő szerződés 
módosítására is tekintettel, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter az  e  határozatban foglaltak végrehajtása 
érdekében – figyelembe véve az Előirányzat terhére már megtörtént kötelezettségvállalásokat is – a 6. pont szerinti 
éven túli korlátok kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékek és kincstári díjak összegével csökkentett mértékéig, 
összesen legfeljebb 1  354  048 millió forint összegben kötelezettségeket vállaljon, illetve a  már megkötött 
támogatási szerződéseket ennek megfelelően módosítsa,”

 5.  Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat a következő 9. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„9. felhívja az érintett minisztereket, hogy a 2018–2022. években az 1. melléklet szerinti források Előirányzaton való 
rendelkezésre állásáról gondoskodjon, azzal, hogy a 2. mellékletben foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani 
tervezett közútfejlesztési projektlista” című táblázat 40. valamint 55–56. sorában szereplő projektek tekintetében 
a  2018. évi költségvetés végrehajtása során tegyen javaslatot 330 millió forintnak az  Előirányzat javára történő 
átcsoportosítására a Modern Városok Program végrehajtására rendelkezésre álló előirányzatok terhére.

Felelős:  a 2018. év tekintetében a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nemzetgazdasági miniszter és 
a nemzeti fejlesztési miniszter, a 2019–2022. évek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és 
a nemzetgazdasági miniszter

Határidő:  a  2018. év tekintetében a  2018. évi központi költségvetés végrehajtása során, a 2019–2022. 
évek tekintetében a központi költségvetés tervezése során”

 6.  Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 1. pontjában a „2 525 198 millió forint” szövegrész helyébe a „2 544 140 millió 
forint” szöveg lép.

 7.  Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 8.  Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 9.  A 2017. évi útfelújítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1272/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 

a következő 4. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„4. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
jóváhagyja, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter az  e  határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a  központi 
költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési 
ágazati programok alcím, 30. Közúthálózat felújítása jogcímcsoportja kiadási előirányzata terhére 2017–2018. évekre 
legfeljebb 105 758 234 000 Ft összegben kötelezettséget vállaljon.”
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 10.  A Göd város infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1555/2016. (X. 13.) Korm. határozat 4. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A Kormány)
„4. egyetért azzal, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter a  beruházás megvalósítása érdekében a  2016–2018. évek 
vonatkozásában az alábbiakban megjelölt összegek pénzügyi tranzakciós illetékkel és kapcsolódó kincstári díjakkal 
csökkentett összegének mértékéig, a  Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő 
megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 8.  pontja szerinti 
szerződés keretében összesen legfeljebb 3770 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon;
a) 2016. évben 40,14 millió forint,
b) 2017. évben 2910,15 millió forint,
c) 2018. évben 832,905 millió forint

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  azonnal”

 11.  A  központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektekről szóló 
1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat] 2.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  2.  melléklet szerinti ütemezésben gondoskodjon a  projektek 
Magyarország 2016–2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényekben már biztosított, valamint a 2019. évben 
biztosítandó forrásokból történő megvalósításáról;

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  folyamatos”

 12.  Az 1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat a következő 4. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„4. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a  központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, Közlekedési ágazati programok alcím Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése 
jogcímcsoportja kiadási előirányzata terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2018–2019. évekre az alábbiak 
szerint állapítja meg:
a) a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 2 575 millió forint,
b) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 2 057 millió forint;”

 13.  Az 1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat a következő 5. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2019. évi központi 
költségvetésről szóló törvény előkészítése során a  központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezetének kiadási előirányzataira úgy tegyen javaslatot, hogy az  a  2.  melléklet adott évi üteme szerinti összeget 
tartalmazza.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  a 2019. évi költségvetési törvény tervezése során”

 14.  Az 1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 15.  A  Kormány az  Intermodális Közösségi Közlekedési Csomópontok megvalósítása érdekében az  államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati 
programok alcímet 42. Intermodális csomópontok fejlesztése jogcímcsoporttal egészíti ki.

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  azonnal

 16.  A Kormány az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az  Intermodális Közösségi Csomópontok 
megvalósítása céljából 2 716 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím,  
28. Kiemelt közúti projektek jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 
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20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 42. Intermodális csomópontok 
fejlesztése jogcímcsoport javára, az 5. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  azonnal

 17.  A  Kormány a  16.  pontban foglalt átcsoportosításra tekintettel egyetért a  Modern Városok Program keretében 
megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1552/2017. (VIII. 18.)  
Korm. határozat 1. pontja szerinti feladatok 15. pontban létrehozott előirányzat terhére történő megvalósításával.

 18.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 19.  Hatályát veszti a  Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 

összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozat.

 20.  A Kormány visszavonja a Modern Városok Program keretében született egyes közlekedésfejlesztési projektekről és 
a vonatkozó kormányhatározatok módosításáról szóló 1657/2017. (IX. 13.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozathoz

 1.  Az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 
közútfejlesztési projektlista” című táblázat 33. sora helyébe a következő sor lép:
„

 (A tervezett projekt megnevezése)

33.  Új Duna-híd (előkészítés)
”

 2.  Az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 
közútfejlesztési projektlista” című táblázat 41. sora helyébe a következő sor lép:
„

 (A tervezett projekt megnevezése)

41.  52. sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négysávossá történő  
 kapacitásbővítésének előkészítése

”
 3.  Az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 

közútfejlesztési projektlista” című táblázat 45. és 46. sora helyébe a következő sorok lépnek:
„

(A tervezett projekt megnevezése)

45.  54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti szakasz kapacitásbővítés megvalósítása
46.  Győr, 1. sz. főút likócsi körforgalom – Ipar u. csomópont közötti szakasz 2×2 sávos fejlesztés megvalósítása

”
 4.  Az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 

közútfejlesztési projektlista” című táblázat a következő 59. sorral egészül ki:
„

(A tervezett projekt megnevezése)

59. M25 autóút maklári csomópont és összekötő út megvalósítása
”
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2. melléklet az 1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozathoz

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 
2022-ig történő megvalósításához biztosított forráskeret éves felosztása

 A  B  C  D  E  F  G  H I

 1.  Az előirányzat megnevezése  A projektek megvalósításához szükséges források éves keretösszege (bruttó, millió Ft)

 2. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Összesen:

 3. IKOP 1. prioritása 167 913 220 474 111 071 112 029 80 876 29 390 11 551 733 304

 4. IKOP 4. prioritása 77 690 76 976 64 872 77 246 44 108 34 213 6 960 382 065

 5.
Európai 
Hálózatfinanszírozási 
Eszköz

5 675 27 130 26 370 10 073 0 0 0 69 248

 6.
Magyarország központi 
költségvetés hazai forrás

98 383 214 597 266 097 386 218 198 499 134 255 61 474 1 359 523

 7. Összesen 349 661 539 177 468 410 585 566 323 483 197 858 79 985  

 8. Mindösszesen 2 544 140  
”

3. melléklet az 1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozathoz

 1.  Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 
közútfejlesztési projektlista” című táblázat 32. sora helyébe a következő sor lép:
„

(A  B  C

 A tervezett projekt megnevezése  A megvalósítás tervezett kezdete  A megvalósítás tervezett befejezése)

32. Új Duna-híd (előkészítés) 2017. II. negyedév 2019. I. negyedév
”

 2.  Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 
közútfejlesztési projektlista” című táblázat 40. sora helyébe a következő sor lép:
„

(A  B  C

  A tervezett projekt megnevezése  A megvalósítás tervezett kezdete  A megvalósítás tervezett befejezése)

40.
52. számú főút M5 autópálya és Kecskemét, 

Nagykörút közötti szakasz négysávossá történő 
kapacitásbővítésének előkészítése

2018. I. negyedév 2019. II. negyedév

”
 3.  Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 

közútfejlesztési projektlista” megjelölésű táblázat 44. és 45. sora helyébe a következő sorok lépnek:
„

(A  B  C

  A tervezett projekt megnevezése  A megvalósítás tervezett kezdete  A megvalósítás tervezett befejezése)

44.
54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti 

szakasz kapacitásbővítés megvalósítása
2018.II. negyedév  2020. II. negyedév

45.
Győr, 1. sz. főút likócsi körforgalom – Ipar u. 

csomópont közötti szakasz 2×2 sávos fejlesztés 
megvalósítása

2018. II. negyedév 2019. III. negyedév

”
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 4.  Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 
közútfejlesztési projektlista” című táblázat a következő 55–58. sorral egészül ki:
„

(A  B  C

  A tervezett projekt megnevezése  A megvalósítás tervezett kezdete  A megvalósítás tervezett befejezése)

55.

8. számú főút és a 82. számú főút 
összeköttetésével tervezett, a veszprémi 

sportlétesítmények megközelítésének javítását 
is szolgáló útfejlesztési projekt előkészítése

2018. I. negyedév 2019. IV. negyedév

56.
87–89. számú főút Szombathely hiányzó 

északkeleti elkerülő szakasz fejlesztésének 
előkészítése

2018. I. negyedév 2020. III. negyedév

57.
Szombathely és Kőszeg közötti közúti kapcsolat 

fejlesztésének előkészítése
2018. I. negyedév 2020. III. negyedév

58.
M25 autóút maklári csomópont és összekötő út 

megvalósítása
2018. I. negyedév 2020. III. negyedév

”

4. melléklet az 1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozathoz

A kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektek megvalósításához biztosított 
forráskeret éves felosztása

  A  B  C D E  F

 1.  Az előirányzat megnevezése  A projektek megvalósításához szükséges források éves keretösszege (bruttó, millió forint, 

tranzakciós illetékkel és kincstári díjjal)

 2.  2016  2017 2018 2019  Összesen

 3.  Központi költségvetés 
kulcsfontosságú budapesti 
közlekedési beruházások 

előkészítése

331 1267 2575 2057 6230

”
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5. melléklet az 1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Forintban

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok

351651 28 Kiemelt közúti projektek
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -2 706 494 000
K3 Dologi kiadások -9 506 000

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok
372784 42 Intermodális csomópontok fejlesztése

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 706 494 000
K3 Dologi kiadások 9 506 000

Forintban

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Forintban

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok

351651 28 Kiemelt közúti projektek -2 716 000 000

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok
372784 42 Intermodális csomópontok fejlesztése 2 716 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 2 716 000 000 2 716 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

T Á M O G A T Á S 
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

1 példány
2 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

B E V É T E L
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

K I A D Á S O K 
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.


	A Kormány 400/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
	az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről

	A Kormány 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről

	A Kormány 402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 403/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 404/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletnek az egyes ellátások központi folyósításával kapcsolatos módosításáról

	A Kormány 405/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

	A Kormány 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 408/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 409/2017. (XII. 15.) Korm. rendelete
	a Budapest XIV. kerületében megvalósuló ingatlan- és infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósu

	A miniszterelnök kabinetfőnökének 4/2017. (XII. 15.) MK rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2016. (IV. 29.) MK rendelet módosításáról
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