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II. Törvények

2018. évi L. törvény
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről*

Az Országgyűlés az  Alaptörvény 36.  cikk (1)  bekezdése alapján Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről a  következő 
törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG 
ÉRTÉKE

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2019. évi
a) bevételi főösszegét 19 580 364,6 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 20 578 798,5 millió forintban,
c) hiányát 998 433,9 millió forintban
állapítja meg.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az  Országgyűlés a  hazai működési 
költségvetés 2019. évi
a) bevételi főösszegét 16 578 886,5 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 16 578 886,5 millió forintban,
c) egyenlegét 0,0 millió forintban
állapítja meg.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az  Országgyűlés a  hazai felhalmozási 
költségvetés 2019. évi
a) bevételi főösszegét 1 642 151,3 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 2 044 252,9 millió forintban,
c) hiányát 402 101,6 millió forintban
állapítja meg.

 (4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az  Országgyűlés az  európai uniós 
fejlesztési költségvetés 2019. évi
a) bevételi főösszegét 1 359 326,8 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 1 955 659,1 millió forintban,
c) hiányát 596 332,3 millió forintban
állapítja meg.

2. §  Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek 
szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az államadósság értéke

3. § (1) A  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 4.  § (1)  bekezdése 
alapján az  államháztartás 2019. december 31-ére tervezett adóssága 311,3 forint/euró, 275,1 forint/svájci frank és 
264,8 forint/amerikai dollár árfolyam mellett 31 430,6 milliárd forint.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) 2019. december 31-én az államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti várható összege 30 890,9 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti várható összege 43 934,5 milliárd forint.

 (3) Az államadósság-mutatónak a (2) bekezdés alapján 2019. december 31-ére tervezett mértéke 70,3%.
 (4) Az  Országgyűlés megállapítja, hogy az  államadósság-mutató (3)  bekezdés szerinti mértéke a  2018. év utolsó 

napján várható 72,9%-hoz képest az  Alaptörvény 36.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott államadósság-mutató 
csökkenése követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja jogcímen a  költségvetési szerveknél és a  nevelési-oktatási, felsőoktatási, 
egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga 
vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére a 2019. évben – jogszabály alapján – 
járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó kifizetésére.

 (2) Céltartalék szolgál a  XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Különféle kifizetések 
jogcímen
a) a  prémiumévek programról és a  különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói 

kifizetésekre,
b) az  Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21.  § (1)  bekezdésében meghatározott számvevői 

illetményalap változása miatti személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó növekményének kifizetésére,

c) a  központi költségvetési szerveknél a  feladatok változásával, a  szervezetek, szervezetrendszerek 
korszerűsítésével, a  feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-
megtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire.

 (3) Céltartalék szolgál a  XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 3. Ágazati életpályák és 
bérintézkedések jogcímen – jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó – többlet személyi juttatások és 
az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

 (4) A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és 
ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél 
foglalkoztatott természetes személy és annak e  körben foglalkoztatott házas- vagy élettársa a  2019. évi adó- és 
járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a  saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is 
nyilatkozik – a kompenzáció összegének megállapítása érdekében – a családi kedvezményre való jogosultságáról, 
az  annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, 
illetményéről és a  jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A  nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket 
a Kormány rendeletben állapítja meg.

 (5) Központi tartalék szolgál a  XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap 
jogcímcsoporton a  központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési 
folyamata fedezetének biztosítására. A  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásának szabályait a  Kormány 
rendeletben állapítja meg.

 (6) Céltartalék szolgál a  XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 5. Közszolgáltatások 
fejlesztése jogcímen az  egészségügyi ágazat fejlesztésével összefüggő, az  ellátórendszer hatékonyságának 
növelését és a finanszírozási rendszer fenntarthatóságának javítását célzó feladatok támogatására.

4. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) A  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hitel, kölcsön felvételére, kötvény kibocsátására, garancia és kezesség 
vállalására nem jogosult.
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 (2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai terhére történő, 1000,0 millió forint 
összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és – a  központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel – 
a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének 
keretében hagyja jóvá.

 (3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
a) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2019. évben 25,0 millió forint,
b) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2019. évben 25,0 millió forint,
c) 36.  § (4)  bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2019. évi összesített bruttó 

forgalmi értéke 20 000,0 millió forint
lehet.

 (4) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
a) 11.  § (6)  bekezdésében meghatározott értékhatárt a  2019. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi 

érték,
b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2019. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 

25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,
c) 13.  § (1)  bekezdésében meghatározott értékhatárt a  2019. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi 

érték
képezi.

 (5) A  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 2. Nemzeti Eszközkezelő 
Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele jogcímcsoporton és 5. Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 
vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja jogcímcsoporton elszámolt bevételek a  2019. évben a  Kormány 
jóváhagyásával felhasználhatók a  Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jogszabályban meghatározott feladatellátásának 
finanszírozására. A  Kormány határozatában legfeljebb a  pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési 
bevételek mértékéig engedélyezheti a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti 
Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatainak növelését.

 (6) A  Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított, 
értékesítésre kijelölt, a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. rábízott állami vagyonába tartozó állami tulajdonú 
ingatlanok értékesítéséből származó – a  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben 
elszámolandó – bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a  2019. évben a  központi 
költségvetési szerv költségvetését tartalmazó költségvetési fejezet által finanszírozható felhalmozási kiadások 
teljesítésére használható fel. Az  államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében – legfeljebb a  2019. évben 
pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig – új kiadási előirányzat létrehozatalát és meglévő kiadási 
előirányzat növelését engedélyezheti e költségvetési fejezetben.

 (7) Az  Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok (6)  bekezdés szerinti 
értékesítése esetén a befolyó bevételeket, továbbá a  tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonnal kapcsolatos 
egyéb bevételeket a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. cím, 5. alcím, 1. Az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport előirányzaton belül kell elszámolni. 
E  bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a  2019. évben a  XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetből finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használható fel a  (6)  bekezdésben 
meghatározott módon.

 (8) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport, 3. A Magyar 
Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása jogcím előirányzat tartalmazza a  mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény 9/A. § (2) bekezdése szerinti kiadást, amely előirányzat a hatoslottó szerencsejáték játékadója 
pénzforgalmilag teljesült összege 100%-ának mértékéig az  államháztartásért felelős miniszter engedélyével 
túlléphető. A  túllépés mértékének számítása során az  előirányzat összegének megállapításakor nem vehető 
figyelembe az előirányzat javára év közben a Kormány döntésével biztosított többlet.

 (9) A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok értékesítéséből származó 
bevételt a  honvédelemért felelős miniszter a  2019. évben a  Magyar Honvédség technikai modernizációjára, 
a  technikai eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre, illetve az  értékesítési 
eljárások során felmerült kiadások fedezetére használhatja fel. A  2019. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt 
a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím bevételeként kell 
elszámolni.
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 (10) A  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 3. alcím, 6. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 
jogcímcsoport előirányzat a Kormány engedélyével 2019. szeptember 30. után túlléphető azzal, hogy ezen túllépés 
és a  19.  § (3)  bekezdésben foglalt tartalékösszeg-felhasználás együttes összegének figyelembevételével sem 
haladhatja meg az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a  túlzott hiány esetén követendő eljárásról 
szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-ei 479/2009/EK tanácsi rendelet szerint benyújtott 
jelentésben (a továbbiakban: EDP jelentés) szereplő 2019. évre várható hiány (a továbbiakban: EDP-hiány) a  GDP 
1,8%-át.

6. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő 
kiadási előirányzat az  e  költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő 
növelésére használható fel. A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti 
tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és 
az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

 (2) A  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a  tervezettet 
meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a  Kormány határozatában adott 
jóváhagyásával e  költségvetési fejezetnek a  Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata – legfeljebb 
a  pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével – túlléphető, ha e  költségvetési fejezet bevételei együttes 
összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

 (3) Az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet, 2. cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím és a  2. Társaságokkal kapcsolatos 
kiadások alcím kiadási előirányzatain belül és a  két alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. 
Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási előirányzatokat érintően egyedileg és együttesen sem haladhatja meg 
a 4000,0 millió forintot és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet 
az előirányzattól.

 (4) A  frekvenciahasználati jogosultság értékesítéséből származó bevételt a  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 3. Egyéb bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton kell elszámolni.

7. § (1) A  XLIV. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén 
szereplő kiadási előirányzat az  e  költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján 
történő növelésére használható fel. A  XLIV. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 
2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az  agrárpolitikáért felelős miniszter és 
az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

 (2) A  XLIV. A  Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a  tervezettet 
meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a  Kormány határozatában adott 
jóváhagyásával e  költségvetési fejezetnek a  Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata – legfeljebb 
a  pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével – túlléphető, ha e  költségvetési fejezet bevételei együttes 
összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

8. § (1) Az  állami tulajdonú gazdasági társaságok felett törvényben és miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi 
jogok gyakorlására feljogosított szervezet által, e  minőségében beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat 
központi kezelésű előirányzatként kell megtervezni és elszámolni. A  tulajdonosi joggyakorló szervezet az  általa 
e  minőségében a  2019. év során beszedett bevételeket előirányzat-módosítás nélkül is elszámolhatja, erről 
a  fejezetet irányító szervet és az  államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell. A  fejezetet irányító 
szerv e  tulajdonosi joggyakorlói minőségben végrehajtandó kiadások teljesítése érdekében – a  XLIII. Az  állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kivételével – a fejezeten belül átcsoportosíthat és új központi 
kezelésű kiadási előirányzatot hozhat létre az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével.

 (2) A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 
jogcímcsoport előirányzatát a  fejezetet irányító miniszter – az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 31. § (2b) bekezdése alapján – az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében 
és az  erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 
(a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2019. évi értékesítéséből 
az e törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá 
tartozó kibocsátási egységek 2019. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával növelheti meg.
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 (3) A  XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer 
végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát a  fejezetet irányító miniszter – az Áht. 31. § (2b) bekezdése 
alapján – az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 
szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából 
pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával növelheti meg.

 (4) Az energiapolitikáért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek 
elszámolására a  XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 3. Kibocsátási egységek 
értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímet hozhat létre.

 (5) A  fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a  (2) bekezdésben meghatározott – az Ügkr. tv. 
hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2019. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött 
mértékű – kiadási előirányzatok terhére kell teljesíteni.

5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei

9. § (1) A  Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 272,0 millió forintot, az  Innovációs és Technológiai Minisztérium 
igazgatása 25 818,0 millió forintot köteles a  2019. évben befizetni a  bevételeiből a  központi költségvetés részére, 
amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik 
negyedévben december 10-e.

 (2) Az  Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot köteles a  2019. évben befizetni a  bevételeiből 
– az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint – a központi költségvetés részére, 
amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik 
negyedévben december 10-e.

 (3) A  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2304,8 millió forintot köteles fizetni a  bevételeiből 
a 2019. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, 
illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

 (4) A  fővárosi és a  megyei kormányhivatalok 1017,2 millió forintot kötelesek befizetni a  bevételeikből a  2019. évben 
a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 
1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

 (5) A  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 111,0 millió forintot köteles fizetni a  bevételeiből a  2019. évben a  központi 
költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed 
részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

 (6) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott költségvetési szervek befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, 
a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni, és a befizetést legkésőbb 2019. december 27-éig kell teljesíteni.

 (7) A  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az  irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 
betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati 
szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat – a  2019. évi 
költségvetésbe már beépült megtakarítások kivételével – kötelesek befizetni a  Magyar Államkincstár „A zárolt 
álláshelyekhez kapcsolódó megtakarítások befizetései” megnevezésű, 10032000-01034286-00000000 számú 
számlájára, a központi költségvetés javára.

6. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések

10. § (1) A  LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram címen rendelkezésre álló előirányzat 
biztosít fedezetet a  2018. évben, illetve azt megelőző években az  e  címen keletkezett, 2019. évre áthúzódó 
kötelezettségvállalásokra is.

 (2) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó 
MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 1. Hazai 
innováció támogatása cím terhére 2019. évben 1950,0 millió forint támogatást kell biztosítani.

 (3) A  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a  2019. évben a  központi költségvetés javára összesen 
21  177,8  millió forintot ad át a  kutatás-fejlesztési tevékenység Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapon 
kívüli finanszírozásához. A befizetési kötelezettséget negyedévente, az éves előirányzat 25%-ával kell teljesíteni.

 (4) A  Paksi Atomerőmű Zrt. 2019. évi befizetési kötelezettsége a  Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 24 407,7 millió 
forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fizetési számlájára.

 (5) A  Nemzeti Foglalkoztatási Alap a  központi költségvetésbe 70 000,0 millió forintot ad át az  állami fenntartású 
szakképző iskolák működési költségeihez és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők ellátásához.
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7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

11. § (1) A  LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a  2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az  adott előirányzat terhére 
különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 
200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 800,0 millió forint, egyszeri segélyre 600,0 millió forint 
használható fel.

 (2) A  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a  Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) kezelőjének 
javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.

8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

12. § (1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetben kizárólag
a) a  2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a  4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport és 

az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport között és
b) a  2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 

jogcímről a jogcímcsoport 1–18. jogcímére
csoportosíthat át.

 (2) A  Kormány a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 
1–18. jogcímei, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. jogcíme, valamint 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás 
jogcímcsoport 1–3. jogcímei előirányzatait megemelheti.

 (3) A  Kormány a  15.  § (2)  bekezdésében meghatározott keretösszeget módosíthatja a  (2)  bekezdés szerinti 
előirányzat-emeléssel.

13. § (1) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton 
belül az  1–19. jogcímek között, valamint az  5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül 
a  jogcímek között az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
átcsoportosíthat.

 (2) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport 
előirányzatból a  2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás, a  4. Gyógyszertámogatás, az  5. Gyógyászati 
segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire és a  7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi 
ellátások megtérítése jogcímre az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével átcsoportosíthat.

 (3) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 
1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, valamint 2. Folyamatos 
gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással 
kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap 
fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 4. Gyógyszertámogatási céltartalék jogcímről a  2. cím, 3. alcím, 
4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. jogcímre átcsoportosíthat.

 (4) Az  egészségbiztosításért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím 
előirányzatát év közben megemelheti a  LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 
1.  Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást 
biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 
jogcím bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

14. §  A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az  időarányoshoz 
viszonyított évközi előirányzat-túllépést az  1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a  4. Gyógyszertámogatás 
jogcímcsoport, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, továbbá a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön 
tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.

15. § (1) A  LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza 
az  Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés 
ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben 
meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.
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 (2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek 
előirányzatai együttesen 3000,0 millió forintot tartalmaznak az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 
szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének 
finanszírozására. A  befogadásoktól eltérő, a  jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását 
a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével engedélyezheti.

 (3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím 
előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

16. §  A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az  adott 
előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, csecsemőgondozási díj és 
gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 200,0 millió forint, rokkantsági, rehabilitációs ellátás 
megállapítására 150,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös 
méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 2611,3 millió forint, gyógyszertámogatásra 
10 000,0 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 2200,0 millió forint használható fel.

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

17. §  Az 1.  mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a  4.  mellékletben meghatározott esetekben 
a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

18. § (1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot
a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és
b) az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím
előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

 (2) Az  Országgyűlés magának tartja fenn a  jogot az  I. Országgyűlés fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda cím 
előirányzatainak csökkentésére.

 (3) Az  Országgyűlés – az  Áht. 30.  § (3)  bekezdése és 40.  § (4)  bekezdése szerinti esetek, valamint a  fejezetet irányító 
szervek vezetőinek a  költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása 
kivételével – magának tartja fenn a jogot
a) az  I. Országgyűlés fejezet, a  II. Köztársasági Elnökség fejezet, a  III. Alkotmánybíróság fejezet, a  IV. Alapvető 

Jogok Biztosának Hivatala fejezet, az V. Állami Számvevőszék fejezet, a VI. Bíróságok fejezet, a VIII. Ügyészség 
fejezet, a  XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, a  XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet és 
a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,

b) a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
jogcímcsoport előirányzatai közül a  3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 
jogcím, a 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím, 5. Az 5000 lakosnál kisebb településeken 
szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka – Bevett egyházak jogcím, valamint a 6. Külhonban 
szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása – Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi 
személye jogcím előirányzatai

csökkentésére.

11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőjének 
különleges jogosítványai

19. § (1) Az  önkormányzati és az  állami feladatellátásban év közben bekövetkező változásokkal összefüggő, a  Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetek között előirányzat-átcsoportosításra
a) a  központi alrendszerbe tartozó szervek és a  helyi önkormányzatok közötti feladat-, és intézményátadás-

átvétel esetén a Kormány jogosult,
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b) a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók – így különösen az egyházi jogi 
személy, a civil szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, a nemzetiségi önkormányzat, a gazdasági társaság és 
a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
(a továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó – közötti, a  2.  melléklet szerint támogatott 
feladat átadás-átvétele esetén – ideértve a  költségvetési évet megelőző évben történt átadások, átvételek 
tárgyévi rendezését is – az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

 (2) A  XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 2. Országvédelmi Alap jogcímcsoport előirányzatából 
legfeljebb 30 000,0 millió forint az EDP jelentés 2019. március 31-ig történő benyújtását követően használható fel 
a (4) bekezdés figyelembevételével, amennyiben a benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány – a felhasználni 
kívánt tartalékösszeg figyelembevételével – nem haladja meg a GDP 1,8%-át.

 (3) A  XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 2. Országvédelmi Alap jogcímcsoport előirányzatának 
a (2) bekezdésen felüli része az EDP jelentés 2019. szeptember 30-ig történő benyújtását követően használható fel 
a (4) bekezdés figyelembevételével, amennyiben a benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány – a felhasználni 
kívánt tartalékösszeg figyelembevételével – nem haladja meg a GDP 1,8%-át.

 (4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti összeg felhasználásáról a  Kormány határozatban dönt, amelyet az  államháztartásért 
felelős miniszter készít elő, ennek során bemutatja a Kormány számára
a) a 2019. évi gazdasági és költségvetési folyamatok,
b) a 2019. évre várható EDP-hiány és
c) a 2019. évre várható államadósság
alakulását, továbbá javaslatot tesz a kiadási előirányzat felhasználásának céljára és ütemezésére.

 (5) A  XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport 
előirányzatnak az  Áht. 21.  § (3)  bekezdésében meghatározott, első félévben felhasználható részéből legalább 
10 000,0 millió forint csak az  EDP jelentés 2019. március 31-ig történő benyújtását követően használható 
fel, amennyiben a  benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány – a  felhasználni kívánt tartalékösszeg 
figyelembevételével – nem haladja meg a GDP 1,8%-át.

 (6) A  XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport 
előirányzatnak az  Áht. 21.  § (3)  bekezdése alapján adódó, második félévben felhasználható részéből legalább 
20 000,0 millió forint csak az  EDP jelentés 2019. szeptember 30-ig történő benyújtását követően használható 
fel, amennyiben a  benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány – a  felhasználni kívánt tartalékösszeg 
figyelembevételével – nem haladja meg a GDP 1,8%-át.

 (7) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 12. § j) pontja 
alapján a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím előirányzata 
terhére év közben befizetést teljesíthet a központi költségvetés javára.

 (8) A  Kormány a  kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása érdekében 
határozatban dönt a  XIV. Belügyminisztérium fejezet és a  IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti 
átcsoportosításról.

 (9) A  Kormány jogosult a  4.  § (6)  bekezdése szerinti előirányzatból a  XIII. Honvédelmi Minisztérium, a  XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetekbe történő átcsoportosításra.

20. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter a 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti előirányzatból más fejezetre, címre, alcímre, 
jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra – felmérés alapján – átcsoportosíthat.

 (2) Az  államháztartásért felelős miniszter a  XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím, 
1.  Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatát legfeljebb 5000,0  millió 
forinttal, a  2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát legfeljebb 
975,0 millió forinttal negyedévente megemelheti, ha az  általa a  negyedévet megelőzően – az  első negyedév 
tekintetében január hónapban – meghatározott adónemek vonatkozásában teljesülnek az  általa ezzel egyidőben 
meghatározott negyedéves bevételi tervek. A negyedik negyedévben ezen előirányzatok akkor is megemelhetőek, 
ha december 20-áig befolyt bevételek alapján megállapítható, hogy várhatóan teljesülni fog a negyedik negyedéves 
bevételi terv.

 (3) A kincstár a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetése céljából az eredeti előirányzaton felüli, a pénzügyi tranzakciós 
illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (4) bekezdés alapján keletkezett többletbevételeivel az államháztartásért 
felelős miniszter engedélye nélkül, saját hatáskörben megnövelheti a bevételi és kiadási előirányzatait.
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21. § (1) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója
a) a  II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére 

átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,
b) a  II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím 

terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,
c) a  II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím 

terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal 
kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges,

d) a  II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím 
terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal kapcsolatos 
feladatok ellátása érdekében szükséges.

 (2) Az  (1)  bekezdés c)–d)  pontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre 
a  XVIII.  Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet, valamint a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetet irányító 
szerv vezetője jogosult.

 (3) Az  Országos Bírósági Hivatal elnöke a  VI. Bíróságok fejezet, 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím terhére 
átcsoportosíthat a VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok és 2. Kúria cím javára.

 (4) A  Gazdasági Versenyhivatal elnöke a  XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 2. cím, 1. OECD ROK alcím terhére 
átcsoportosíthat a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 1. Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím javára.

22. §  A X. Igazságügyi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a  X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 
2.  alcím, 29. A  közigazgatási bírósági szervezet létrehozásának és működésének előkészítésével kapcsolatos 
kiadások támogatása jogcímcsoport terhére a XIV. Belügyminisztérium, valamint a XV. Pénzügyminisztérium fejezet 
javára átcsoportosíthat. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XIV. Belügyminisztérium, 
illetőleg a XV. Pénzügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

23. § (1) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 60. Fővárosi 
és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat 
a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.

 (2) A  XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 
66.  Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 
12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.

 (3) A  XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 3. alcím, 
1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 
1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára.

 (4) A  XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 
46.  Ludovika Campus jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem cím javára.

 (5) A  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 
20.  cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium, 
valamint a  XI. Miniszterelnökség fejezet javára átcsoportosíthat, ha az  a  kormányfői protokollal kapcsolatos 
feladatok ellátása érdekében szükséges. Az  átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre 
a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

 (6) A  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 
20.  cím, 1. alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport 
terhére a  XIV. Belügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat. Az  átcsoportosított előirányzat terhére történő 
visszarendezésre a XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

 (7) A  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda 
fejezet, 20.  cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport, valamint a  20. cím, 1. alcím, 2. Kormányzati 
kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat 
a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda cím javára.

 (8) A  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 
20. cím, 1. alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére 
a  X. Igazságügyi Minisztérium fejezet javára átcsoportosíthat. Az  átcsoportosított előirányzat terhére történő 
visszarendezésre a X. Igazságügyi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.
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 (9) A  XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. cím, 1. alcím, 1. Felelős játékszervezési tevékenység támogatása 
jogcímcsoport kiadási előirányzata biztosítja a  szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 
(a továbbiakban: Szjtv.) 35. § (4) bekezdésében meghatározott célok teljesítését.

24. §  A XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport kiadási 
előirányzatáról kell teljesíteni a  folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások 
korábbi években vállalt és 2019. évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit. A  XII. Agrárminisztérium fejezet, 
20. cím, 5. alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatáról kell teljesíteni a kedvezőtlen 
adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2019. évet terhelő kiadásait is.

25. §  A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére a  fejezeten belül és más fejezetek javára 
átcsoportosíthat, továbbá a  személyi juttatások költségvetési kiadásai előirányzatát a  XIV. Belügyminisztérium 
fejezet, 20. cím, 19. A  Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím más kiemelt 
előirányzatai terhére megnövelheti. A  más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére történő 
visszarendezésre annak a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.

26. § (1) A  XV. Pénzügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a  XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 
1.  Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a  XV. Pénzügyminisztérium 
fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.

 (2) A  XV. Pénzügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a  XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 
5. Pest megyei fejlesztések jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a  XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar 
Államkincstár cím javára.

 (3) A  XV. Pénzügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a  XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 
2.  alcím, 10.  Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat 
a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.

 (4) A XV. Pénzügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 11. alcím, 
1.  Uniós programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a  XV. Pénzügyminisztérium 
fejezet, 25. cím, 11. alcím, 2. Egyéb, EU által nem térített kiadások jogcímcsoport javára.

 (5) A  XV. Pénzügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a  XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 
2.  alcím, 11. Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó fejlesztések jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat 
a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím javára.

 (6) A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezet, 20. cím, 65. alcím, 1. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység 
finanszírozása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a  XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 
8. Szakképzési Centrumok cím javára.

27. § (1) A  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzata tartalmazza 
a  turizmusfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. Amennyiben 
e hozzájárulás 2019. évben pénzforgalmilag teljesült bevétele meghaladja a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei 
és kiadásai fejezet, 2. cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás alcím eredeti költségvetési bevételi előirányzatát, akkor 
a pénzforgalmilag teljesült bevétel és az eredeti bevételi előirányzat különbségének megfelelő összeggel a Kormány 
határozatával engedélyezheti a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési 
célelőirányzat kiadási előirányzatának növelését.

 (2) A  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. cím, 1. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat 
jogcímcsoport tekintetében a  tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg 
a 150 000,0 millió forintot.

28. §  A honvédelemért felelős miniszter az  államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a  védelmi 
tevékenység, a  NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, és az  előre nem tervezett nemzetközi feladatok 
végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között – ide értve címen belül a kiemelt 
előirányzatokat is – indokolt esetben átcsoportosíthat.
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29. § (1) A  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az  államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 7. Szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása jogcímcsoport, és a  2. cím, 3. Szociális 
és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím, valamint a  20. cím, 19. alcím, 
1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport között az állam fenntartói feladatainak 
ellátására a  Kormány rendeletében kijelölt szervnek a  szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást 
nyújtó szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött – a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló – megállapodásának, illetve ellátási szerződésének változásaira 
tekintettel átcsoportosíthat.

 (2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. Sporttevékenység támogatása és 24. Sportlétesítmények 
fejlesztése és kezelése alcímhez tartozó jogcímcsoportok és a  30. alcím, 26. Sport-, társadalmi, civil és non-profit 
szervezetek jogcímcsoport költségvetési kiadási előirányzatai – a  (3)  bekezdésben foglaltak kivételével – 
tartalmazzák a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 56.  § (2)  bekezdése szerinti bevételek mértékének megfelelő 
támogatást.

 (3) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia 
rendszerének kialakítása, továbbá az  MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport költségvetési kiadási 
előirányzata tartalmazza a  bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának ötven százalékából, a  távszerencsejáték 
játékadójából, valamint a  sportfogadások játékadójából származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. 
Amennyiben e három játékadó 2019. évben pénzforgalmilag teljesült bevétele együttesen meghaladja a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének 
kialakítása, továbbá az  MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport eredeti költségvetési kiadási előirányzatát, 
akkor az  eredeti kiadási előirányzat és a  teljesült bevétel különbségének biztosítására a  Kormány határozatával 
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdésében meghatározott célra új kiadási előirányzatot hozhat létre 
a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, vagy engedélyezheti a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá 
az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport előirányzat kiadási előirányzatának növelését.

 (4) Az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-át a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli 
támogatása jogcímcsoport javára kell bevételként elszámolni.

12. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szabályok

30. § (1) Az  Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus kereteiből 
finanszírozott programokra, az  5.  mellékletben meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt 
kötelezettségvállalási keretelőirányzat és az  ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes 
összegéig vállalható a 2014–2021-es időszak tekintetében tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (2) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével az  (1)  bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi fizetési 
kötelezettség.

31. § (1) Az  Európai Bizottság által a  2014–2020-as programozási időszakban az  európai strukturális és beruházási 
alapokból, illetve a  leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból finanszírozott 
programok esetén az 5. mellékletben meghatározott indikatív európai uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzat 
kötelezettségvállalással nem terhelt keretének és az ahhoz kapcsolódó – az Európai Bizottság által elismert önerőn 
felüli –, minimálisan szükséges központi költségvetési finanszírozás operatív program szintű együttes összegéig 
vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

 (2) Az  Európai Bizottság által a  2014–2020-as programozási időszakra létrehozott Belső Biztonsági Alap és 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott projektek esetén az  5.  mellékletben a  2014–2020 
évekre meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási 
keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és 
éven túli fizetési kötelezettség.
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 (3) Az  európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az  (1)  bekezdésben 
meghatározott mértéken túl a  Kormány által külön jogszabályban meghatározottak szerint, míg a  (2)  bekezdés 
esetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

32. §  A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritásából, valamint a  Közép-magyarországi Operatív Program 
1.3  intézkedéséből nyújtott pénzügyi eszközök első kihelyezése után a program részére visszajuttatott eszközöket 
a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 7. alcím, 3. A 2007–2013. évek közötti operatív programok visszaforgó 
pénzeszközeinek felhasználása és kezelése jogcímcsoport előirányzatán kell kimutatni. A források újbóli kihelyezése 
kizárólag vonatkozó hazai és uniós jogszabályokban meghatározott célok mentén történhet.

33. §  Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő 
kockázatok kezelésére képzett céltartalék árfolyamkockázat esetén a  XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 
11.  alcím, 1. Uniós programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport, egyéb esetben a  XV. Pénzügyminisztérium 
fejezet, 25. cím, 11. alcím, 2. Egyéb, EU által nem térített kiadások jogcímcsoport előirányzatain kizárólag 
jogszabályban meghatározott célokra használható fel.

III. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

34. § (1) A  szociális hozzájárulási adó 2019-ben megfizetett összegének 70,22%-a az  Ny. Alapot, 27,31%-a az  E. Alapot, 
2,47%-a a Nemzeti Foglalkozatási Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az Alapokat 
megillető részt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át a jogosult számlájára.

 (2) Amennyiben az  Ny. Alap pénzforgalmi egyenlege a  tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az  utolsó 
ellátás kifizetése után többletet mutat, a  kincstár intézkedik a  többlet összegének visszautalásáról, amely 
a  XLII.  A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím, 5. Kiadások támogatására 
pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.

 (3) A  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a  2019. évi központi költségvetés január-november havi előzetes 
tényadatai alapján az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei 
és kiadásai fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára történő befizetési kötelezettséget 
határozhat meg a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 4. Egyéb befizetések cím, 1. Költségvetési befizetések alcím 
terhére.

IV. FEJEZET
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA

13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

35. § (1) Az  Országgyűlés a  helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a  Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117.  § (1)  bekezdésében 
meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

 (2) Az  Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a  helyi önkormányzatok által ellátandó 
3. melléklet szerinti feladatokra. A 3. melléklet I. pont 1–6. és 8–10. alpontja, a 11. alpont d)–e) pontja, a II–III. pont 
szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatóak.

36. § (1) A  IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2018. évben év közben létrehozott új címek, illetve alcímek 
2018. december 31-ei pozitív egyenlege esetén az  államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat e  címek és 
alcímek 2019. évi címrendbe történő felvételéről és a 2018. december 31-én fennálló pozitív egyenlegnek megfelelő 
összeg biztosításáról.

 (2) A  helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az  államháztartásért felelős miniszter a  IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetben – az  1.  mellékletben szereplő címek, valamint a  2. és 3.  mellékletben szereplő, 
önkormányzatok által igényelhető jogcímek között és azokon belül – átcsoportosíthat.

37. §  Az átalakult nemzetiségi önkormányzatot települési önkormányzatként a  2.  melléklet és a  3.  melléklet szerinti 
támogatások illetik meg.
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14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

38. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg
a) a  gépjárműadóról szóló törvény alapján a  belföldi gépjárművek után a  települési önkormányzat által 

beszedett adó 40%-a és
b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

 (2) A  termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a  települési önkormányzat által beszedett – személyi 
jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

39. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg
a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését 

megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – 
kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a  közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott 
jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott – a  bírságot kiszabó szervre 
tekintet nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha 
a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében 
eljárva foganatosította és

d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott 
közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

 (2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum 
megelőlegezésére nem köteles.

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

40. § (1) A 2. melléklet I. pontja, II. pontja, III. pont 2–6. alpontjai, IV. pontja, a 3. melléklet I. pont 11. alpont ce) pontja alapján 
nyújtott támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

 (2) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19.  § 
(1a)  bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a  települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit 
követően, az  őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli 
elszámolási kötelezettséggel. A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(a továbbiakban: Szoctv.) alapján nyújtott, a 3. melléklet I. pont 11. alpont fa)–fb) pontjában meghatározott ellátások 
esetében, ha
a) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a január hónapban 

járó előleg folyósítása – jogszabályban meghatározott módon – igénylés nélkül történik,
b) a  települési önkormányzat a  tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, első 

alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven 
belüli elszámolási kötelezettséggel.

 (3) A  helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogosulatlan 
igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a  2.  melléklet I.  pont 
2. alpontja, II. pont 1–3. alpontjai, és a III. pont 3–6. alpontja szerinti támogatások együttes összegét kell figyelembe 
venni.

 (4) Az  önkormányzattól a  2.  melléklet V.  pontja szerinti szolidaritási hozzájárulás elvonása a  települési önkormányzat 
számára folyósítandó támogatás havi összegéből a  nettó finanszírozás keretében történik. Ennek összegét 
a  XLII.  A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 
alcímen kell elszámolni.

 (5) Ha a  települési önkormányzatot az  (1)  bekezdés alapján a  nettó finanszírozás keretében megillető adott 
havi források a  (4)  bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a  kincstár az  Áht. 83.  § 
(3) bekezdése alapján havonta beszedési megbízást nyújt be a települési önkormányzattal szemben. Ha a települési 
önkormányzatnak 2019. december 16-án bármilyen elmaradása van a (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége 
tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára beszedési megbízást nyújt be.
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V. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán intézmények fenntartói 
közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

41. § (1) Az Országgyűlés a köznevelési feladat ellátására
a) átlagbéralapú támogatást állapít meg a  nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt 

fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az  egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére 
az  általuk fenntartott nevelési-oktatási intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben 
pedagógus és – a  (3)  bekezdés kivételével – a  nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottak után a  7.  melléklet I.  pontjában meghatározott jogosultak után, az  őket ott megillető 
mértékek szerint,

b) működési támogatást állapít meg a  nemzetiségi önkormányzat vagy az  egyházi jogi személy által 
fenntartott nevelési-oktatási intézményekben ellátott, továbbá a pedagógiai szakszolgálati intézményekben 
gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben és gondozásban részt vevő gyermekekre, tanulókra 
tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére a 7. melléklet II. pontja szerint,

c) tankönyvtámogatást állapít meg a  köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá 
az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére a 7. melléklet III. pontja szerint,

d) a hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan
da) tankönyvtámogatást és
db) átlagbéralapú támogatást

 állapít meg a bevett egyház által az állam és a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő iskolában 
szervezett oktatáshoz a 7. melléklet IV. pontja szerint,

e) a  gyermek-, tanulói étkeztetéshez az  óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés 
támogatására a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán 
köznevelési intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetéshez a 7. melléklet 
V. pontja szerint támogatást állapít meg.

 (2) Az  oktatásért felelős miniszter a  kis létszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcstanoktatáshoz az  általa 
vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére további támogatást nyújthat.

 (3) A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint az oktatásért felelős 
miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója 
a 7. melléklet szerint jogosult
a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után átlagbéralapú támogatásra,
b) a gyermek-, tanulói étkeztetés Gyvt. szerinti megszervezése esetén gyermekétkeztetési támogatásra.

42. § (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó 
egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi 
nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a  humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az  Szja tv. 
hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást 
állapít meg a következők szerint:
a) a  támogatás a  nem állami szociális fenntartót a  települési önkormányzatok 2.  melléklet III.  pont 3.  alpont 

c)–m)  pontjában, III.  pont 5.  alpont aa)  pontjában és III.  pont 6.  alpont a)  pontjában, valamint a  bölcsődei, 
mini bölcsődei ellátás tekintetében a  II.  pont 4.  alpontjában meghatározott támogatásaival azonos 
jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,

b) – a  hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével – a  nem állami szociális fenntartó, ha a  Szoctv. 57.  § 
(2)  bekezdése, valamint a  Gyvt. 15.  § (2)  bekezdés c)  pontja és (3)  bekezdés a), illetve b)  pontja szerinti 
feladatot lát el, a 8. melléklet I. és II. pont szerinti támogatásra jogosult,

c) a  személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, 
szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a  nonprofit gazdasági társaságot – és egyéni 
vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg,

d) a nem állami szociális fenntartó a 8. melléklet IV–VI. pontja szerinti támogatásra jogosult.
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 (2) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott szociális 
és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy az  egyházak 
hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatásra jogosult. 
E kiegészítő támogatás mértéke – a 2. melléklet III. pont 3. alpont l)–m) pontjai kivételével – az (1) bekezdés a) és 
b) pontja szerinti támogatás 76,2%-a.

 (3) A  2.  melléklet III.  pont 3.  alpont l)–m)  pontjában meghatározott szolgáltatások után az  egyházi jogi személyt 
kiegészítő támogatás illeti meg, amelynek mértéke az érintett szolgáltatások támogatására biztosított összeg 26%-a.

 (4) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő 
15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

 (5) Az  egyházi jogi személy a  (2) és (3)  bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani 
és a  támogatás teljes összegét a  humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai 
támogatására fordítani.

 (6) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatás és a  (2)–(3)  bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása a  XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik.

 (7) A Gyvt. 44. §-a szerinti munkahelyi bölcsőde fenntartóját – az (1)–(2) bekezdéstől eltérően – a 2. melléklet III. pont 
3. alpont j) pontja szerinti támogatás 50%-ának megfelelő, amennyiben a fenntartó költségvetési vagy köztestületi 
szerv a 2. melléklet III. pont 3. alpont j) pontjával azonos mértékű támogatás illeti meg.

 (8) A  nem állami szociális fenntartó részére a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált 
bérminimum változásával összefüggésben felmerült, a  szociális hozzájárulási adó mértéknek csökkenéséből 
származó megtakarítások figyelembe vételével meghatározott többletkiadásaihoz a  Kormány rendeletben  
az (1)–(3) bekezdésben meghatározott támogatásokon túl további hozzájárulást állapíthat meg.

43. § (1) Az  Országgyűlés az  országos, valamint a  települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó 
támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

 (2) A  XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 31. jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi támogatások jogcím 
szerinti pályázati támogatások illetve a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 59. alcím, 
12.  Roma nemzetiség pályázatainak támogatása jogcímcsoport szerinti pályázati támogatások tekintetében 
a nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszterek a Nemzetiségi Támogatási Bizottság támogatási 
összeg felosztására tett javaslata alapján döntenek.

 (3) A (2) bekezdés szerinti bizottság legfeljebb kilenc főből áll, amelybe
a) az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága 3 főt,
b) az országos nemzetiségi önkormányzatok 3 főt,
c) a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 2 főt és
d) a nemzetiségpolitikáért a roma nemzetiség vonatkozásában felelős miniszter 1 főt
delegálnak.

 (4) Az országos nemzetiségi önkormányzat a saját pályázati ügyének elbírálásában nem vehet részt.

44. §  Az önkormányzati tűzoltóság a  fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez az  átvállalt feladattal arányos 
költségvetési támogatást a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI.  törvény 34.  § (1) és (3)  bekezdése és 41.  § (5)  bekezdése alapján a  XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 
10. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a  következő feltételek és normatívák 
szerint veheti igénybe:
a) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 25,0 millió forint 

alaptámogatásra jogosult,
b) az  a)  pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság 

az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján 
meghatározott pontszámok arányában részesül,

c) a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák 
elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az  önkormányzati tűzoltóságok működési 
kiadásainak finanszírozására használható fel.
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45. §  A személyi jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.  évi 
CXXVI. törvény 4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a  2019. évi személyi 
jövedelemadó-rendelkezéseknél a  Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a  2020. évi költségvetési törvényben 
kerül megtervezésre.

17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása

46. § (1) Az  I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a  pártok működéséről és 
gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján részesülnek támogatásban.

 (2) Az  I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a  pártok működését segítő tudományos, 
ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a  Ptv. rendelkezései szerint részesülnek 
támogatásban.

 (3) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy az  I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím, 12.  Tartalék 
alcím terhére – a  18.  § (1)  bekezdés b)  pontjától eltérően – a  Momentum Mozgalom által létrehozásra kerülő 
pártalapítvány javára átcsoportosítást hajtson végre és ezzel összefüggésben az  I. Országgyűlés fejezet, 
9. Pártalapítványok támogatása címet a létrehozásra kerülő pártalapítvány új alcímével egészítse ki.

VI. FEJEZET
ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

47. § (1) A Kormány a 2019. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia 
vállalására adhat felhatalmazást.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott keretösszeg – a  járulékos hitelköltségek és az  árfolyamváltozás miatt 
bekövetkező emelkedést kivéve – kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

 (3) Az  Európai Beruházási Banktól, az  Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, a  Nemzetközi Beruházási Banktól, 
valamint az  Európa Tanács Fejlesztési Banktól felveendő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami 
garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

48. § (1) A  2019. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a  vállalás időpontjában forintra 
átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 900 000,0 millió forintot.

 (2) A  Kormány a  2019. évben a  közvetett vagy közvetlen többségi állami tulajdonú vasúti társaságoknak vagy 
e társaságok többségi befolyása alatt álló vasúti társaságoknak a vasúti gördülőállományuk fejlesztésére, felújítására 
vagy új vasúti gördülőállomány beszerzésére együttesen 50 000,0 millió forint összegű, az EUROFIMA Európai Vasúti 
Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott forrásbevonásra adhat felhatalmazást állami kezesség mellett.

49. § (1) A  Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5.  § 
(3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2019. évben 1 900 000,0 millió forint.

 (2) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2019. évben 800 000,0 millió forint.
 (3) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2019. évben 2 000 000,0 millió forint.
 (4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a  (2)  bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami 

kezesség után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.

50. § (1) A  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti felső határ a  2019. évben 
1 200 000,0 millió forint.

 (2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2019. évben 100 000,0 millió forint.
 (3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2019. évben 900 000,0 millió forint.

51. § (1) A  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek 
mellett – a (2)–(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség 
érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

 (3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával
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a) a  kis- és középvállalkozások, valamint a  Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására 
– a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján – létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év 
lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó 
pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető 
kezességet, azzal, hogy a  készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez 
kapcsolódhat, valamint

b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi 
XCVIII. törvény 74.  § (1)  bekezdésében és 83/A.  § (1)  bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében 
történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló – a  közforgalmú gyógyszertárakban a  gyógyszerészi 
tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében – 
2013. július 1-je és 2019. december 31-e között létrejött hitel- vagy kölcsönszerződéséhez.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a  tőkepiacról szóló törvény 
alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből 
származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke 
nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

 (5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a) pénzügyi intézmény,
b) kockázati tőkealap,
c) a  Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az  Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása 

esetén,
d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

 (6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség 
állománya 2019. december 31-én nem haladhatja meg a 750 000,0 millió forintot.

 (7) A  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az  ezen ügyletekhez kapcsolódó 
költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében 
bemutatni.

52. § (1) Az  Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a  továbbiakban: Alapítvány) által vállalt 
készfizető kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(6) bekezdés szerint az állam 
visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az  Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből 
az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

 (3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után 
vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

 (4) Az  Alapítvány a  természetes személyek, a  gazdasági társaságok, a  közhasznú társaságok, a  szövetkezetek, 
a  magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből, termelési 
célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő 
kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a  készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves 
futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

 (5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a) pénzügyi intézmény,
b) a  Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az  Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása 

esetén,
c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

 (6) Az  Alapítvány által az  (1)  bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 
2019. december 31-én nem haladhatja meg a 220 000,0 millió forintot.

53. § (1) Az  állam készfizető kezesként felel a  Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek 
a  belföldről és külföldről, a  diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, kölcsöneiből és 
kötvénykibocsátásaiból erednek.

 (2) A  Diákhitel Központ Zrt. az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az  állami készfizető 
kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.
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 (3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.
 (4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

54. § (1) A  KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az  autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett 
úttal arányos díj fizetését szolgáló kölcsönnyújtás céljára pénzügyi intézményektől hitelszerződés alapján 
felvett kölcsöneihez kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya a  2019. év során nem haladhatja meg 
az 500,0 millió forintot.

 (2) A  KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az  autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díj fizetését 
szolgáló hitelszerződés alapján kihelyezett kölcsönökhöz kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya 
a 2019. év során nem haladhatja meg a 400,0 millió forintot.

55. § (1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből – az 51. § 
és az  52.  § szerinti viszontgarancia kivételével – olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel 
az 1. mellékletben, azt a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és 
viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

 (2) Az  Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az  állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos 
feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 
32. cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 
tervezett kiadása túlléphető.

56. § (1) Az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) által a  Gazdaságfejlesztési Operatív Program 
„Pénzügyi eszközök” prioritási tengelyében, illetve a  Közép-magyarországi Operatív Program „A tudásalapú 
gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése” prioritási tengelyében vállalt készfizető kezesség, illetve 
garancia érvényesítéséből a  társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött az állam visszavonhatatlan 
viszontgaranciája áll fenn.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti állami viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a  XIX. Uniós 
fejlesztések fejezet, 2. cím 8. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék alcím előirányzat terhére kell 
teljesíteni.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés 
összege a  XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 7. alcím, 3. A  2007–2013. évek közötti operatív programok 
visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése jogcímcsoport előirányzatát illeti.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti állami viszontgarancia érvényesítéséből származó, az  MFB Zrt. által behajtott követelés 
összege a  XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím 8. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék alcím 
előirányzatát illeti.

57. § (1) Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program „Pénzügyi eszközök” prioritási tengelyében 
vállalt garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)–(6) bekezdésben 
meghatározottak szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

 (2) Az MFB Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú 
hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 80%-áig vállalhat garanciát.

 (3) Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program „Pénzügyi eszközök” prioritási tengelyében 
a  garanciaeszközökre vállalt garancia állománya 2019. december 31-én nem haladhatja meg a  100 000,0 millió 
forintot.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a  forrást biztosító azonos 
előirányzatból a  XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program terhére kell 
teljesíteni.

 (5) Ha a  (4)  bekezdésben meghatározott előirányzat a  viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség 
teljesítéséhez nem elegendő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió 
költségvetéséből származó támogatás és az  ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak 
megfelelő arányát.

 (6) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti garancia érvényesítéséből származó, az  MFB Zrt. által behajtott követelés összege 
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrását növeli.
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VII. FEJEZET
A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES 
RENDELKEZÉSEK

18. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának 
mértéke

58. §  A 2019 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése 
alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 2,7%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

59. § (1) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés d) pontja alapján az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, 
amelyekhez a  Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a  2019. év folyamán 
legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

60. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2019. évben 38 650 forint.
 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII. törvény 159. §-a szerinti rendvédelmi illetményalap 2019. évben 38 650 forint.
 (3) A  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2.  § 12a.  pontja szerinti honvédelmi illetményalap 

2019. január 1-jétől 44 600 forint.
 (4) A  költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem 

nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében 
meghatározott juttatások – az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket 
is magában foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2019. évben nem haladhatja meg 
a bruttó 200 000 forintot.

 (5) A  fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az  egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-
hozzájárulás mértéke a 2019. évben legfeljebb 1000 forint.

 (6) A  helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a  2019. évben – az  önkormányzat saját forrásai terhére – 
a  képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a  közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az  (1)  bekezdésben meghatározottnál magasabb 
összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem 
haladhatja meg a  Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a  tárgyévet megelőző évre vonatkozó 
nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e  bekezdés szabályai akként 
alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

61. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
a) 66.  § (1)  bekezdése szerinti, a  közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény 

garantált összegét, és a  növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az  első fizetési fokozat garantált 
illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a 2019. évre a 6. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2019. évben 20 000 forint.
 (2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2019. évben a keresetbe 

tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó 
juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az állami felsőoktatási intézményekre, a központi 
költségvetési szervként vagy köztestületi költségvetési szervként működő kutatóközpontra, kutatóintézetre, 
a  Magyar Tudományos Akadémia elnöke által irányított kutatást kiegészítő köztestületi költségvetési szervre és 
az olyan központi költségvetési szervre, amelynek felügyeletét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke látja el.

62. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65.  § (1)  bekezdése szerinti 
illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.

63. § (1) A  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli 
juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.

 (2) A Kjt. 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2019. január 1-jétől 
554 400 forint.
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 (3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.
 (4) Az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 

valamint a  fiatal szakorvosok támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a  szakorvos jelöltek 
képzésével összefüggően felmerülő dologi költségek megtérítésére szolgáló támogatás összege 100 000 forint/év.

 (5) A központi költségvetési szervként működő – köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó – felsőoktatási 
intézményt az általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a 41. § (1) bekezdés c) és e) pontjában megállapított 
támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.

64. § (1) A  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169.  § (2)  bekezdése szerinti bírói 
illetményalap a 2019. évben 453 330 forint.

 (2) A  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 
2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2019. évben 453 330 forint.

 (3) A  jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2019. évben 
5000 forint.

 (4) Az  ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 36.  § (8)  bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj 
a 2019. évben 5000 forint.

65. §  A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 23.  § (7)  bekezdése szerinti 
deviza-illetményalap összege 2019. évben 425 000 forint, a  25.  § (4)  bekezdése szerinti lakhatási és vegyes 
költségtérítés-alap 300 000 forint, az óvodáztatási és iskoláztatási költségtérítés-alap 150 000 forint.

66. § (1) A Gyvt.
a) 20/A.  § (1)  bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a  2019. évben gyermekenként 

6000 forint,
b) 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2019. évben gyermekenként 

6500 forint,
c) 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2019. évben gyermekenként 8400 forint,
d) 66/L.  §-a szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőttenként – 

a 2019. évben 15 000 forint/hó.
 (2) A Szoctv.

a) 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 2019. évben esetenként 23 000 forint,
b) 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2019. évben 32 600 forint.

 (3) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási 
összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, 
ha a gyermek a 2019. évben született.

 (4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés 
b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege a 2019. évben 480 000 forint/fő/év.

67. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése 
és a  termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 
259/2009.  (XI.  23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az  életjáradék összege 2019. március 1-jétől 
az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

 (2) Az  Éltv. és a  TéR. alapján a  2019. március 1-je után az  életjáradék összegét az  Éltv. és a  TéR.  mellékletében 
meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.

 (3) A  Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2.  pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 
1997. évi X. törvény 2.  § (4)  bekezdése alapján az  életjáradék összege 2019. március 1-jétől – 2019. január 1-jei 
visszamenőleges hatállyal – az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

68. §  A Szoctv.
a) 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2019. évben 12 000 forint,
b) 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2019. évben 6000 forint.

69. §  Az Éhvt. 13.  §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a  projekt jogszabály alapján jóváhagyott Tervdokumentumában 
létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.
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19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár és 
a közbeszerzési értékhatárok

70. §  Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000 forint.

71. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár 
a  2019. évben magyar filmalkotás esetén 338,5 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 
599,1 millió forint.

72. § (1) A  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti 
nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a  közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2019. január 
1-jétől 2019. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

 (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 
2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

73. § (1) A  Kbt. 15.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti, az  árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre vonatkozó uniós 
közbeszerzési értékhatár – kivéve a  közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2019. január 1-jétől 
2019. december 31-éig
a) a  Kbt. 5.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen 

ajánlatkérők esetében a  védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a  védelem terén a  beszerzendő áru 
a Kbt. 2. mellékletében szerepel, 144 000 euró,

b) a  Kbt. 5.  §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az  5.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában 
meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a  védelem terén a  beszerzendő áru a  Kbt. 2.  mellékletében nem 
szerepel, 221 000 euró,

c) a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő 
szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró.

 (2) A  Kbt. 15.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott, az  építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési 
értékhatár – kivéve a  közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2019. január 1-jétől 2019. december 
31-éig 5 548 000 euró.

 (3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra és a szolgáltatási koncesszióra vonatkozó uniós 
közbeszerzési értékhatár 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig 5 548 000 euró.

 (4) A  Kbt. 15.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott, a  tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós 
közbeszerzési értékhatár – kivéve a  közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2019. január 1-jétől 
2019. december 31-éig
a) az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott értékhatárok, ha a  tervpályázati eljárás eredményeként 

szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
b) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében, 

amelynek pályázati díja és a  pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja 
ezeket az értékhatárokat.

74. § (1) A 73. § (1), (2) és (4) bekezdésétől eltérően a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig
a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 443 000 euró,
b) építési beruházásra 5 548 000 euró,
c) a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra 1 000 000 euró.
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 (2) A  közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a  Kbt. 15.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti, a  tervpályázati eljárás 
lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig
a) 443 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
b) 443 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege 

eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.
 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben, valamint az  73.  §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban meghatározott 

összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett – az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált – 
összeget kell figyelembe venni.

75. §  A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény szerinti uniós értékhatár 2019. január 1-től 
2019. december 31-ig
a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 443 000 euró,
b) építési beruházás esetén 5 548 000 euró.

20. Egyes koncessziós díjak

76. §  Az Szjtv. 27.  § (5)  bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma az  Szjtv. 37.  § 11.  pontja szerinti 
egységenként a 2019. tárgyévre a következő:
a) Budapesten és Pest megyében I. kategóriájú játékkaszinó esetén 713,5 millió forint, II. kategóriájú 

játékkaszinó esetében 416,3 millió forint,
b) az  a)  pontban foglalt kivétellel I. kategóriájú játékkaszinó esetén 594,7 millió forint, II. kategóriájú 

játékkaszinó esetében 59,6 millió forint.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Felhatalmazó rendelkezések

77. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a  4.  § (1)  bekezdésében meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az  igény bejelentésének, 

megállapításának, a  többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a  felhasználás ellenőrzésének, 
valamint a 4. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,

b) a  7.  melléklet I.  pont 4.  alpont d)  pont szerinti támogatás folyósításának, lemondásának, pótigénylésének, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait,

c) a  42.  § (8)  bekezdésben meghatározott támogatás igénylési feltételeit, az  igény bejelentésének, 
megállapításának, a  többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a  felhasználás ellenőrzésének 
részletes szabályait,

d) a 4. § (5) bekezdésében meghatározott központi tartalék felhasználási szabályait.
 (2) Felhatalmazást kap az  egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a  XX. Emberi 

Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. cím, 3. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása alcím 
felhasználásával kapcsolatos szabályokat.

 (3) Felhatalmazást kap a  helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében az  5.  § (4)  bekezdés b) és 
c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt határozzon meg.

 (4) Felhatalmazást kap a nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszterek, hogy az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével rendeletben állapítsák meg a  9.  melléklet szerint nyújtott nemzetiségi célú 
támogatások e  törvényben és más jogszabályban nem szabályozott igénybevételének, felhasználásának és 
elszámolásának részletszabályait.

22. Hatályba léptető rendelkezések

78. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. november 1-jén lép hatályba, és 2022. december 
31-én hatályát veszti.

 (2) Az 1–34. §, a 35. § (2) bekezdés, a 36–77. §, az 1. melléklet, a 3–9. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés Hivatala 1
1 100,01 Országgyűlés hivatali szervei 

Működési költségvetés1
15 581,4Személyi juttatások1
2 743,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 196,8Dologi kiadások3

79,9Ellátottak pénzbeli juttatásai4
40,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
3 518,7Beruházások6

905,7Felújítások7
5,0Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2

Működési költségvetés1
546,0Személyi juttatások1
113,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
222,3Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
75,0Beruházások6
14,3Felújítások7

Országgyűlési Őrség 3
Működési költségvetés1

3 341,3Személyi juttatások1
619,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
73,03 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 

4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 
80,02 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 

Alapítvány támogatása 

8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 
73,01 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 
73,02 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 

1 248,9 5 591,114 Steindl Imre program támogatása 

Közbeszerzési Hatóság 5
2 672,91 Közbeszerzési Hatóság 

Működési költségvetés1
1 237,4Személyi juttatások1

235,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
892,6Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
384,8Beruházások6

384,82 672,92 365,15. cím összesen:

Pártok támogatása 8
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 

967,81 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 
305,52 Magyar Szocialista Párt 
510,33 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 
217,94 Lehet Más a Politika 
180,45 Kereszténydemokrata Néppárt 
207,17 Demokratikus Koalíció 
91,08 Párbeszéd Magyarországért Párt 

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 
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I
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44,31 Momentum Mozgalom 
24,62 Magyar Kétfarkú Kutyapárt 

Pártalapítványok támogatása 9
1 468,91 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 

359,32 Táncsics Mihály Alapítvány 
702,43 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 
212,64 Ökopolisz Alapítvány 
149,75 Barankovics István Alapítvány 
27,59 Megújuló Magyarországért Alapítvány 

194,511 Új Köztársaságért Alapítvány 
74,212 Tartalék 
41,313 Savköpő Menyét Alapítvány 

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 11
73 044,21 Közszolgálati hozzájárulás 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 21

1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Működési költségvetés1
747,4Személyi juttatások1
128,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
255,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
25,0Beruházások6

25,01 131,721. cím összesen:

Egyenlő Bánásmód Hatóság 22
1,01 Egyenlő Bánásmód Hatóság 

Működési költségvetés1
158,4Személyi juttatások1
29,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

151,6Dologi kiadások3
0,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
3,4Beruházások6

3,41,0340,122. cím összesen:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 23
8 713,21 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

Működési költségvetés1
4 057,2Személyi juttatások1

867,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 057,0Dologi kiadások3
2 316,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
395,5Beruházások6

20,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

415,58 713,28 297,723. cím összesen:

Nemzeti Választási Iroda 24
1 Nemzeti Választási Iroda 

Működési költségvetés1
659,6Személyi juttatások1
126,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
376,5Dologi kiadások3
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Felhalmozási költségvetés2
50,0Beruházások6

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
458,01 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 

1 200,0 300,02 A választási rendszerek működtetése 
14 917,0 568,04 2019. évi Európai Paralmenti képviselőválasztás és a Helyi 

Önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint 
nemzetiségi önkomrányzati képviselők választása 

918,017 737,724. cím összesen:

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 25

1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 

Működési költségvetés1
694,6Személyi juttatások1
131,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
311,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
21,0Beruházások6

21,01 137,225. cím összesen:

Hazai működési költségvetés 139 865,1 12 492,1 -127 373,0

Hazai felhalmozási költségvetés 11 872,5 0,0 -11 872,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg

I. fejezet összesen 151 737,6 12 492,1 -139 245,5
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II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Köztársasági Elnöki Hivatal 1
Működési költségvetés1

841,4Személyi juttatások1
164,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
481,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
51,6Beruházások6
3,0Felújítások7
2,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
2 Célelőirányzatok 

436,51 Állami kitüntetések 
73,02 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 

3 Államfői Protokoll kiadásai 
449,71 Államfői Protokoll kiadásai 
26,34 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 2 472,5 0,0 -2 472,5

Hazai felhalmozási költségvetés 56,6 0,0 -56,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

II. fejezet összesen 2 529,1 0,0 -2 529,1
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III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Alkotmánybíróság 1
Működési költségvetés1

1 190,0Személyi juttatások1
256,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
351,7Dologi kiadások3
43,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4

Felhalmozási költségvetés2
70,0Beruházások6

Hazai működési költségvetés 1 841,3 0,0 -1 841,3

Hazai felhalmozási költségvetés 70,0 0,0 -70,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg

III. fejezet összesen 1 911,3 0,0 -1 911,3
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IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1
Működési költségvetés1

864,0Személyi juttatások1
167,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
251,8Dologi kiadások3

4,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

31,7Beruházások6

Hazai működési költségvetés 1 287,6 0,0 -1 287,6

Hazai felhalmozási költségvetés 31,7 0,0 -31,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg

IV. fejezet összesen 1 319,3 0,0 -1 319,3
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V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

17,0Állami Számvevőszék 1 3,0

Működési költségvetés1
7 965,1Személyi juttatások1
1 531,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 006,5Dologi kiadások3

2,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

550,0Beruházások6
36,0Felújítások7

Hazai működési költségvetés 10 505,5 17,0 -10 488,5

Hazai felhalmozási költségvetés 586,0 3,0 -583,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg

V. fejezet összesen 11 091,5 20,0 -11 071,5
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VI. BÍRÓSÁGOK

2 066,1Bíróságok 1
Működési költségvetés1

73 648,9Személyi juttatások1
16 095,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
18 767,2Dologi kiadások3

15,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
Felhalmozási költségvetés2

7 627,3Beruházások6
266,0Felújítások7

192,0Kúria 2
Működési költségvetés1

2 851,3Személyi juttatások1
604,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
289,7Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
25,0Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3
1 Beruházás 

5 583,02 Igazságszolgáltatás beruházásai 
1 561,93 Igazságszolgáltatás működtetése 

Hazai működési költségvetés 113 834,4 2 258,1 -111 576,3

Hazai felhalmozási költségvetés 13 501,3 0,0 -13 501,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg

VI. fejezet összesen 127 335,7 2 258,1 -125 077,6
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VIII. ÜGYÉSZSÉG

37,0Ügyészségek 1 65,0

Működési költségvetés1
36 022,9Személyi juttatások1
6 935,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 144,8Dologi kiadások3

6,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 719,2Beruházások6
30,0Felújítások7
70,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3
30,04 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 

196,16 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 47 336,2 37,0 -47 299,2

Hazai felhalmozási költségvetés 2 819,2 65,0 -2 754,2

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

VIII. fejezet összesen 50 155,4 102,0 -50 053,4
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 
feladatainak támogatása 

1

157 591,61 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 
189 713,42 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 

támogatása 
164 200,13 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti 

feladatainak támogatása 
78 974,04 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak 

támogatása 
38 482,65 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 
50 884,8A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 2

49 070,5A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3

Hazai működési költségvetés 679 846,5 0,0 -679 846,5

Hazai felhalmozási költségvetés 49 070,5 0,0 -49 070,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg

IX. fejezet összesen 728 917,0 0,0 -728 917,0
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X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

930,2Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1
Működési költségvetés1

3 818,1Személyi juttatások1
734,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 724,6Dologi kiadások3
10,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
53,9Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

2 Célelőirányzatok 
423,41 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 

támogatása 
500,02 A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok 

támogatása 
149,54 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben 
20,010 Igazságügyi regionális együttműködés 

120,017 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított 
kártalanítás 

249,018 Jogi segítségnyújtás 
35,019 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, 

jogvédelem és jogérvényesítés 
100,020 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 
80,527 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 

1 000,028 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 
1 648,0 4 000,029 A közigazgatási bírósági szervezet létrehozásának és 

működésének előkészítésével kapcsolatos kiadások támogatása 
78,025 Fejezeti általános tartalék 

Hazai működési költségvetés 10 690,3 930,2 -9 760,1

Hazai felhalmozási költségvetés 4 053,9 0,0 -4 053,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

X. fejezet összesen 14 744,2 930,2 -13 814,0
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG

6 567,8Miniszterelnökség igazgatása 1 22,5

Működési költségvetés1
10 954,8Személyi juttatások1
2 055,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

12 025,8Dologi kiadások3
40,6Ellátottak pénzbeli juttatásai4
36,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
438,1Beruházások6
221,0Felújítások7

16,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Nemzetstratégiai Kutató Intézet 3

Működési költségvetés1
650,0Személyi juttatások1
151,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
352,1Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
40,0Beruházások6

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének 
igazgatása 

5

Működési költségvetés1
3 782,2Személyi juttatások1

601,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 062,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
67,5Beruházások6

90,2Nemzeti Örökség Intézete 7
Működési költségvetés1

637,4Személyi juttatások1
113,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
824,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
46,5Beruházások6

1 100,0Felújítások7
Magyar Nyelvstratégiai Intézet 10

Működési költségvetés1
98,9Személyi juttatások1
18,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
26,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
20,0Beruházások6

41 519,2Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 12 8,3

Működési költségvetés1
156 260,2Személyi juttatások1
30 790,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
29 539,8Dologi kiadások3

909,5Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

4 488,5Beruházások6
2 257,2Felújítások7

8,3Egyéb felhalmozási célú kiadások8
3 006,1Nemzeti Közszolgálati Egyetem 14
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Működési költségvetés1
3 899,6Személyi juttatások1

810,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 126,4Dologi kiadások3

185,1Ellátottak pénzbeli juttatásai4
Felhalmozási költségvetés2

270,4Beruházások6
59,0Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 18

Működési költségvetés1
400,5Személyi juttatások1
75,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

194,8Dologi kiadások3
Fejezeti kezelésű előirányzatok 30

1 Célelőirányzatok 
74,26 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 

580,0 20,07 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával 
kapcsolatos kiadások 

840,0 10,08 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont 
Alapítvány támogatása 

70,09 "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása 
430,0 20,010 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács 

tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 

11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése 
1 941,0 90,01 KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit 

Zrt. szakmai feladatainak ellátása 
7,2 2 049,82 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások  

előkészítése 
3 438,83 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 

2 046,1 88 712,14 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 
33,5 9 566,55 Kemény Ferenc Program 

900,06 Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése 
10 000,08 A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak 

szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása 
58,017 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és 

feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 
200,0 20,018 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény 

Közalapítvány 
140,0 10,019 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 
18,026 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok 

28 Üldözött keresztények segítésének feladatai 
620,01 Ösztöndíjprogram támogatása 
224,02 Intervenciós Támogatási Keret 

5 927,729 Nemzeti Együttműködési Alap 

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
3 086,21 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények 

támogatása 
3 600,02 Hittanoktatás támogatása 

10 500,03 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és 
kiegészítése 

18 770,04 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 
2 600,05 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő 

egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak 
420,06 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - 

Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye 
1 450,07 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 

380,0 27 506,18 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 
81,2 40,09 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása 

300,010 Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása 
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1 720,011 Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése 
200,012 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása 

300,013 Görögkatolikus Metropólia támogatása 
395,015 Reformáció Park kialakítása II. ütem 
800,016 Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, illetve 

lelkigondozói szolgálatot végzők támogatása 
500,017 A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti 

tevékenységének támogatása 

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások 
3 247,8 150,01 Nemzetiségi támogatások 
1 697,92 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 
1 159,73 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 

intézmények támogatása 
11,0 2 500,04 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, 

pályázati önrészre 
50,032 Bocuse d’Or versenyek támogatása 

297,3 56,037 Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás 
működtetése 

587,7 101,338 Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok 
124,6 23,939 Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése 

42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány támogatása 

320,01 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány működésének támogatása 

240,02 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása 

650,03 Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával 
kapcsolatos kiadások 

85,6 1 078,043 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 
130,5 24,044 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 
79,845 Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar 

működésének támogatása 
1 800,046 Ludovika Campus 

49,548 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos  feladatok ellátása 
39,5 210,050 Határontúli műemlék-felújítási program 
49,555 Területrendezési feladatok 

57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 

246,31 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának 
támogatása 

356,62 Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és 
egyéb feladatok ellátásának támogatása 

524,03 Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, 
örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 

481,4 194,74 Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 
kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása 

18,9 1 030,05 Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft.kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása 

974,9 1 003,96 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú 
Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb 
feladatatok ellátásának támogatása 

1 375,8 5 992,77 Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának 
támogatása 

3,758 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 
740,060 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos 

egyéb feladatok 
200,063 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 

1 385,9 1 000,066 Kormányablak program megvalósítása 
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60,068 Károlyi József Alapítvány támogatása 
20,073 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 
50,074 Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása 

10 628,075 Nemzeti Hauszmann Terv 
150,076 AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása 
50,077 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. 

működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 
135 000,078 Modern Városok Program 

650,0 200,081 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok 
200,083 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 

működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 
650,085 Az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztése 

és hasznosítása 
3 359,188 Nemzeti Kastélyprogram 

435,090 Nemzeti Várprogram 
400,092 Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak 

ellátásához szükséges hozzájárulás 
60,093 Településképi- és Okos Város feladatok 

32 850,094 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 
100,095 Magyarország Barátai Alapítvány támogatása 

2 105,02 Fejezeti általános tartalék 

3 Határon túli magyarok programjainak támogatása 
6 686,4 200,01 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 

10,05 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 

7 Európai uniós fejlesztési programok 
340,0340,21 EU utazási költségtérítések 

Központi kezelésű előirányzatok 32

5 A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

106 123,01 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése 
2 145,36 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

Hazai működési költségvetés 344 751,8 51 242,3 -293 509,5

Hazai felhalmozási költségvetés 457 965,9 30,8 -457 935,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 340,2 340,0 -0,2

XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg

XI. fejezet összesen 803 057,9 51 613,1 -751 444,8
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XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

129,0Agrárminisztérium igazgatása 1 20,0

Működési költségvetés1
4 949,9Személyi juttatások1

998,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 213,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
60,7Beruházások6
20,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

10 169,2Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2
Működési költségvetés1

6 243,8Személyi juttatások1
1 252,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 116,4Dologi kiadások3

70,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

1 057,5Beruházások6
250,0Felújítások7

2 965,8Ménesgazdaságok 4 31,8

Működési költségvetés1
667,9Személyi juttatások1
144,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

2 773,2Dologi kiadások3
0,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
242,2Beruházások6

5 278,6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 6 1,5

Működési költségvetés1
17 872,3Személyi juttatások1
3 222,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 435,4Dologi kiadások3

185,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4
1,4Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1 561,3Beruházások6

23,4Felújítások7
0,6Egyéb felhalmozási célú kiadások8

146,0Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 7
Működési költségvetés1

429,5Személyi juttatások1
82,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

148,8Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

0,5Beruházások6
1 799,9Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 8 6,0

Működési költségvetés1
2 611,1Személyi juttatások1

506,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 797,8Dologi kiadások3

0,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

39,5Beruházások6
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185,3Génmegőrzési Intézmények 10
Működési költségvetés1

756,7Személyi juttatások1
152,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
594,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
240,0Beruházások6

1 239,7Országos Meteorológiai Szolgálat 12 3,0

Működési költségvetés1
883,4Személyi juttatások1
183,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
588,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
644,4Beruházások6

3,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
5 733,8Nemzeti park igazgatóságok 14 20,7

Működési költségvetés1
4 420,8Személyi juttatások1

814,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 202,8Dologi kiadások3

76,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

388,9Beruházások6
17,0Felújítások7
6,7Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 17
Működési költségvetés1

1 325,2Személyi juttatások1
265,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
625,2Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
130,4Beruházások6

256,7Agrárgazdasági Kutató Intézet 19
Működési költségvetés1

574,0Személyi juttatások1
123,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
452,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
0,1Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok 

54,51 Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása 
453,92 Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. 

szakmai feladatainak támogatása 
471,83 Környezetvédelmi pályázatok támogatása 
570,8 25,08 A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának 

költségei 
570,9 25,09 Természetvédelmi kártalanítás 
679,3 271,510 Természetvédelmi pályázatok támogatása 
81,014 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi 

Program megvalósításában 
150,015 Környezeti elemek védelme 
92,7 4,021 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével 

kapcsolatos kiadások 
426,040 Bükki Csillagda megvalósítása 
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3 Agrár célelőirányzatok 
132,12 Agrárkutatás támogatása 
519,14 Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása 
47,8 1 172,35 Tanyafejlesztési Program 

492,76 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, 
népszerűsítésének támogatása 

110,08 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása 
44,410 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 

2 595,113 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 
12,616 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak 

támogatása 
901,019 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 
548,3 210,020 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 
70,021 Pálinka Nemzeti Tanács 

1 632,025 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 
2 843,431 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 

közfeladatainak támogatása 
897,332 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 

által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése 
185,033 Lovas rendezvények és lovassport támogatása 

688,034 Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása 
70,035 Állatvédelem támogatása 

1 894,636 Agrármarketing célelőirányzat 
584,437 Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása 

1 994,039 Zártkerti Program támogatása 

5 Nemzeti támogatások 
1 300,03 Állattenyésztési feladatok 

867,4 250,04 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 
370,15 Vadgazdálkodás támogatása 

6 Nemzeti Erdőstratégia 
128,33 Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban 
23,7 113,54 Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés 

78 324,38 Nemzeti agrártámogatások 
497,39 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 

4 300,08 600,010 Nemzeti agrárkár-enyhítés 
45,011 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 

872,412 Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó 
szindrómájától való mentesítés támogatása 

1 200,06 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 

8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása 
161,01 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 
500,02 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 
96,913 Peres ügyek 

130,414 Fejezeti általános tartalék 

20 Európai uniós fejlesztési programok 

1 Uniós programok kiegészítő támogatása 
788,01 Méhészeti Nemzeti Program 

4 300,02 Igyál tejet program 
4 216,03 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 

630,04 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának 
támogatása 

2 287,05 Iskolagyümölcs program 

Központi kezelésű előirányzatok 21

1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 
550,01 Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése 
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Hazai működési költségvetés 185 579,2 32 204,0 -153 375,2

Hazai felhalmozási költségvetés 8 421,5 83,0 -8 338,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 12 221,0 0,0 -12 221,0

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XII. fejezet összesen 206 221,7 32 287,0 -173 934,7
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium 1

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 

Működési költségvetés1
6 117,8Személyi juttatások1
1 148,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

526,7Dologi kiadások3
26,5Ellátottak pénzbeli juttatásai4

Felhalmozási költségvetés2
20,0Beruházások6
1,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

2 499,02 Egyéb HM szervezetek 1 141,0

Működési költségvetés1
7 413,9Személyi juttatások1
1 309,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

89 107,5Dologi kiadások3
346,2Ellátottak pénzbeli juttatásai4

Felhalmozási költségvetés2
6 146,3Beruházások6
7 358,0Felújítások7
1 141,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Magyar Honvédség 2
5 078,81 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 150,0

Működési költségvetés1
48 209,2Személyi juttatások1
8 787,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

64 951,9Dologi kiadások3
216,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4

Felhalmozási költségvetés2
42 117,8Beruházások6
4 051,0Felújítások7

150,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
383,02 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 

Működési költségvetés1
84 083,6Személyi juttatások1
15 341,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
9 696,1Dologi kiadások3

473,5Ellátottak pénzbeli juttatásai4
Felhalmozási költségvetés2

189,8Beruházások6
150,0Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 3

Működési költségvetés1
11 679,2Személyi juttatások1
2 144,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 972,5Dologi kiadások3

38,8Ellátottak pénzbeli juttatásai4
Felhalmozási költségvetés2

1 932,0Beruházások6
28 798,3MH Egészségügyi Központ 6

Működési költségvetés1
22 161,4Személyi juttatások1
4 458,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 123. szám 28883

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2019. évi előirányzat
XIII

Felhalmo-
zási bevétel

11 496,8Dologi kiadások3
116,1Ellátottak pénzbeli juttatásai4

Felhalmozási költségvetés2
319,0Beruházások6

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 7
Működési költségvetés1

286,4Személyi juttatások1
55,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2,0Dologi kiadások3
2,2Ellátottak pénzbeli juttatásai4

Fejezeti kezelésű előirányzatok 8
2 Ágazati célelőirányzatok 

100,01 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti 
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és 
NFIU) 

3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és 
érdekképviseleti szervek támogatása 

55,06 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati 
támogatása 

347,019 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és 
érdekképviseleti szervek támogatása 

4 Hadisírgondozás támogatása 
12,03 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással 

kapcsolatos tevékenységének támogatása 
1 511,05 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 

6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása 
1 100,01 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása 

8 332,025 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 

39 Alapítványok, közalapítványok támogatása 
50,01 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 
63,02 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok 

támogatása 
14 000,03 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó 

közalapítványhoz 

40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 
4 100,01 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 

580,02 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi 
alapjaihoz 

14 000,043 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 
8 000,045 Légierő fejlesztés 

Hazai működési költségvetés 433 088,3 36 909,1 -396 179,2

Hazai felhalmozási költségvetés 79 757,9 1 291,0 -78 466,9

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XIII. fejezet összesen 512 846,2 38 200,1 -474 646,1
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

10 954,8Belügyminisztérium igazgatása 1
Működési költségvetés1

6 283,9Személyi juttatások1
1 199,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 275,5Dologi kiadások3

4,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
10 599,7Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
7 084,7Beruházások6

Nemzeti Védelmi Szolgálat 2
Működési költségvetés1

4 548,0Személyi juttatások1
842,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
584,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
30,9Beruházások6

150,0Terrorelhárítási Központ 4
Működési költségvetés1

13 618,2Személyi juttatások1
2 578,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 399,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
908,4Beruházások6
300,0Felújítások7

2 715,6Büntetés-végrehajtás 5
Működési költségvetés1

39 812,3Személyi juttatások1
7 378,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

22 930,0Dologi kiadások3
2,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4

747,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 601,5Beruházások6
157,7Felújítások7
113,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

6 134,4Rendőrség 7
Működési költségvetés1

234 217,6Személyi juttatások1
44 300,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
44 691,3Dologi kiadások3

826,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

6 998,5Beruházások6
459,7Felújítások7
105,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

27,4Alkotmányvédelmi Hivatal 8 20,0

Működési költségvetés1
8 010,4Személyi juttatások1
1 551,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 243,4Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
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106,4Beruházások6
5 000,0Felújítások7

20,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
280,0Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 9 23,0

Működési költségvetés1
14 170,5Személyi juttatások1
2 610,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 479,5Dologi kiadások3

0,4Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 705,0Beruházások6
43,9Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 10
Működési költségvetés1

1 196,7Személyi juttatások1
228,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 076,8Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

79,6Beruházások6
2 883,2BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 12

Működési költségvetés1
56 517,9Személyi juttatások1
9 942,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
9 682,0Dologi kiadások3

18,4Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

3 706,5Beruházások6
606,7Felújítások7

18,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
454,4Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 13

Működési költségvetés1
5 027,4Személyi juttatások1

949,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 432,7Dologi kiadások3

20,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
189,6Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
217,1Beruházások6

2 940,7Vízügyi Igazgatóságok 17
Működési költségvetés1

15 850,7Személyi juttatások1
3 198,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

11 926,0Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

1 123,1Beruházások6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

1 Ágazati célfeladatok 
120,01 Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése 

100,32 Energia-racionalizálás 100,3

1 200,050 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 
3 000,055 A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, 

teljesítményének növelése és intézmények hálózati 
hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós 
projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása 
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60 962,5 1 059,656 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 

2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 

2 Társadalmi önszerveződések támogatása 
1 050,03 Országos Polgárőr Szövetség 

700,05 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása 
175,011 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 
20,012 Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

egyes feladatainak támogatása 
225,08 Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása 

141,29 Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása 
1 963,010 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 

14 220,012 Hivatásos életpályával összefüggő kiadások 
400,014 A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési 

program 
2 786,115 Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával 

összefüggő kiadások 
100,017 Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi 

alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka 
50,018 Magyar Rendvédelmi Kar 

822,419 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének 
támogatása 

2 815,020 Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása 
15 000,021 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 
25 100,022 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó 

kiadások 

25 Európai uniós fejlesztési programok 
465,5798,9 777,01 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok 

megvalósításához kapcsolódó kiadások 

4 Belügyi Alapok 
2 064,7 12 935,31 Belső Biztonsági Alap 
1 020,0 100,02 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 

64,1 40,93 Belügyi Alapok technikai költségkerete 

Központi kezelésű előirányzatok 21
55,01 K-600 hírrendszer működtetésére 

Hazai működési költségvetés 721 842,8 26 540,5 -695 302,3

Hazai felhalmozási költségvetés 33 770,6 143,3 -33 627,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 17 800,9 465,5 -17 335,4

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XIV. fejezet összesen 773 414,3 27 149,3 -746 265,0
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XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

7 542,3Pénzügyminisztérium igazgatása 1 28,3

Működési költségvetés1
10 520,7Személyi juttatások1
2 298,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 220,9Dologi kiadások3

32,3Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

791,0Beruházások6
28,3Egyéb felhalmozási célú kiadások8

4 893,8Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2 244,9

Működési költségvetés1
117 171,6Személyi juttatások1
22 167,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
56 717,2Dologi kiadások3

2,9Ellátottak pénzbeli juttatásai4
234,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
11 465,6Beruházások6
1 540,0Felújítások7

244,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8
5 938,0Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 5 167,4

Működési költségvetés1
4 172,4Személyi juttatások1

883,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
26 190,4Dologi kiadások3

49,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 423,2Beruházások6
1 488,5Felújítások7

26 181,7Magyar Államkincstár 8
Működési költségvetés1

27 088,9Személyi juttatások1
5 802,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

26 963,3Dologi kiadások3
1 615,4Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
2 810,7Beruházások6

383,7Felújítások7
21,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8

1 181,3Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 16 191,4

Működési költségvetés1
1 066,3Személyi juttatások1

269,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
526,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
193,9Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 25

2 Ágazati célelőirányzatok 

5 Kárrendezési célelőirányzat 
250,01 Függő kár kifizetés 

3 330,02 Járadék kifizetés 
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10,03 Tőkésítésre kifizetés 
0,16 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok 
3,07 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer 

működtetéséhez 
750,0 2 250,010 Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása 

7 744,0 556,011 Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó fejlesztések 

4 Területfejlesztési feladatok 
463,6 7,01 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 
158,0 24 842,05 Pest megyei fejlesztések 

5 Belgazdasági feladatok 
15 000,07 Nagyvállalati beruházási támogatások 

7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
459,92 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő 

feladatok 
12 569,53 A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó 

pénzeszközeinek felhasználása és kezelése 

12 569,5

131,74 Nemzetgazdasági programok 
200,07 Fejezeti általános tartalék 
300,0 13 500,08 Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával 

összefüggő beruházások támogatása 

9 Munkaerőpiaci és képzési feladatok 
242,3 30,01 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 

11 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 
200,01 Uniós programok árfolyam-különbözete 
500,02 Egyéb, EU által nem térített kiadások 

20 Európai uniós fejlesztési programok 

2 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 
54,7592,3 7,71 Duna Transznacionális Program 

593,6 13,32 Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési 
program 

328,9 6,73 INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 
11,94 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 

Központi kezelésű előirányzatok 26

2 Központi tartalékok 
165 000,01 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
60 000,02 Országvédelmi Alap 

3 Céltartalékok 
16 705,21 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 
1 300,02 Különféle kifizetések 

78 449,13 Ágazati életpályák és bérintézkedések 
40 000,05 Közszolgáltatások fejlesztése 

20 000,04 Beruházás Előkészítési Alap 

Hazai működési költségvetés 682 191,8 45 737,1 -636 454,7

Hazai felhalmozási költségvetés 110 146,0 13 201,5 -96 944,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 1 554,4 54,7 -1 499,7

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XV. fejezet összesen 793 892,2 58 993,3 -734 898,9
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XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM

38 673,6Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 1 41,0

Működési költségvetés1
10 737,6Személyi juttatások1
1 952,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
9 581,0Dologi kiadások3

0,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4
25 818,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
241,6Beruházások6

34,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
2 651,9Országos Atomenergia Hivatal 4

Működési költségvetés1
1 848,3Személyi juttatások1

360,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 037,9Dologi kiadások3

658,3Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

148,7Beruházások6
2 087,0Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 5

Működési költségvetés1
964,2Személyi juttatások1
189,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
737,9Dologi kiadások3
710,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
25,7Beruházások6

281,4Nemzeti Akkreditáló Hatóság 6
Működési költségvetés1

243,9Személyi juttatások1
46,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

174,9Dologi kiadások3
9,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
5,0Beruházások6

311,0Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 7
Működési költségvetés1

1 049,5Személyi juttatások1
213,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
407,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
144,7Beruházások6

2 463,0Szakképzési Centrumok 8
Működési költségvetés1

103 750,1Személyi juttatások1
20 407,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
25 146,7Dologi kiadások3

862,1Ellátottak pénzbeli juttatásai4
Felhalmozási költségvetés2

187,8Beruházások6
47,6Felújítások7

3 758,1Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 9
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Működési költségvetés1
1 582,3Személyi juttatások1

341,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 455,2Dologi kiadások3

156,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

223,6Beruházások6
474,0Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 11

Működési költségvetés1
1 269,2Személyi juttatások1

244,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 089,7Dologi kiadások3

0,7Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

9,7Beruházások6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

32 Közlekedési ágazati programok 
447,2 6,01 A közösségi közlekedés összehangolása 

1 800,090 288,52 Közúthálózat fenntartás és működtetés 
26 500,03 Útdíj rendszerek működtetése 

0,16 Belvízi hajózási alapprogram 
62,1 17 756,610 Vasúthálózat fejlesztése 

2 200,01 878,6 400,011 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 
220,0195,0 25,012 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 

67,0 12,013 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 
1 175,9 313 180,328 Kiemelt közúti projektek 

926,029 Légiszállítási szolgáltatások 
69,8 19 930,230 Közúthálózat felújítása 

2 320,4 3 479,633 Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának 
felújítása 

3,2 923,734 Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 
827,0 200,037 Kerékpáros létesítmények működtetése 
429,339 Regionális repülőterek működésének támogatása 
10,5 666,941 Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése 

2 148,143 Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése 
260,444 Határkikötők működtetése 
549,045 Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése 
37,2 10 637,149 Kerékpáros létesítmények fejlesztése 
4,4 1 265,650 Városi közúti projektek 

33 Hazai fejlesztési programok 
13 489,72 Hungaroring Sport Zrt. támogatása 
2 900,03 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 

21,84 Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 
1 403,65 Intézményi kezességi díjtámogatások 

50,0 170,06 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 
180,024 Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása 

34 Infokommunikációs ágazati programok 
1 243,71 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 
9 831,0 1 093,02 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához 

kapcsolódó feladatok 

35 Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok 
660,1 150,41 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 

1,4 398,62 Épületenergetikai pályázati program 
2 721,9 24 313,54 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 
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249,25 Bányanyitási feladatok kiadásai 
410,013 LIFE Program önerő támogatás 
17,4 1 482,614 Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja 

14 650,015 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 
2 008,016 Karolina bánya külfejtés tájrendezése 

150,017 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával 
összefüggő feladatok 

37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 
135,0 15,03 Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő 

feladatok ellátása 

38 Egyéb feladatok 
504,11 Nemzetközi tagdíjak 
53,92 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 

3 400,23 Kormányzati szakpolitikai feladatok 
1 087,610 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

szakmai feladatai 
400,014 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 

békéltető testületek támogatása 
81,015 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 

1 031,5 7,017 Bányabezárás 
150,018 MFK NKft. működési támogatása 
100,024 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt 

többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása 
44,725 NFSI Nkft. működési támogatás 

600,030 Kiemelt nemzeti emlékhely környezete rekonstrukciójának 
támogatása 

60 Európai uniós fejlesztési programok 
1 963,4 152 487,51 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 

64 Belgazdasági feladatok 
150,5 0,51 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 

4,22 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi 
törvény alapján 

170,03 Nemzetközi szabványosítási feladatok 

4 Irinyi terv végrehajtása 
1 250,0 1 250,01 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai 

500,0 2 500,02 Beszállítói-fejlesztési Program 
1 500,04 Ipar 4.0. program 
6 000,05 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, 

hatékonyságának növelésére irányuló támogatás 
50,08 MKIK támogatása 

65 Munkaerőpiaci és képzési feladatok 
12 000,01 Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység 

finanszírozása 
332,03 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése 

66 Kutatási és fejlesztési feladatok 
20 110,61 MTA kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatása 

694,22 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 
542,0 1 323,83 Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások 

támogatása 
3 218,3 343,24 Akadémiai kiválósági programok támogatása 
1 839,65 Kutatói pályázatok támogatása 

12 163,7 550,16 Kutatási kiválóság támogatása 
27 173,8 1 905,67 Felsőoktatási kiválósági programok támogatása 

Központi kezelésű előirányzatok 21

1 Közszolgáltatások ellentételezése 

1 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése 
98 113,01 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 
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168 372,12 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 
65 300,33 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások 

költségtérítése 
4 747,54 Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 

12 997,36 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése 

3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

2 Koncessziós bevételek 
1 500,01 Bányakoncessziós díj 

3 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek 

1 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 192,4

2 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele 53 686,0

200,05 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 
kötelezettségeinek átvállalása 

Hazai működési költségvetés 832 150,8 56 420,0 -775 730,8

Hazai felhalmozási költségvetés 413 154,8 53 919,4 -359 235,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 154 450,9 0,0 -154 450,9

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVII. fejezet összesen 1 399 756,5 110 339,4 -1 289 417,1
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XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

188,6Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 1 16,0

Működési költségvetés1
7 096,7Személyi juttatások1
1 382,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 950,3Dologi kiadások3

76,3Ellátottak pénzbeli juttatásai4
Felhalmozási költségvetés2

176,6Beruházások6
50,0Felújítások7
16,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

6 359,9Külképviseletek igazgatása 2 110,0

Működési költségvetés1
51 827,3Személyi juttatások1
6 349,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

15 776,4Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

16 085,8Beruházások6
2 420,0Felújítások7

145,6Egyéb felhalmozási célú kiadások8
180,0Információs Hivatal 4 46,2

Működési költségvetés1
5 755,3Személyi juttatások1
1 031,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 617,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
1 615,2Beruházások6

107,3Felújítások7
90,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

76,0Nemzeti Befektetési Ügynökség 5 4,0

Működési költségvetés1
1 141,4Személyi juttatások1

227,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 346,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
70,0Beruházások6
20,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

Fejezeti kezelésű előirányzatok 7

1 Célelőirányzatok 
200,0 49 800,01 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 

15 025,22 Kötött segélyhitelezés 
5 000,03 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 

500,04 Kereskedelemfejlesztési célú támogatások 
1 490,75 Közép-európai külgazdaságfejlesztési célelőirányzat 

247,06 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó 
szervezetek és szakmai programok támogatása 

400,015 Kulturális diplomáciai projektek támogatása 
250,016 Állami protokoll támogatása 
612,418 A Magyar Foundation of North America támogatása 

2 230,719 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 
500,020 Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezése 

2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
200,01 Európai Területi Társulások támogatása 
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654,8 41,42 Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása 
365,03 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 
40,05 Külföldi magyar emlékek megőrzése 

200,019 Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása 
70,020 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő 

Szolgálata 
4 000,0 46 000,021 Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása 

3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 
7 211,11 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 
9 487,62 Európai uniós befizetések 

143,03 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges 
pénzügyi hozzájárulás 

4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 
200,01 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 

9,95 Peres ügyek 
500,07 Fejezeti általános tartalék 

Központi kezelésű előirányzatok 8

1 Vállalkozások folyó támogatása 

1 Normatív támogatások 
20 500,01 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 

Hazai működési költségvetés 170 617,2 6 804,5 -163 812,7

Hazai felhalmozási költségvetés 116 637,9 176,2 -116 461,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg

XVIII. fejezet összesen 287 255,1 6 980,7 -280 274,4
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XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2

4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
40,0 960,02 Közlekedés Operatív Program 

5 Területi Együttműködés 

1 Európai Területi Együttműködés 
19,219,2 0,810 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 0,8

6 Egyéb uniós előirányzatok 
5 653,2 1 502,88 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2014-

2021 

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 
521,7 15,81 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai 

segítségnyújtás 
600,0 200,02 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft 

uniós feladatainak  támogatása 
100,0 100,03 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós 

támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése 
392,9 23 438,98 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 

5 026,48 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 

9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok 
200 053,1 340 554,01 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 
38 232,7 16 547,52 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 
5 742,5 61 727,53 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 

68,5 474 960,94 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 
13 114,4 95 296,25 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 

117 794,1 49 952,86 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 
84 964,0 1 242,97 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 

462,68 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 

10 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 

6 ETE határmenti programok 2014-2020 
1 721,51 427,7 1 892,31 SKHU ETE program 737,5

819,03 789,2 6 451,82 ROHU ETE program 351,0

2 581,72 937,7 2 041,33 HU-SER IPA program 1 106,3

738,51 951,9 797,14 HU-CRO ETE program 316,5

1 074,43 813,1 158,95 AU-HU ETE program 460,6

396,9749,7 15,36 SI-HU ETE program 170,1

95,3 3,77 ENI programok 

12 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 
206 721,4 23 755,61 Vidékfejlesztési Program 

3 289,4 510,62 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 
1 067,43 Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása 

Hazai működési költségvetés 7 708,4 0,0 -7 708,4

Hazai felhalmozási költségvetés 23 754,7 0,0 -23 754,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 1 769 291,7 10 494,0 -1 758 797,7

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Kiadás Bevétel Egyenleg

XIX. fejezet összesen 1 800 754,8 10 494,0 -1 790 260,8
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

1 936,8Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 1
Működési költségvetés1

10 890,0Személyi juttatások1
2 069,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 593,3Dologi kiadások3

777,9Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

106,8Beruházások6
5,6Felújítások7

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 2
25 292,03 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és 

irányítás intézményei 

0,3

Működési költségvetés1
88 133,0Személyi juttatások1
15 107,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
24 055,9Dologi kiadások3
3 823,9Ellátottak pénzbeli juttatásai4

40,3Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

544,4Beruházások6
509,0Felújítások7

3 126,5Nemzeti Sportközpontok 3 3,0

Működési költségvetés1
3 703,9Személyi juttatások1

694,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
8 905,4Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
1 794,1Beruházások6

38,0Felújítások7
242,6Egyéb kulturális intézmények 4 1,2

Működési költségvetés1
1 279,2Személyi juttatások1

232,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
781,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
141,4Beruházások6

1,2Egyéb felhalmozási célú kiadások8
320 214,8Egyetemek, főiskolák 5 29 167,3

Működési költségvetés1
232 885,3Személyi juttatások1
41 286,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

190 180,0Dologi kiadások3
34 900,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
5 096,4Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
44 171,8Beruházások6
18 894,0Felújítások7

74,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
Egyéb oktatási intézmények 6

688,31 Oktatási Hivatal 

Működési költségvetés1
4 492,3Személyi juttatások1
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863,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 438,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
8,0Beruházások6

Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó 
intézmények 

7

3 263,51 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 

Működési költségvetés1
2 155,3Személyi juttatások1

366,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
765,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
102,7Beruházások6

20,0Felújítások7
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 8

Működési költségvetés1
177,9Személyi juttatások1
34,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
87,7Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
5,0Beruházások6

15,4VERITAS Történetkutató Intézet 9
Működési költségvetés1

334,4Személyi juttatások1
67,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

346,9Dologi kiadások3
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 10

2 158,71 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

Működési költségvetés1
23 361,4Személyi juttatások1
2 696,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 712,1Dologi kiadások3

241,6Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

179,4Beruházások6
30,0Felújítások7

574 676,72 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 27,3

Működési költségvetés1
284 952,1Személyi juttatások1
54 099,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

229 463,7Dologi kiadások3
56,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4
81,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
8 094,2Beruházások6
1 235,8Felújítások7

37,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8
1 391,83 Országos Sportegészségügyi Intézet 

Működési költségvetés1
1 063,7Személyi juttatások1

209,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
351,4Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
5 058,6Beruházások6
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4 252,6Közgyűjtemények 11 5,5

Működési költségvetés1
10 992,3Személyi juttatások1
2 094,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 772,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
1 647,3Beruházások6

397,6Felújítások7
7 423,4Művészeti intézmények 12

Működési költségvetés1
9 053,2Személyi juttatások1
1 923,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
7 377,2Dologi kiadások3

0,5Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

811,7Beruházások6
177,6Felújítások7

Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 13
Működési költségvetés1

350,0Személyi juttatások1
65,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

210,0Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

20,0Beruházások6
38 461,8Országos Mentőszolgálat 14

Működési költségvetés1
26 224,0Személyi juttatások1
5 127,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
8 893,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
7 710,0Beruházások6

1 651,7Országos Közegészségügyi Intézet 16
Működési költségvetés1

1 030,6Személyi juttatások1
228,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

11 115,7Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

60,8Beruházások6
4,3Felújítások7

11 842,1Országos Vérellátó Szolgálat 17
Működési költségvetés1

4 293,6Személyi juttatások1
904,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

8 055,6Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

480,0Beruházások6
70,0Felújítások7

7 000,0Klebelsberg Központ 18
Működési költségvetés1

431 621,1Személyi juttatások1
80 790,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
77 419,8Dologi kiadások3
1 677,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
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Felhalmozási költségvetés2
9 376,4Beruházások6

112,5Felújítások7
1 025,8Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 19 40,5

Működési költségvetés1
1 366,3Személyi juttatások1

265,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
456,6Dologi kiadások3
134,2Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
49,6Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
2 Normatív finanszírozás 

23 560,42 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 
230 328,83 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 

6 580,14 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás 
3 846,75 Köznevelési szerződések 

3 Felsőoktatási feladatok támogatása 
669,21 Felsőoktatás speciális feladatai 
625,02 Lakitelek Népfőiskola támogatása 
39,85 Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 

2 000,06 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 
7 653,67 Szegedi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése 

4 Köznevelési feladatok támogatása 
1 770,84 Köznevelés speciális feladatainak támogatása 
3 178,6 190,05 Nemzeti Tehetség Program 

100,09 Tarpai sportkollégium támogatása 
800,011 Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása 

4 405,8 8 550,012 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása 

5 Egyéb feladatok támogatása 
1 000,01 I. világháborús centenáriumi megemlékezések 
1 425,14 Peres ügyek 

50,05 Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek 
80,06 László Gyula Intézet támogatása 

3 000,07 Hangszercsere program 
680,015 "Útravaló" ösztöndíj program 

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 
799,51 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 
97,52 Határon túli kulturális feladatok támogatása 

231,5 5,04 Határon túli köznevelési feladatok támogatása 
34,819 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok 

támogatása 

8 Nemzetközi kapcsolatok programjai 
880,01 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 
687,32 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 
310,13 Waclaw Felczak Alap 

5 Kétoldalú munkatervi feladatok 
4,02 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 
5,42 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 

9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok 

6 EU-tagságból eredő együttműködések 
12,32 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
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144,81 Filmszakmai támogatások 
228,83 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 
750,05 Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális 

fesztiválok és események támogatása 

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 
támogatása 

504,1 28,31 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti 
értékmentő programja 

1 355,0 417,72 Közművelődési szakmai feladatok 
119,83 Kulturális szakemberek továbbképzése 

4 997,04 Csoóri Sándor Alap 
1 800,06 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 
1 257,4 242,67 Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása 

13 Művészeti tevékenységek 
300,01 A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása 
634,7 12,44 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 

1 441,35 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok  
(működési és művészeti pályázatok) 

79,29 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 
1 579,910 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 
1 950,011 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál 

megrendezésének támogatása 
63,412 Egyéb színházi támogatások 
30,013 A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása 

518,814 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
1 183,9 60,12 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 

3,03 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap 
80,04 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 

300,05 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 
2 788,06 Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása 
1 676,07 Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő 

hozzájárulás 

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 
67,31 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai 

feladatok támogatása 
35,23 Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok 

támogatása 
2 894,66 Családpolitikai Programok 

65,0 18,07 Családpolitikai célú pályázatok 

17 Egyes szociális pénzbeli támogatások 
1 240,01 Gyermekvédelmi Lakás Alap 

841,06 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 
490,07 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott 

támogatása 
83,8 30,018 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 

19 Szociális célú humánszolgáltatások 
103 756,71 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 

2 138,64 Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a 
Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása 

980,97 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási 
szerződésekkel történő finanszírozása 

9 956,88 Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és 
gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel 
összefüggő támogatások 
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22,49 Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított 
ágazati pótlék 

300,0 869,410 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési 
támogatása 

6 900,011 Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb 
bérintézkedés 

20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális 
programok 

173,2 4,03 Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb 
esélyteremtési programok támogatása 

51,8 0,74 Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont 
működésének támogatása 

259,96 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok 
támogatása 

555,08 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció 
támogatása 

496,412 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 
190,013 Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat 

ellátó lakóotthonok támogatása 

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok 
1 201,6 4 000,02 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 
2 133,93 Légimentés 

957,66 Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása 
990,47 A kollegiális vezetői rendszer működtetése 
600,010 Egészségügyi dolgozók Hepatitis C vírus szűrése, kezelése 
500,011 Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás 

programok elindítása, fejlesztése 
1 050,013 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 

370,019 Patika hitelprogram kamattámogatása 
4 163,120 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének 

támogatása 
5 510,25 510,2 4 000,024 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása 

4 995,0 36 978,225 Egészséges Budapest Program 
300,026 Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő 

támogatása 
7 926,028 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok 

140,029 Természetes fogamzássegítés 
997,430 Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztése 

2 507,431 A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház 
fejlesztése 

400,032 Nővérszálló fejlesztés 

23 Sporttevékenység támogatása 
5 519,44 Versenysport támogatása 
7 150,05 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének 

kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása 

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport 
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására 

2 210,01 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 
3 167,22 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 

187,74 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 
2 414,17 Utánpótlás-nevelési feladatok 

460,08 Fogyatékosok sportjának támogatása 
376,010 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása 
140,27 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 
217,7 18,09 Sportegészségügyi ellátás támogatása 
522,423 Szabadidősport támogatása 
640,724 Diák- és hallgatói sport támogatása 
25,025 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 
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32,728 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése 
és projektjei 

12 379,429 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő 
feladatok támogatása 

3 400,030 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 
141,931 Sport-táplálkozástudományi intézmény fejlesztése, fenntartása 
920,034 A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten 

történő megrendezésének támogatása 
500,035 Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása 
450,038 Magyar Természetjáró Szövetség támogatása 

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
5 042,8 55,42 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, 

fenntartása 
208,7 57,512 Magyar Sport Háza támogatása 
130,0 1 170,021 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása 
289,8 2 679,229 Tornaterem-építési program 
289,8 2 679,230 Tanuszoda-fejlesztési program 
77,1 1 023,434 Gödöllői uszoda beruházás 

3 388,636 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és 
üzemeltetésének támogatása 

101,8 1 676,038 Veszprémi uszoda beruházás 
154,7 2 344,739 Kültéri sportparkok fejlesztése 
358,5 4 404,040 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 
199,4 1 794,642 Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása 
196,9 1 771,344 Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok 
908,7 14 411,650 Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése 
150,6 1 354,762 Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek 

támogatása 
40,5 364,563 Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása 
41,9 377,066 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek 

támogatása 
542,6 7 457,467 Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése 
227,4 3 884,268 Biatorbágyi Általános Iskola beruházása 
228,6 771,469 Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont 
189,9 1 709,070 Újpesti Torna Egylet sportlétesítmény-fejlesztési program 
149,4 1 344,371 Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás 
313,0 7 707,674 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 
136,92 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása 

797,5 2 726,615 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása 
168,5 2 829,851 Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 
fenntartott intézmények támogatása 

1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 
184,32 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 
30,814 Autizmus Alapítvány 

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 
1 296,810 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 

100,012 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) 
támogatása 

64,027 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása 
12 561,628 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 

22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
100,02 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, 

egyesületek, bizottságok támogatása 
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23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
97,32 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, 

egyesületek támogatása 
450,03 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) 

támogatása 
30,04 Magyar Írószövetség támogatása 
22,05 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása 

1 050,06 Rákóczi Szövetség támogatása 

24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
100,11 Magyar Vöröskereszt támogatása 
30,02 Magyar Rákellenes Liga támogatása 
36,33 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 

működési támogatása 
30,04 Magyar ILCO Szövetség Kaposvár támogatása 
20,05 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 
30,06 Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona 
20,07 Rákbetegek Országos Szervezete 
60,08 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
171,55 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi, 

szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása 
170,06 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 

Érdekvédelmi Szövetsége 
215,07 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 
210,08 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
215,09 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
26,510 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és 

Érdekvédelmi Szövetsége 
68,011 Autisták Országos Szövetsége 
30,012 Siketvakok Országos Egyesülete 
88,213 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és 

Alapítványok Országos Szövetsége 
610,521 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 
46,623 Dévény Anna Alapítvány 
16,124 Kézenfogva Alapítvány 
16,125 Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 
9,026 Afázia Egyesület 
9,027 Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos 

Érdekvédelmi Egyesülete 

26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
242,62 Sportköztestületek támogatása 

27 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
és közösségi programok támogatása 

85,01 Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása 
100,02 Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatása 
100,03 Nagycsaládosok Országos Egyesülete működésének támogatása 

2 594,639 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 
239,0 1,946 Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját 

elősegítő programok 
42 085,347 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának 

támogatása 
38,748 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása 
2 223,2 6 011,02 Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása 

22,03 Emlékpont Központ támogatása 
500,04 Modern Opera beruházása 

79,65 Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek 
támogatása 
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3 681,0 24 755,07 Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása 
15,4 2 484,68 A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása 

1 400,010 Makovecz Imre Alap 
1 191,351 Fejezeti általános tartalék 

59 Társadalmi felzárkózást segítő programok 
546,1 3,21 Roma Szakkollégiumi Hálózat 

2 507,02 Tanoda program 
52,24 Roma kultúra támogatása 

433,2 15,05 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő 
programok, szakkollégiumok 

29,66 Felzárkózás-politika koordinációja 
1 047,47 Roma ösztöndíj programok 

79,210 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és 
Kulturális Központ 

79,711 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ 
657,912 Roma nemzetiség pályázatainak támogatása 
433,413 Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása 
182,514 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények 

támogatása 

Központi kezelésű előirányzatok 21

1 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 

1 Családi támogatások 
307 882,61 Családi pótlék 

6 052,32 Anyasági támogatás 
61 567,23 Gyermekgondozást segítő ellátás 
11 052,04 Gyermeknevelési támogatás 
2 978,65 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 
7 236,66 Életkezdési támogatás 
4 165,87 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 

862,78 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 

2 Korhatár alatti ellátások 
74 544,81 Szolgálati járandóság 
14 853,22 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék 

3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 
8 823,51 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-

kiegészítése 
1 393,62 Mezőgazdasági járadék 

36 926,13 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 
13 820,84 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 
2 318,85 Házastársi pótlék 

24,96 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, 
Lakbértámogatás) 

301,17 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 
62 138,08 Járási szociális feladatok ellátása 

4 Különféle jogcímen adott térítések 
16 009,71 Közgyógyellátás 
5 400,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 
1 865,14 Folyósított ellátások utáni térítés 
1 672,52 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 

támogatása 
250,03 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása 

4 Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel 1,0

5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

1 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek 

1 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek 2,0
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2,02 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek 

2 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 

1,01 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 
1,02 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába 

tartozó társaságok tőkeemelése 
1,03 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába 

tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások 

Hazai működési költségvetés 3 221 527,0 1 010 176,7 -2 211 350,3

Hazai felhalmozási költségvetés 274 104,4 29 248,1 -244 856,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kiadás Bevétel Egyenleg

XX. fejezet összesen 3 495 631,4 1 039 424,8 -2 456 206,6
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XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Miniszterelnöki Kabinetiroda 1
Működési költségvetés1

1 988,5Személyi juttatások1
407,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 272,6Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

226,0Beruházások6
50,0Nemzeti Kommunikációs Hivatal 2

Működési költségvetés1
269,8Személyi juttatások1
59,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

230,6Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

29,4Beruházások6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 20

1 Célelőirányzatok 
493,61 Kormányfői protokoll 

29 575,82 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos 
feladatok 

2 050,05 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak 
ellátásához szükséges hozzájárulás 

58,16 Fejezeti általános tartalék 
300,08 Tihanyi Alapítvány támogatása 
300,09 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális 

értékek megőrzése és fejlesztése 
13 746,8 79,410 Turisztikai célelőirányzat 
15 221,7 56 400,011 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 

500,012 Közösségépítő kezdeményezések támogatása 
150,013 Kommentár Alapítvány támogatása 
530,4 270,014 Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével 

összefüggő feladatok 
1 200,015 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének 

megteremtése 
52,7 947,316 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program 

2 000,017 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások 

Hazai működési költségvetés 68 407,2 50,0 -68 357,2

Hazai felhalmozási költségvetés 59 952,1 0,0 -59 952,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXI. fejezet összesen 128 359,3 50,0 -128 309,3
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XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

351,3Miniszterelnöki Kormányiroda 1
Működési költségvetés1

1 903,3Személyi juttatások1
381,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
681,4Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
266,7Beruházások6

Szerencsejáték Felügyelet 2
Működési költségvetés1

1 151,4Személyi juttatások1
231,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
193,5Dologi kiadások3

0,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

6,1Beruházások6
Fejezeti kezelésű előirányzatok 19

1 Célelőirányzatok 
65,7 65,71 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása 

4 000,02 Napelemes fejlesztések hálózati csatlakozásának támogatása 
117 500,03 Autópálya rendelkezésre állási díj 
11 281,24 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 

187,25 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 
983,26 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 
57,47 Nemzetközi tagdíjak 
1,38 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 

5 511,09 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 
244,110 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

működtetése 

4 338,5351,3140 373,91 -  19. cím összesen:

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 20
1,01 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 6,0

Működési költségvetés1
638,7Személyi juttatások1
126,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
177,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
7,0Beruházások6
6,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

13,01,0942,720. cím összesen: 6,0

Központi kezelésű előirányzatok 21

1 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

4 878,21 Szerencsejáték koncessziós díj 
1 369,22 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 

22,33 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 
500,04 Osztalékbevétel 

29 041,36 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
bérfejlesztésének ellentételezése 

300,07 Az MFB Zrt. működésének támogatása 
200,08 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, 

értékbecslői, jogi képviseleti kiadások 
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7 000,09 Magyar Közút Zrt. tőkeemelése 
4 000,010 A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 
2 000,02 Peres ügyek 
4 669,53 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének 

megtérítése 

Hazai működési költségvetés 181 527,4 7 122,0 -174 405,4

Hazai felhalmozási költségvetés 11 351,5 6,0 -11 345,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXII. fejezet összesen 192 878,9 7 128,0 -185 750,9
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XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

25,0Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1
Működési költségvetés1

1 326,8Személyi juttatások1
260,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
673,5Dologi kiadások3
20,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
95,0Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
8,1157,81 OECD ROK 

45,82 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 2 484,4 33,1 -2 451,3

Hazai felhalmozási költségvetés 95,0 0,0 -95,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXX. fejezet összesen 2 579,4 33,1 -2 546,3
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XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

733,6Központi Statisztikai Hivatal 1 34,0

Működési költségvetés1
6 204,5Személyi juttatások1
1 231,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 841,0Dologi kiadások3

0,7Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

689,9Beruházások6
20,0Felújítások7
32,8Egyéb felhalmozási célú kiadások8

5,0KSH Könyvtár 4
Működési költségvetés1

142,9Személyi juttatások1
26,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
31,8Dologi kiadások3

35,5KSH Népességtudományi Kutató Intézet 5
Működési költségvetés1

120,4Személyi juttatások1
22,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
25,7Dologi kiadások3

Fejezeti kezelésű előirányzatok 6
695,21 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 

támogatása 

Hazai működési költségvetés 10 342,6 774,1 -9 568,5

Hazai felhalmozási költségvetés 742,7 34,0 -708,7

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXI. fejezet összesen 11 085,3 808,1 -10 277,2
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XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

27,2MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 1 15,0

Működési költségvetés1
6 664,9Személyi juttatások1
1 039,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

441,8Dologi kiadások3
42,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4

Felhalmozási költségvetés2
25,0Beruházások6
15,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8

5 546,5MTA Könyvtár és Információs Központ 2
Működési költségvetés1

643,0Személyi juttatások1
133,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

5 327,2Dologi kiadások3
23,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
18,0Beruházások6

33 516,4MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 3 612,6

Működési költségvetés1
18 534,4Személyi juttatások1
3 839,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
9 966,9Dologi kiadások3

77,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

1 594,9Beruházások6
106,3Felújítások7

10,0Egyéb felhalmozási célú kiadások8
3 091,4MTA Támogatott Kutatóhelyek 4

Működési költségvetés1
2 508,5Személyi juttatások1

451,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
128,7Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
3,1Beruházások6

MTA egyéb intézmények 5
918,41 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 

Működési költségvetés1
508,8Személyi juttatások1
100,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 007,8Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

43,3Beruházások6
275,32 MTA Jóléti intézmények 

Működési költségvetés1
326,0Személyi juttatások1
62,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

221,2Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

1,0Beruházások6
64,13 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 

Működési költségvetés1
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143,6Személyi juttatások1
32,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
76,9Dologi kiadások3

0,54 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága 

Működési költségvetés1
11,3Személyi juttatások1
2,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6,7Dologi kiadások3

Fejezeti kezelésű előirányzatok 6
80,91 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos 

társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 
121,32 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek 

támogatása 
153,33 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 
199,08 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 
353,610 Szakmai feladatok teljesítése 
120,0 980,013 MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése 

Hazai működési költségvetés 53 349,9 43 439,8 -9 910,1

Hazai felhalmozási költségvetés 2 796,6 627,6 -2 169,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXIII. fejezet összesen 56 146,5 44 067,4 -12 079,1
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XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

MMA Titkársága 1

1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 

Működési költségvetés1
4 971,8Személyi juttatások1

485,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 008,3Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
136,6Beruházások6

Magyar Építészeti Múzeum 2
Működési költségvetés1

309,8Személyi juttatások1
63,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

169,3Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

399,2Beruházások6
MMA Kutatóintézet 3

Működési költségvetés1
160,6Személyi juttatások1
32,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
62,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
23,0Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
105,01 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 
192,12 Magyar Művészetek Háza programok 
14,93 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 
54,56 Kutatási tevékenység támogatása 

200,07 Pályázati alapok 
13,08 Pesti Vigadó művészeti programok 

825,011 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 
84,0 16,013 Nemzeti Szalon programjai 
70,7 35,020 Makovecz Emlékközpont 

Hazai működési költségvetés 8 822,8 0,0 -8 822,8

Hazai felhalmozási költségvetés 609,8 0,0 -609,8

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXIV. fejezet összesen 9 432,6 0,0 -9 432,6
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XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS HIVATAL

2 097,2NKFI Hivatal 1 162,8

Működési költségvetés1
2 022,2Személyi juttatások1

404,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 314,1Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
177,8Beruházások6

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
3 280,41 Nemzetközi tagdíjak 

3 000,04 MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó 
beruházások támogatása 

2 663,25 ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság támogatása 

Hazai működési költségvetés 9 683,9 2 097,2 -7 586,7

Hazai felhalmozási költségvetés 3 177,8 162,8 -3 015,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg

XXXV. fejezet összesen 12 861,7 2 260,0 -10 601,7



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 123. szám 28915

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2019. évi előirányzat
XLI

Felhalmo-
zási bevétel

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1

1 Devizahitelek kamatelszámolásai 
20 147,71 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata 

2 Egyéb devizahitelek kamata 
306,41 Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek 

felé 
3 573,93 Egyéb devizahitelek 

2 Devizakötvények kamatelszámolásai 

1 Nemzetközi devizakötvények 
157 461,01 Devizakötvények kamata 

2 Belföldi devizakötvények 
129,63 880,51 Devizakötvények kamata 

80,43 Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai 

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 2

1 Forinthitelek kamatelszámolásai 
28 015,61 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata 

2 Államkötvények kamatelszámolása 

1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 
25 495,0535 158,81 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények 

kamatelszámolásai 
11 508,3156 376,72 Lakossági kötvények 

50,92 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása 

3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 
8 722,21 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 

74 244,72 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 
329,91 307,84 Repóügyletek kamatelszámolásai 

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 3
1 Jutalékok és egyéb költségek 

2 535,11 Deviza elszámolások 
24 604,22 Forint elszámolások 
1 950,02 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 
1 223,93 Adósságkezelés költségei 

Hazai működési költségvetés 1 019 639,8 37 462,8 -982 177,0

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLI. fejezet összesen 1 019 639,8 37 462,8 -982 177,0
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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI

Vállalkozások költségvetési befizetései 1
399 500,01 Társasági adó 
52 900,04 Pénzügyi szervezetek különadója 
35 000,05 Cégautóadó 
45 400,06 Egyszerűsített vállalkozói adó 
36 000,07 Bányajáradék 
31 100,08 Játékadó 

9 Ökoadó 
4 900,02 Környezetterhelési díj 

10 000,010 Egyéb befizetések 
59 100,011 Energiaellátók jövedelemadója 
98 000,012 Rehabilitációs hozzájárulás 

135 700,014 Kisadózók tételes adója 
49 800,015 Kisvállalati adó 
55 000,016 Közműadó 
15 100,018 Reklámadó 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 2
2 834 688,51 Általános forgalmi adó 1 455 681,5

1 140 883,02 Jövedéki adó 
27 500,03 Regisztrációs adó 
52 200,04 Távközlési adó 

228 100,05 Pénzügyi tranzakciós illeték 
67 425,76 Biztosítási adó 
15 500,07 Turizmusfejlesztési hozzájárulás 

Lakosság költségvetési befizetései 3
2 361 000,01 Személyi jövedelemadó 

6 700,02 Egyéb lakossági adók 
192 400,04 Lakossági illetékek 
47 800,05 Gépjárműadó 

Egyéb költségvetési bevételek 4

1 Vegyes bevételek 
5 752,08 Egyéb vegyes bevételek 
3 000,09 Kezesség-visszatérülés 

3,610 Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés 

2 Központosított bevételek 
32 900,01 Bírságbevételek 
78 511,02 Termékdíjak 
24 400,03 Egyéb központosított bevételek 

197 800,04 Megtett úttal arányos útdíj 
13 400,05 Hulladéklerakási járulékból származó bevétel 
69 100,06 Időalapú útdíj 

Költségvetési befizetések 5
29 891,81 Központi költségvetési szervek 
21 177,84 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése 
43 021,25 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás 
70 000,06 Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése 

Uniós programok bevételei 6

2 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 
95 459,51 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 

(GINOP) 

307 867,8

3 Versenyképesség Közép-Magyarország OP (VEKOP) 
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24 946,81 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 
(VEKOP) 

24 946,8

4 Terület és Településfejlesztési OP (TOP) 
69 144,51 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 

(TOP) 

69 144,4

5 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 
2 548,71 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 

(IKOP) 

124 885,4

6 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 
12 940,61 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 

(KEHOP) 

104 700,7

7 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 
143 954,91 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 

(EFOP) 

45 620,8

8 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) 
23 031,41 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 

(KÖFOP) 

51 670,5

9 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) 
8 886,21 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 

(RSZTOP) 

8,9

10 Vidékfejlesztési Program (VP) 
27 121,81 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 

(VP) 

35 952,1

54 243,52 Tárgyévi kiadások uniós bevétele (VP) 71 904,2

11 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 
857,81 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 

(MAHOP) 

2 001,4

12 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 
809,11 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 

(CEF) 

39 643,6

13 Egyéb programok 
1 530,11 Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele 

(egyéb programok) 

1 530,2

1 048,42 Tárgyévi kiadások uniós bevétele (egyéb programok) 1 572,5

Egyéb uniós bevételek 7
14 900,02 Vámbeszedési költség megtérítése 
59 430,44 Uniós támogatások utólagos megtérülése 60 569,6

Tőke követelések visszatérülése 8
37,91 Kormányhitelek visszatérülése 

1 094,0Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása 27
1 153,0Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása 28

Lakástámogatások 29
19 500,0 222 870,01 Egyéb lakástámogatások 
90 500,0Szociálpolitikai menetdíj támogatás 31

Egyéb költségvetési kiadások 32

1 Vegyes kiadások 
2 000,04 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 

1,05 Szanálással kapcsolatos kiadások 
200,06 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 

7 Védelmi felkészítés előirányzatai 
497,01 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai 

1 200,02 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési 
feltételeinek biztosítása 

6 254,311 Egyéb vegyes kiadások 
10 500,012 1% SZJA közcélú felhasználása 

35,019 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 
2 000,022 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 
2 000,025 Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások 
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5,026 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 
1,027 Fuvarozók kamattámogatása 

31 500,028 Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti 
kiegészítő finanszírozása 

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 33
300,03 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési 

kötelezettség 
3 500,04 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési 

kötelezettség 
14 000,05 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettség 
2 400,07 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettség 
60,010 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő 

fizetési kötelezettség 
500,014 A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési 

kötelezettség 
101,015 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből 

eredő fizetési kötelezettség 

Kormányzati rendkívüli kiadások 34

2 Pénzbeli kárpótlás 
699,51 Pénzbeli kárpótlás 

1 903,32 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás 
44,33 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 35
1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 

29 737,85 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 

2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 
437 496,64 Járulék címen átadott pénzeszköz 

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek 
kiadásai 

36

1 Nemzetközi tagdíjak 
1 546,11 IBRD alaptőkeemelés 

930,12 IFC tőkeemelés 
3,73 CEB tagdíj 

31,84 Bruegel tagdíj 
1 047,68 AIIB alaptőke hozzájárulás 

2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 
1 622,31 IDA alaptőke-hozzájárulás 

40,03 Egyéb kiadások 

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 37
52 824,71 ÁFA alapú hozzájárulás 

274 439,32 GNI alapú hozzájárulás 
21 841,33 Brit korrekció 
2 849,64 Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI 

csökkentés 
1,7Követeléskezelés költségei 41

Alapok támogatása 42
25 772,4 8 021,02 Bethlen Gábor Alap támogatása 
2 638,53 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 

Hazai működési költségvetés 1 039 625,8 8 665 022,9 7 625 397,1

Hazai felhalmozási költségvetés 236 037,1 1 516 251,1 1 280 214,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 1 347 972,6 1 347 972,6

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg

XLII. fejezet összesen 1 275 662,9 11 529 246,6 10 253 583,7
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XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek 

1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 7 000,0

2 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok 
értékesítési bevétele 

600,0

3 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 1 100,0

1 000,04 Bérleti díjak 
4 000,05 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok 

bérleti díja 
2 263,76 Vagyonkezelői díj 

1,07 Korábbi évek ingatlan-ügyleteihez kapcsolódó elszámolások 

2 Társaságokkal kapcsolatos bevételek 

1 Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel 15,0

35 352,32 Osztalékbevételek 
1,03 Korábbi évek társasági ügyleteihez kapcsolódó elszámolások 

3 Egyéb bevételek 
302,81 Távközlési koncessziókból származó díj 

2 Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek 
visszatérülése 

5 000,0

1 247,03 Vegyes bevételek 
1,04 Korábbi évek  egyéb ügyleteihez kapcsolódó elszámolások 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 2

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások 

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 
19 500,01 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 
5 000,07 Budapesti konferencia-központ megvalósítása 
5 000,012 Ipari parkok kialakítása, fejlesztése 
1 004,015 A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése 
2 520,017 A Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő 

ingatlanvásárlások- és  beruházások 
5 000,018 Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója 
2 000,019 Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és 

beruházások 

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 
6 100,01 Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, 

karbantartása, javítása 
2 600,02 Ingatlanok őrzése 
3 000,03 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, 

karbantartása 
170,03 Ingóságok és egyéb eszközök vásárlása 

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások 

1 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások 
16 000,01 Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, 

pótbefizetés 
1 000,02 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott tőkeemelés 

2 Állami tulajdonú társaságok támogatása 
7 800,01 Az MNV Zrt. működésének támogatása 

34 000,02 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 
támogatása 

10 000,03 A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. 
támogatása 

806,64 A nemzeti filmvagyon kezelésével és védelmével kapcsolatos 
támogatás 

1 500,05 Közgyűjteményi digitalizálási Stratégia megvalósítását szolgáló 
kiadások 
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3 100,06 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és 
tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 

4 000,07 Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt. támogatása 

10 400,03 Tulajdonosi kölcsönök elszámolása 

3 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő 
kiadások 

10 000,04 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi 
feladatok finanszírozása 

850,05 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 
501,07 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő 

egyéb kiadások 

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
2 300,01 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 

50,02 Eljárási költségek 
100,0 100,03 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 

1 000,04 ÁFA elszámolás 
3 024,35 Átváltoztatható kötvény kamatfizetése 
1 800,0 4 200,06 Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása 
1 516,07 Egyéb vagyonkezelési kiadások 
5 000,05 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 99 047,9 44 168,8 -54 879,1

Hazai felhalmozási költségvetés 71 894,0 13 715,0 -58 179,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLIII. fejezet összesen 170 941,9 57 883,8 -113 058,1
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XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 1

1 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek 4 200,0

3 295,02 Haszonbérleti díj 
120,03 Vagyonkezelői díj 
50,04 Egyéb bevételek 

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 2
5 600,01 Termőföld vásárlás 

9 100,02 Életjáradék termőföldért 
600,03 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 
800,01 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 
400,02 Eljárási költségek, díjak 
300,03 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 

1 000,04 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 
15,05 Bírósági döntésből eredő kiadások 

750,06 Egyéb vagyonkezelési kiadások 
1 918,07 Értéknövelő beruházások megtérítése 

1 000,05 Fejezeti tartalék 

Hazai működési költségvetés 13 965,0 3 465,0 -10 500,0

Hazai felhalmozási költségvetés 7 518,0 4 200,0 -3 318,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiadás Bevétel Egyenleg

XLIV. fejezet összesen 21 483,0 7 665,0 -13 818,0
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LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS 
INNOVÁCIÓS ALAP

48 791,2 2 568,0Hazai innováció támogatása 1
3 762,0 38,0A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció 

támogatása 
2

21 177,8Befizetés a központi költségvetésbe 3
2 087,2 162,8Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 4

81 800,0Innovációs járulék 19
1 122,6Egyéb bevételek 20 377,4

Hazai működési költségvetés 75 818,2 82 922,6 7 104,4

Hazai felhalmozási költségvetés 2 768,8 377,4 -2 391,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXII. fejezet összesen 78 587,0 83 300,0 4 713,0



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 123. szám 28923

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2019. évi előirányzat
LXIII

Felhalmo-
zási bevétel

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

Aktív támogatások 1
23 637,5 11 362,51 Foglalkoztatási és képzési támogatások 
25 027,8 6 667,0Szakképzési és felnőttképzési támogatások 2

Passzív kiadások 4
75 000,01 Álláskeresési ellátások 
4 500,0Bérgarancia kifizetések 5
4 310,0Működtetési célú kifizetések 6

Költségvetési befizetés 7
70 000,02 Egyéb költségvetési befizetés 

166 500,0 13 500,0Start-munkaprogram 8
EU-s elő- és társfinanszírozás 14

84 284,0 16,04 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak 
előfinanszírozása 

69 734,0Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése 25 266,0

Egyéb bevétel 26
815,01 Területi egyéb bevétel 185,0

877,92 Központi egyéb bevétel 122,1

778,03 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 22,0

95 490,6Szakképzési hozzájárulás 31
1 000,0Bérgarancia támogatás törlesztése 33

216 621,9Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapot megillető hányada 

35

68 000,7Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot 
megillető hányada 

38

Hazai működési költségvetés 453 259,3 453 318,1 58,8

Hazai felhalmozási költségvetés 31 545,5 595,1 -30 950,4

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXIII. fejezet összesen 484 804,8 453 913,2 -30 891,6
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LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Költségvetési támogatás 2
25 772,43 Eseti támogatás 8 021,0

18 674,9 8 000,0Nemzetpolitikai célú támogatások 4
1 236,4Alapkezelő működési költségei 5

216,0Magyarság Háza program támogatása 8
5 645,1 21,0Határtalanul! program támogatása 9

Hazai működési költségvetés 25 772,4 25 772,4 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 8 021,0 8 021,0 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXV. fejezet összesen 33 793,4 33 793,4 0,0
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LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, 
fejlesztése 

1

1 836,31 Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása 
860,72 Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) 

beruházási munkái és biztonságnövelő programja 
1 782,8Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 2
2 991,7Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 3

Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 4
255,61 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 

5 602,4RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT 
üzemeltetési kiadásai 

5

1 231,6Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások 
támogatása 

6

143,9Alapkezelőnek működési célra 7
60,0Nukleáris üzemanyag-ciklus lezárása 9

Nukleáris létesítmények befizetései 15
24 407,71 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése 

7,1Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 16
2 638,5Költségvetési támogatás 18

Hazai működési költségvetés 7 037,9 27 053,3 20 015,4

Hazai felhalmozási költségvetés 7 727,1 0,0 -7 727,1

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXVI. fejezet összesen 14 765,0 27 053,3 12 288,3
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LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

8 993,1Alapból nyújtott támogatások 1
851,4 40,5Működési kiadások 2
245,0Kulturális célú központi költségvetési szervek működési 

kiadásainak támogatása 
4

300,0Egyéb bevételek 6
10 300,0Játékadó NKA-t megillető része 7

740,0Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó 
befizetések 

9

Hazai működési költségvetés 10 089,5 11 340,0 1 250,5

Hazai felhalmozási költségvetés 40,5 0,0 -40,5

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXVII. fejezet összesen 10 130,0 11 340,0 1 210,0
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LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
1 929 735,81 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és 

munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 

2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 
1 458 508,11 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
950,52 Megállapodás alapján fizetők járulékai 

20 438,55 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 
6 621,45 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 
29 737,87 Tervezett pénzeszköz-átvétel 

7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 
5 006,53 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 

Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 2

1 Nyugellátások 

1 Öregségi nyugdíj 
2 773 126,61 Korhatár felettiek öregségi nyugdíja 

258 634,02 Nők korhatár alatti nyugellátása 

3 Hozzátartozói nyugellátás 
30 461,01 Árvaellátás 

357 348,02 Özvegyi nyugellátás 

4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 
600,02 Egyszeri segély 

24 673,05 Nyugdíjprémium céltartalék 

4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 
4 621,52 Postaköltség 
1 540,53 Egyéb kiadások 

Vagyongazdálkodás 3
9,03,01 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 

Hazai működési költségvetés 3 451 007,6 3 451 007,6 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXXI. fejezet összesen 3 451 007,6 3 451 007,6 0,0



28928 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 123. szám 

Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

Működési 
bevétel

Működési 
kiadás

Felhalmo-
zási kiadás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2019. évi előirányzat
LXXII

Felhalmo-
zási bevétel

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
750 484,21 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és 

munkáltatói egészségbiztosítási járulék 
984 976,02 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 
33 173,91 Egészségügyi szolgáltatási járulék 

315,02 Megállapodás alapján fizetők járulékai 
32 756,04 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 

242,65 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 
24 100,04 Egészségügyi hozzájárulás 
3 442,35 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 
5 400,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési 

hozzájárulás 
437 496,66 Járulék címen átvett pénzeszköz 

7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 
525,01 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 

6 264,62 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 
1 553,93 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 

7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 
23 728,21 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói 

befizetések 
57 972,12 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és 

forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással 
kapcsolatos bevételek 

8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 
4 550,01 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 

35,02 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 

11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 
150,01 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással 

kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések 
300,02 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 

16 968,012 Baleseti adó 
57 200,013 Népegészségügyi termékadó 

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2

2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 
68 235,51 Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély 

2 Táppénz 
106 500,01 Táppénz 

6 178,02 Gyermekápolási táppénz 
13 450,03 Baleseti táppénz 

3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 
450,04 Egyszeri segély 
725,04 Kártérítési járadék 

8 100,05 Baleseti járadék 
190 127,36 Gyermekgondozási díj 
286 766,47 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 

3 Természetbeni ellátások 

1 Gyógyító-megelőző ellátás 
139 547,51 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 
27 028,22 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 
32 894,83 Fogászati ellátás 
5 596,84 Otthoni szakápolás 
6 796,95 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 
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23 171,18 Művesekezelés 
2 000,011 Működési költségelőleg 

42 854,113 Célelőirányzatok 
42 930,615 Mentés 
27 473,217 Laboratóriumi ellátás 

911 329,018 Összevont szakellátás 
1 703,319 Népegészségügy fejlesztése 

10 438,021 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 
4 200,02 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 

200,03 Anyatej-ellátás 

4 Gyógyszertámogatás 
280 625,31 Gyógyszertámogatás kiadásai 
81 700,34 Gyógyszertámogatási céltartalék 

5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 
8 080,01 Kötszertámogatás 

450,02 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 
61 199,53 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 
5 443,16 Utazási költségtérítés 

7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett 
ellátások kiadásai 

16 264,91 Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül 
330,22 Sürgősségi ellátás EGT-n kívül 
100,03 Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése 
224,04 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások 

2 782,25 Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető 
egészségügyi szolgáltatások 

5 000,08 Természetbeni ellátások céltartaléka 

4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 
2 501,81 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 
2 772,92 Postaköltség 

803,13 Egyéb kiadások 
10,05 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet 

rendezése 
4 100,07 Gyógyszertárak juttatása 
4 500,08 Gyógyszertárak szolgáltatási díja 

Vagyongazdálkodás 3
15,012,01 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 

Egészségbiztosítási költségvetési szervek 5
419,81 Központi hivatali szerv 

Működési költségvetés1
3 876,3Személyi juttatások1

658,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 563,0Dologi kiadások3

175,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

200,0Beruházások6

Hazai működési költségvetés 2 441 868,2 2 442 068,2 200,0

Hazai felhalmozási költségvetés 200,0 0,0 -200,0

Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg

LXXII. fejezet összesen 2 442 068,2 2 442 068,2 0,0
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2019. évi előirányzat
LXXII

Felhalmo-
zási bevétel

Hazai működési költségvetés 16 578 886,5 16 578 886,5 0,0

Hazai felhalmozási költségvetés 2 044 252,9 1 642 151,3 -402 101,6

Európai uniós fejlesztési költségvetés 1 955 659,1 1 359 326,8 -596 332,3

Központi alrendszer Kiadás Bevétel Egyenleg

Központi alrendszer összesen 20 578 798,5 19 580 364,6 -998 433,9
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2. melléklet a 2018. évi L. törvényhez 
 

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
 
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 
 
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT:  

 
146 511,6 millió forint 

 
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása  

  
FAJLAGOS ÖSSZEG:  

 
 4 580 000 forint/fő 

 
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz 

a Mötv. szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) bekezdés alapján történő 
kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös 
hivatali struktúra, vagy 2016. január 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt 
az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik. 

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi 
kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati 
hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. 

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált 
összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a 
számított alaplétszámmal. Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali 
létszám 470 fő. 

A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg: 
 

SZAL = c + (ÖL - a)/(b - a) * (d - c), két tizedesre kerekítve 
 
ahol: 
SZAL = számított alaplétszám, 
ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó 

önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2000 főt, úgy 2000 főként kell a 
számításkor figyelembe venni, 

a = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa 
szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa, 

b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa 
szerint az adott lakosságszám-kategória felső határa, 

c = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa 
szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám 
minimuma, 

d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 3.a) pontja alapján a település típusa 
szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám 
maximuma. 
 A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők 
figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg: 
 

EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedesre kerekítve 
 

2. melléklet a 2018. évi L. törvényhez



28932 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 123. szám 

ahol: 
EHL = elismert hivatali létszám, 
SZAL = számított alaplétszám, 
Ka = a Kiegészítő szabályok 3.b) pont ba) alpontja szerinti korrekciós tényező, 
Kb = a Kiegészítő szabályok 3.b) pont bb) alpontja szerinti korrekciós tényező, 
Kc = a Kiegészítő szabályok 3.b) pont bc) alpontja szerinti korrekciós tényező. 
 
A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó hetedik és minden további település után az 

elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely önkormányzat, illetve 
az 5000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az elismert 
hivatali létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan vagy közös hivatal útján 
gondoskodik a hivatali feladatok ellátásáról. 

 
b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása 
 
A települési önkormányzatok településüzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi 

jogcímek alapján részesülnek támogatásban. 
 
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása 

  
FAJLAGOS ÖSSZEG:  

  
22 300 forint/hektár 

 
A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó 

építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti 
meg. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint támogatásra jogosult. 

A belterületre vonatkozóan a Budapest Főváros Kormányhivatala által az ingatlan-
nyilvántartási adatbázisból (a továbbiakban: ingatlan-nyilvántartási adatbázis) ingyenesen 
rendelkezésre bocsátott 2017. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat 
kell figyelembe venni. 

 
bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása 
 
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás 

biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített 
kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2017. 
évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati 
funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó 
működési kiadások figyelembevételével. 

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:  
 Főváros, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város  415 000 Ft/km 
 10 001 - 40 000 fő lakosságszám közötti település  400 000 Ft/km 
 10 001 fő lakosságszám alatti település  320 000 Ft/km 

 
A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai 

Hivatal 2017. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP-jelentés) „Jelentés a települések 
villamosenergia-ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal, hogy 
Budapest Főváros Önkormányzata tekintetében a kiépített kisfeszültségű hálózat hossza 
megegyezik a budapesti kerületeknél rögzített adatok összegével. 
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bc) Köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása 
 
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos 

feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2017. évi országosan összesített önkormányzati 
beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció 
településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások 
figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint. 

Ugyancsak 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, amelyeknek a fenti 
kormányzati funkción mutatkozó nettó kiadása nem haladja meg a 100 000 forintot, illetve az 
OSAP-jelentés alapján naturális mutatóval rendelkeznek, de a fenti kormányzati funkción 
nettó kiadásuk nem mutatkozott. Nem részesülnek támogatásban azon önkormányzatok, 
amelyek az OSAP-jelentésben nem szerepeltettek temetőt. Azon önkormányzatok, amelyek 
temetővel nem rendelkeznek, de megállapodás alapján köztemető fenntartásához 
hozzájárulnak vagy a feladatot ellátják, és a fenti kormányzati funkción nettó működési 
kiadásuk a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által ellenőrzött és igazolt 
módon meghaladja a 100 000 forintot, a nettó kiadásuk 90%-ának megfelelő összegű 
támogatásra, de legalább 100 000 forintra jogosultak. 

E támogatásban a fővárosi kerületek nem részesülnek. 
Budapest Főváros Önkormányzata esetében a támogatás összege 18,3 millió forint. 
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:  

 Megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti város  70 Ft/m2 
 10 001 - 40 000 fő lakosságszám közötti település  104 Ft/m2 
 10 001 fő lakosságszám alatti település  69 Ft/m2 

 
A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP-jelentés „Jelentés az önkormányzatok 

tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” adatai alapján kell figyelembe 
venni. 

 
bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása 
 
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos 

feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2017. évi országosan összesített önkormányzati 
beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, 
garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként 
számított nettó működési kiadások figyelembevételével. 

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:  
 Főváros, fővárosi kerületek, megyei jogú város, 40 000 fő 
lakosságszám feletti város 

 470 000 Ft/km 

 10 001-40 000 fő lakosságszám közötti település  295 000 Ft/km 
 10 001 fő lakosságszám alatti település  227 000 Ft/km 

 
A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP-jelentés „Helyi közutak és hidak adatai” 

alapján kell figyelembe venni. 
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c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 
 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:   2 700 forint/fő,  
 de 
 a) az 1000 fő lakosságszámot meg nem haladó azon települések esetében, ahol az egy 

lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot, településenként 
legalább 5 000 000 forint, 

 b) az 1000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó 
adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 forintot, településenként legalább 6 000 000 
forint, 

 c) az egyéb településenként legalább 3 500 000 forint. 
 
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Mötv. 

13. §-ában meghatározott egyes – az 1.a)-b) pontokban nem nevesített – feladatok ellátására. 
E mellékletben az adóerő-képesség a 2018. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a 

helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. Az adóerő-képesség figyelembevételére vonatkozó 
szabályokat a Kiegészítő szabályok 1.c) pontja tartalmazza. 

 
d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 
 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:   2 550 forint/külterületi lakos 
 

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési 
önkormányzatoknak a 2018. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. 

 
e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 
 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:   1,0 forint/idegenforgalmi adóforint 
 

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az 
üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2017. évi tényadatai 
alapján. Késedelmi pótlék, bírság alapján nem igényelhető a hozzájárulás. 

 
f) Beszámítás, kiegészítés 
 
A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint a c), d), ba), bb), bc), bd), e) és a) 

jogcímeken megillető támogatás összegéig (a továbbiakban: beszámítás alapja) a számított 
bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli. A kiegészítés az önkormányzatot az a)-
e) jogcímeken megillető szerinti támogatások összegére illeti meg (a továbbiakban együtt: 
kiegészítés alapja). A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül 
érvényesítésre.  

A támogatáscsökkentés és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó 
paramétertábla: 

No. 
  

Kategóriák a települési 
önkormányzat egy lakosra jutó 

adóerő-képessége szerint (forint) 

Támogatáscsökkentés 
mértéke a számított bevétel 

százalékában 

Kiegészítés mértéke a 
kiegészítés alapjának 

százalékában 
alsó határ felső határ minimum maximum maximum minimum 

a b c d e f 
 1. 1 7 000 0 0 50 45 
 2. 7 001 10 000 0 0 25 20 
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 3. 10 001 12 500 0 0 0 0 
 4. 12 501 22 500 20 80 0 0 
 5. 22 501 42 000 80 105 0 0 
 6. 42 001 110 000 105 120 0 0 
 7. 110 001 536 000 120 125 0 0 
 
A támogatáscsökkentés az alábbi képlet alapján határozható meg a 12 500 forint egy 

lakosra jutó adóerő-képességet meghaladó adóerő-képességű önkormányzatok esetében: 
TCS = IA * [ c + (AE - a)/(b - a) * (d - c) ] / 100, egész számra kerekítve 
ahol: 
TCS = támogatáscsökkentés összege, 
IA = a 2017. évi iparűzési adóalap 0,55%-a 
AE = az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége, ami alapján a 

támogatáscsökkentés és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla 
megfelelő sora alkalmazandó 

a-d = a támogatáscsökkentés és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó 
paramétertábla szerinti érték. 

 
Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a 4-7. kategóriákban a rá irányadó %-os 

támogatáscsökkentés 10 százalékponttal kisebb. 
A számított bevétel számítása során az iparűzési adóalap a fővárosi és a kerületi 

önkormányzatok között a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti 
forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 2018. január 1-jén hatályos 3. §-a, 
illetve annak melléklete szerint kerül megosztásra. Az adóerő-képesség figyelembevételére 
vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1.c) pontja tartalmazza. Budapest Főváros 
lakosságszámaként az egy lakosra jutó adóerő-képesség számításakor a fővárosi kerületek 
együttes lakosságszámát kell figyelembe venni. 

A legfeljebb 10 000 forint egy főre jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok 
esetében a kiegészítés összege a kiegészítés alapja és a kiegészítés százalékos mértékének 
szorzata, ahol a kiegészítés mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség növekedésével 
arányosan csökken és az alábbi képlet alapján határozható meg: 

KM = e + (AE - a)/(b - a) * (f - e) 
ahol: 
KM = kiegészítés százalékos mértéke, 
AE = az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége, ami alapján a számított bevétel 

és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora 
alkalmazandó, 

a-b, e-f = a számított bevétel és a kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó 
paramétertábla szerinti értékek. 

 
g) Teljesítési adatokhoz kapcsolódó korrekciós támogatás 
 
Amennyiben az e pont szerinti támogatás megállapítását követően az előirányzat összege 

lehetőséget ad rá, a 2017. évi országosan összesített beszámolók és a 2017. évi adóerő-
képesség alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 
miniszter 2018. december 21-éig a 2017. évi adóerő-képesség ismeretében az f) pont szerinti 
kategóriák és támogatáscsökkentési és kiegészítési mértékek módosítására jogosultak, amely 
egyetlen kategóriát sem érinthet hátrányosan. 

A támogatáscsökkentési és kiegészítési mértékeket úgy kell megállapítani, hogy az 
előirányzat a korrekciós támogatás biztosításával se lépje túl a törvényi előirányzatot. 
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2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 
 
 ELŐIRÁNYZAT:   76,3 millió forint 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:   100 forint/m3 

 
A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti meg azon 
települési önkormányzatokat, amelyek 

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közszolgáltatás 
ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján, 

b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem 
látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából  
gondoskodnak.  

Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. 
A támogatást a települési önkormányzatok a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz becsült évi mennyisége (m3) alapján, a Kiegészítő szabályok 2.a)-b) pontjai szerint 
igénylik, és annak tényleges, közszolgáltatási szerződés szerint összegyűjtött mennyisége 
alapján számolnak el. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév 
utolsó hónapjában történik. 

 
3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 
 
 ELŐIRÁNYZAT:   115,4 millió forint 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:  2 forint/ki- és belépési adatok 

 
Az előirányzat a 2015. december 31-ei schengeni külső (a magyar-ukrán, a magyar-román, 

a magyar-szerb és a magyar-horvát) határszakaszokon közúti határátkelőhelyet fenntartó 
települési önkormányzatok támogatását szolgálja. A támogatás a 2017. évi közúti ki- és 
belépési (személyi- és járműforgalmi) adatok alapján kerül megállapításra, folyósítására egy 
alkalommal, január hónapban kerül sor. A támogatás felhasználása érdekében a települési 
önkormányzat és az illetékes határrendészeti kirendeltség vezetője együttműködési 
megállapodást köt. 

 
4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 
 
 ELŐIRÁNYZAT:   4 891,3 millió forint 

 
Az előirányzat a megyei önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó kiadások támogatását 

szolgálja. 
   millió forint 

 Megyei önkormányzatok  Támogatás 
 Baranya Megyei Önkormányzat  247,0 
 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat  279,4 
 Békés Megyei Önkormányzat  239,9 
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat  318,1 
 Csongrád Megyei Önkormányzat  254,4 
 Fejér Megyei Önkormányzat  255,4 
 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat  261,2 
 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  283,0 
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 Heves Megyei Önkormányzat  226,8 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat  245,9 
 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat  227,6 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  201,2 
 Pest Megyei Önkormányzat  452,1 
 Somogy Megyei Önkormányzat  229,2 
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat  286,8 
 Tolna Megyei Önkormányzat  208,3 
 Vas Megyei Önkormányzat  214,6 
 Veszprém Megyei Önkormányzat  238,6 
 Zala Megyei Önkormányzat  221,8 
 Összesen:  4 891,3 

 
5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi 
kompenzációja 
 
 ELŐIRÁNYZAT:   2 987,0 millió forint 

 
Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben 2018. december 1. és 

2019. november 30. között foglalkoztatottak havi keresete után járó bérkompenzációjának 
támogatására. 

A támogatás a helyi önkormányzatokat a költségvetési szervek és az egyházi jogi 
személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) Korm. 
rendeletben és e törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint illeti meg. 

 
6. Polgármesteri illetmény támogatása 
  
ELŐIRÁNYZAT:  3 010,0 millió forint 

 
Az előirányzat szolgál a Mötv. 2016. december 31-én hatályos 71. § (4) és (5) bekezdés 

szerinti polgármesteri illetmény és tiszteletdíj, és a Mötv. 2016. évi CLXXXV. törvénnyel 
módosított 71. § (4) bekezdése szerinti polgármesteri illetmény és a 71. § (5) bekezdése 
szerinti tiszteletdíj összegének különbözetéhez, és az arra tekintettel fizetendő szociális 
hozzájárulási adó összegéhez (a továbbiakban együtt: tényleges különbözet) biztosított 
támogatásra.  

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó adóerő-
képességű települési önkormányzatokat illeti meg a tényleges különbözet és az önkormányzat 
egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint.  

A támogatás szempontjából a polgármesteri tisztség betöltésének módját az OSAP-jelentés 
1621 „Önkormányzati törzsadattár” 2016. II. félévi adatgyűjtése szerint kell figyelembe 
venni. 
A támogatás mértékét az alábbi táblázat rögzíti: 

No. 
Kategóriák a települési önkormányzat egy 

lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint) Támogatás mértéke a 
tényleges különbözet %-ában 

alsó határ felső határ 
1. 0 24 000 100 

2. 24 001 32 000 25 
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Az adóerő-képesség figyelembevételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 
1.c) alpontja tartalmazza.  
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA 
 
1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT:    150 365,0 millió forint 
 
PEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK 
ELISMERT ÖSSZEGE: 

 
4 371 500 forint/számított 
létszám/év 

 
PEDAGÓGUSOK NEVELŐMUNKÁJÁT KÖZVETLENÜL 
SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK 
ELISMERT ÖSSZEGE: 

  
2 205 000 forint/létszám/év 

 
A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
köznevelési Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert 
átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az 
általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok, és az e pedagógusok nevelőmunkáját 
közvetlenül segítők (a továbbiakban: segítő) béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adóhoz. 

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben 
foglalkoztatott, az Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint 
segítői létszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az egy OM 
azonosítóval és alapító okirattal rendelkező intézményt, beleértve az óvoda valamennyi 
feladatellátási helyét (székhely, tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a 
tagintézményként vagy telephelyként nevesített feladatellátási hely a fenntartótól eltérő 
településen van. 

 
a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos 

nevelési igényű gyermekeket is) 
 
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2018/2019. és a 

2019/2020. nevelési évek köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján 
történik. 

Számításba kell venni továbbá mindazon gyermekeket, beleértve a krízisközpontban vagy a 
titkos menedékházban elhelyezett ellátásra tekintettel ideiglenes óvodai jogviszonyt létesített 
gyermekeket is, 

– akik 2018. december 31-éig, vagy – az Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek 
megléte esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és 
a 2018/2019. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az 
óvodai nevelést, 

– akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2018/2019. nevelési évben legkésőbb 
december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe, 

– akik 2019. december 31-éig, vagy – az Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek 
megléte esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és 
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a 2019/2020. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az 
óvodai nevelést, valamint 

– akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2019/2020. nevelési évben legkésőbb 
december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe. 

Az óvodai nevelésben részesülő integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek 
számát a pedagógusok számított létszámának megállapításakor az Nkt. 47. § (7) bekezdésében 
meghatározottak szerint kell figyelembe venni. 

Nem igényelhető támogatás 
– a 2018/2019. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 

2018. augusztus 31-éig betöltötték, 
– a 2019/2020. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 

2019. augusztus 31-éig betöltik, 
kivéve, ha az Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése 
meghosszabbítható. 

Nem igényelhető támogatás továbbá azon gyermekek után, akik esetében az intézmény 
óvodai neveléshez kapcsolódó tandíjat állapít meg, továbbá akinek a jegyző vagy a fenntartó 
felmentést adott a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. 

 
b) A számított pedagógus és a segítők létszámának meghatározása 
 
A pedagóguslétszám meghatározása a következő képlettel történik: 
2018/2019. nevelési évre: 

Psz1 = (L1 / Cs) * Feh1 + Vk1 + Op1 
2019/2020. nevelési évre: 

Psz2 = (L2 /Cs) * Feh2 + Vk2 + Op2 
ahol: 
Psz1; Psz2 = a 2018/2019., illetve a 2019/2020. nevelési évre számított pedagógusok 

létszáma, egy tizedesre kerekítve, 
L1; L2 = a 2018/2019., illetve a 2019/2020. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban az 

a) pont szerinti összes gyermeklétszám, 
Cs = csoport átlaglétszám 20 fő, 
Feh1; Feh2 = foglalkozási együttható az 50 órában egységesen meghatározott, óvodai 

foglalkoztatási időkeret, az Nkt. szerinti pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött 
munkaidő figyelembevételével: 1,62. 

Vk1; Vk2 = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus-többletlétszám a 2018/2019., illetve a 
2019/2020. nevelési évben (két tizedesre kerekítve). 

Op1; Op2 = az Nkt. 61. § (3) bekezdése alapján az intézmény alapító okirata szerint 500 fő 
férőhelyet elérő vagy azt meghaladó intézményeknél kötelezően alkalmazandó 
óvodapszichológusok létszáma a 2018/2019., illetve a 2019/2020. nevelési évben (egy 
tizedesre kerekítve). 

 
A támogatás igénylése szempontjából a segítők száma – beleértve a pedagógus 

szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítőket is – az Nkt. 2. melléklete szerint 
elismerhető és a Kjt. alapján foglalkoztatott – létszám, de legfeljebb 

– 2019. év első 8 hónapjában a ténylegesen foglalkoztatott segítők – teljes munkaidőre 
átszámított – átlagos száma, 

– 2019. év utolsó 4 hónapjában az erre az időszakra becsült segítők – teljes munkaidőre 
átszámított – átlagos száma, 
egy tizedesre kerekítve. 
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A segítők létszámának meghatározásakor az Nkt. 2. melléklete szerinti pedagógiai 
asszisztens csak azon intézményeknél vehető figyelembe, ahol legalább 3 csoport működik. 

Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a havonta, az Nkt. 2. melléklete 
szerint elismerhető és a Kjt. alapján ténylegesen foglalkoztatott segítők – teljes munkaidőre 
átszámított – egy tizedesre kerekített átlagos létszáma alapján történik. 

A pszichopedagógus a segítők létszámában nem vehető figyelembe. 
 
c) A pedagógusok és a segítők bértámogatásának összege 
 
A bértámogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
2018/2019. nevelési évre: 

Tp1 = Psz1 * ÁBp * 8/12 
Ts1 = S1 * ÁBs * 8/12 + PS1 * ÁBp * 8/12 

2019/2020. nevelési évre: 
Tp2 = Psz2 * ÁBp * 4/12 

Ts2 = S2 * ÁBs * 4/12 + PS2 * ÁBp * 4/12 
ahol: 
Tp1; Tp2 = a 2018/2019., illetve a 2019/2020. nevelési évben a pedagógusok átlagbéralapú 

támogatása, 
Ts1, Ts2 = a 2018/2019., illetve a 2019/2020. nevelési évben a segítők átlagbéralapú 

támogatása, 
S1; S2 = a 2018/2019., illetve a 2019/2020. nevelési évben a segítők b) pont szerinti száma, 

levonva a PS1, illetve a PS2 értékét, 
PS1; PS2 = a 2018/2019., illetve a 2019/2020. nevelési évben a pedagógus 

szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező segítők száma,  
ÁBp = pedagógus átlagbér elismert összege, 
ÁBs = segítők átlagbérének elismert összege. 
 
A támogatás felhasználható a 2018. december havi bérek 2019. januárban történő 

kifizetésére is. 
A 2018/2019. nevelési év átlagbéralapú támogatási összege 4%-ának folyósítása január első 

munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő 
részletekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott időpontokban történik. A 
2019/2020. nevelési év átlagbéralapú támogatásának folyósítása négy egyenlő részletben, 
szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. 

 
2. Óvodaműködtetési támogatás  
  
ELŐIRÁNYZAT:  

   
27 493,2 millió forint  

FAJLAGOS ÖSSZEG:  97 400  forint/fő/év 
 
A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával 

összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt – az 1.a) 
pontban figyelembe vett – gyermeklétszám után. 

A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni. 
A 2018/2019. nevelési évre jutó támogatási összeg 4%-ának folyósítása január első 

munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő 
részletekben, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2019/2020. nevelési évre 
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jutó támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben 
meghatározott időpontokban történik. 

 
3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 
  
ELŐIRÁNYZAT: 

  
500,9 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 189 000  forint/fő/év 
 
A támogatás a Mötv. alapján létrehozott társulás által fenntartott óvodákba járó – az 

1.a) pontban figyelembe vett – gyermeklétszámból azon gyermekek után igényelhető, akik a 
lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az 
óvodai ellátást és utaztatásuk autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy 
különcélú menetrend szerinti autóbusz-szolgáltatás vásárlásával biztosított. E támogatás 
szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül 
kizárólag e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás igénybevételének további 
feltétele, hogy az utaztatott gyermekek mellett kísérő utazzon. 

A támogatás szempontjából az adott napon figyelembe vehető egy főként az a gyermek, 
akinek az utazását mind az oda-, mind a visszaúton a fentiek szerint biztosították. Az 
utaztatott gyermekek számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült létszám, 
elszámolásnál az utaztatás kapcsán készített nyilvántartás alapján naponta összesített 
ellátottak száma osztva 220-szal. 

A támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében, az Ávr.-ben meghatározott 
időpontokban történik. 

 
4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező 
segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 
 
 ELŐIRÁNYZAT:   10 935,4 millió forint 
    
ALAPFOKOZATÚ VÉGZETTSÉGŰ PEDAGÓGUSOK, PEDAGÓGUS 
SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ SEGÍTŐK  

 – PEDAGÓGUS II. KATEGÓRIÁBA SOROLT 
PEDAGÓGUSOK, PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL 
RENDELKEZŐ SEGÍTŐK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 

 396 700 forint/fő/év 

 – MESTERPEDAGÓGUS, KUTATÓTANÁR 
KATEGÓRIÁBA SOROLT PEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ 
TÁMOGATÁSA: 

 1 447 300 forint/fő/év 

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

    434 300 forint/fő/év 

 – MESTERPEDAGÓGUS, KUTATÓTANÁR 
KATEGÓRIÁBA SOROLT PEDAGÓGUSOK KIEGÉSZÍTŐ 
TÁMOGATÁSA: 
 

  1 593 700 forint/fő/év 

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli 
rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2019. január 1-jén Pedagógus II., 
Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a 
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bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők (a 
továbbiakban: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők), valamint Pedagógus II. fokozatba 
átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők (a továbbiakban: segítők) béréhez. 
A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei 
intézményben 2018. december 1-je és 2019. november 30-a között ténylegesen foglalkoztatott 
pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és segítők időarányosan figyelembe 
vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg a következők szerint: 

– a támogatás teljes összege megilleti a fenntartót azon pedagógusok, felsőfokú végzettségű 
kisgyermeknevelők és segítők után, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással 
szerezték meg, 

– a támogatás 11 havi időarányos része illeti meg a fenntartót azon pedagógusok, felsőfokú 
végzettségű kisgyermeknevelők és segítők után, akik a minősítést 2019. január 1-jei 
átsorolással szerezték meg. 

A támogatás felhasználható a 2018. december havi bérek 2019. januárban történő 
kifizetésére is. 

A minősítést elnyert pedagógusok, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és segítők 
fenntartónkénti adatait a köznevelési információs rendszer adatkezelőjének adatszolgáltatása 
alapozza meg. Ha a támogatást megalapozó adatok az önkormányzat által fenntartott 
intézményben ténylegesen foglalkoztatott, minősítést elnyert és átsorolt pedagógusok, 
felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és segítők számával nem egyeznek meg, azok 
önkormányzat általi módosítására az Ávr. szerinti értesítőben meghatározott módon és 
határnapig kerülhet sor. 

A támogatás folyósítása január hónaptól havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben 
meghatározott időpontokban történik. 

 
5. Nemzetiségi pótlék 
 
ELŐIRÁNYZAT: 418,9 millió forint 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 563 000 forint/fő/év 

 
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok által 

fenntartott óvodában foglalkoztatott, a köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdése alapján 
nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó 
szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az 
óvoda 

– alapító okiratában szerepel a nemzetiségi óvodai nevelés és  
– a nemzetiségi óvodai nevelést a nemzetiségi óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 
figyelembevételével elkészített pedagógiai program alapján szervezi meg. 

A támogatás felhasználható a 2018. december havi nemzetiségi pótlék 2019. januárban 
történő kifizetésére is. 

A támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében, az Ávr.-ben meghatározott 
időpontokban történik. 
 
A II.1., II.2., II.4. és II.5. pontra vonatkozó közös szabály: 

 
A II.1., II.2., II.4. és II.5. pont szerinti támogatás 50%-ára jogosult az önkormányzat, ha az 

óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát. 
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III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 
 
1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 

 
 ELŐIRÁNYZAT:  16 941,1 millió forint 

 
A központi költségvetés támogatást biztosít 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: Kjtvhr.) 
15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2019. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel 
kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok 
szociális hozzájárulási adójához. 

A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. 15/A. §-a és 15/C. §-a 
szerinti szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege 
tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás 
a szociális ágazati összevont pótléknak és az egészségügyi kiegészítő pótléknak a Kjtvhr. 5. és 
7. számú mellékleteiben meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel 
fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. 

 A támogatás havi összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira 
vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi pótlékok szociális 
hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása – a Kincstár tárgyhónap 
10-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített 
adatszolgáltatása alapján – havonta történik. 

 
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 
  
ELŐIRÁNYZAT:  

  
34 079,4 millió forint 

 
A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési 

önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. 
A támogatás számított összegét a 
– 30%-a a Gyvt. 20/A. §-ának (1) bekezdése szerinti természetbeni támogatásban 

részesülők 2017. augusztus és 2017. november havi együttes létszámadataiból számított 
átlaga, 

– 30%-a a Szoctv. 33.§-ának (1) bekezdés szerinti aktív korúak ellátásában részesülők 
2017. évi átlagos száma, 

– 10%-a a 18–59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának 
a 2016. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton belüli 
lakosságszámon belüli részaránya,  

– 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya 
elismert mértéke szerint kell meghatározni. 
 

A támogatás számított összege esetében a támogatási mérték számításakor alkalmazandó 
paramétertábla:  

No. 
 

Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó 
adóerő-képessége szerint (forint) 

Támogatási mérték (%) 

alsó határ felső határ maximuma minimuma 
a b c d 

 1. 1 18 000 100 95 
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 2. 18 001 24 000 95 60 
 3. 24 001 32 000 60 30 
 4. 32 001 35 000 30 10 

 
A támogatás számított összege esetében alkalmazandó támogatási mérték az egy lakosra 

jutó adóerő-képesség növekedésével arányosan csökken és az alábbi képlet alapján 
határozható meg: 

TM = c + (AE - a)/(b - a) * (d - c) 
ahol: 
TM = támogatási mérték, 
AE = az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége, ami alapján a támogatás 

mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora alkalmazandó, 
a-b, c-d = a támogatás mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla szerinti 

értékek. 
A támogatás meghatározása a támogatás számított összegét figyelembe véve az alábbi képlet 
szerint történik: 
 
T = ha SZT < [SZT + ha(SZF2018>0; akkor K2017*1,6, egyébként K2017)]/2, akkor SZT, 
egyébként [SZT + ha(SZF2018>0; akkor K2017*1,6, egyébként K2017)]/2 

ahol: 
T= támogatás, 
SZT = támogatás számított összege, 
SZF2018= a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. 

melléklet, kiegészítő szabályok 1.d) pontja alapján visszamutatott, az önkormányzatot a III.3.-
III.6. pontok szerint megillető támogatás összege, 

K2017= az önkormányzat által a 2017. évi költségvetési beszámolóban a 
- a „lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése”, a „lakásfenntartással, 

lakhatással összefüggő ellátások”, „egyéb szociális pénzbeli és természetbeni 
ellátások, támogatások” kormányzati funkciókon teljesített költségvetési 
kiadások csökkentve a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó 
kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatok összegével, 

- a „támogatási célú finanszírozási műveletek” kivételével valamennyi 
kormányzati funkción az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton teljesített 

kiadások együttes összege. 
Az adóerő-képesség figyelembevételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 

1.c) pontja tartalmazza. 
 

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 
  
ELŐIRÁNYZAT:  

  
51 764,7 millió forint 

 
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat 

 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  

  
3 000 000 forint/számított létszám/év 

 
A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a Szoctv., a 

Gyvt. és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően 
család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi 
és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. 
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A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri 
hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat 
jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati 
hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja. 

Támogatás nyújtható a fentiek szerint meghatározott települési önkormányzatoknak a Gyvt. 
szerinti ellátási területen kívüli települések ellátásához is, figyelembe véve azon jogszabályi 
rendelkezést, hogy – közös hivatalhoz tartozó település esetén – a közös hivatalhoz tartozó 
valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia. Ebben az esetben a támogatás 
megállapítása az ellátott 

− önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatonként és 
− közös hivatalonként 

külön-külön történik, a támogatás igénylője ezek együttes összegére jogosult. Ebben az 
esetben az ellátást nem saját maga biztosító önkormányzat a támogatásra nem jogosult. 

Társult feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a 
támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.  

E támogatásra nem jogosult az a települési önkormányzat, amelynek a lakosságszáma nulla. 
 
aa) Számított szakmai létszám meghatározása 
 
Valamennyi, a támogatásra jogosult települési önkormányzatot támogatás illeti meg a 

számított szakmai létszám alapján. E szakmai létszám meghatározása számított alap- és 
kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik. 

 
aaa) Számított alaplétszám meghatározása: 
 
ALsz = 
− járásszékhely települési önkormányzatok esetében: L/8 000, 
− fővárosi kerületi önkormányzatok esetében: L/12 000, 
− egyéb önkormányzatok esetében: L/5 000, 

de minimum 1 fő 
ahol: 
Alsz = az adott évre elismert foglalkoztatottak számított alaplétszáma, egy tizedesjegyre 

kerekítve, 
L = a település, fővárosi kerület lakosságszáma, közös önkormányzati hivatal esetén a 

hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes lakosságszáma. 
 
aab) Számított kiegészítő létszám meghatározása: 
 
Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt négynél több település alkotja, a székhely 

önkormányzat számított kiegészítő létszámának meghatározása:  
Közös hivatalt alkotó települések száma  KLsz (fő) 

 5-8 település  L/10 000, de legalább 0,5 fő 
 8 település felett  2 * (L/10 000), de legalább 1 fő 

ahol: 
KLsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított kiegészítő létszáma, egy 

tizedesjegyre kerekítve. 
 
aac) A számított alaplétszám korrekciós szorzója 
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A számított alaplétszám korrekciós szorzója (SZk) azon fővárosi kerületi önkormányzatok 
esetében, amelyeknél a kerület teljes lakosságszámához viszonyítva – tárgyévet megelőző év 
május 31-én – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya 
meghaladja a 2,5%-ot: 1,5, minden más önkormányzat esetében: 1. 

 
ab) A támogatás meghatározása: 
 

T = [(Alsz*SZk) + KLsz + EM] * FÖ 
ahol: 
T = a támogatás összege, 
FÖ = a támogatás fajlagos összege. 
 
b) Család- és gyermekjóléti központ 
 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:   3 000 000 forint/számított létszám/év 
 

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a 
járásszékhely települési önkormányzatoknak és a fővárosi kerületi önkormányzatoknak a 
Szoctv.-ben, a Gyvt.-ben és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak 
megfelelően működtetett család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és 
dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. 

A támogatásra jogosult önkormányzat e támogatásból a járáshoz tartozó összes településen 
biztosítja a feladatellátást. Társult feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak 
székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat. 

  
ba) A számított szakmai létszám meghatározása 
 
A számított szakmai létszám meghatározása számított alap- és kiegészítő létszám, illetve 

korrekciós szorzó alapján történik. 
 
baa) Számított alaplétszám meghatározása: 
 
JALsz = 
− járásszékhely települési önkormányzatok esetében: Lj/9 000*(1+TELsz/84), de minimum 

3 fő, 
− kerületi önkormányzatok esetében: Lj/12 000, 
ahol: 
JALsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított alaplétszáma, egy tizedesre 

kerekítve, 
Lj = a járáshoz tartozó önkormányzatok együttes, illetve a kerületi önkormányzat 

lakosságszáma, 
TELsz = a járáshoz tartozó települési önkormányzatok száma. 
 
bab) Számított kiegészítő létszám meghatározása 
 
A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti 

kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járások székhely 
települései esetében az alábbi számított kiegészítő létszám ismerhető el.  
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Járás besorolása  JKLsz (fő) 
  Lj < 20 000  20 000 <= Lj <= 35 000  Lj > 35 000 
 Kedvezményezett járás  0,5  1  1 + [(Lj-

35 000)/35 000] 
 Fejlesztendő járás  1  2  2 + [(Lj-

35 000)/35 000] 
 Komplex programmal 
fejlesztendő járás 

 1,5  3  3 + [(Lj-
35 000)/35 000] 

ahol: 
JKLsz = adott évre elismert foglalkoztatottak számított kiegészítő létszáma, egy 

tizedesjegyre kerekítve. 
 
bac) A számított alaplétszám korrekciós szorzója 
 
A számított alaplétszám korrekciós szorzója (SZk) azon kerületi önkormányzatok esetében, 

amelyeknél a kerület teljes lakosságszámához viszonyítva – tárgyévet megelőző év május 31-
én – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya meghaladja a 
2,5%-ot: 1,5, minden más esetben: 1. 

 
bb) A támogatás meghatározása: 
 

JAT = [(JALsz * SZk) + JKLsz + EM] * JFÖ 
ahol: 
JAT = a támogatás összege, 
EM = család- és gyermekjóléti központonként 1 fő szociális diagnózis felvételét végző 

esetmenedzser, 
JFÖ = a támogatás fajlagos összege. 
 
c) Szociális étkeztetés 
 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:   55 360 forint/fő 
 
A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a Kiegészítő 

szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés 
feladataihoz kapcsolódik. 

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint 
illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők 
után is. 

A támogatás nem vehető igénybe a III.5. pont szerinti jogcímeken gyermekétkeztetésben 
részesülők után. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor – a heti 6, illetve 7 napon nyújtott 
szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapulvételével – az ellátottak éves becsült száma, 
elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója 
alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak 
egyszer vehető figyelembe. 

Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-
e) pontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 
110%-a igényelhető. 
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d) Házi segítségnyújtás 
 
A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a 

Szoctv. 63. §-a alapján és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak 
megfelelően működteti. 

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében 
ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti 
meg.  

 
da) Szociális segítés 
 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:   25 000 forint/fő 
 
A támogatás a Szoctv. 63. § (3) bekezdése és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti 

szakmai szabályok alapján biztosított szociális segítés keretében kizárólag szociális segítésre 
megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak 
alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható 
fel. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a szociális segítés keretében ellátottak 
éves becsült száma, elszámoláskor a szociális segítésben részesülők tevékenységnaplója 
alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel.  

 
db) Személyi gondozás 

 
 FAJLAGOS ÖSSZEG:   210 000 forint/fő 

 
A támogatás a Szoctv. 63. § (4) bekezdése és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti 

szakmai szabályok alapján biztosított személyi gondozás keretében kizárólag személyi 
gondozásra megállapodást kötött ellátottak után jár. 2016. évben kötött megállapodások 
esetén azon ellátottak után is jár a támogatás, akikkel személyi gondozásra és szociális 
segítésre kötöttek megállapodást. A támogatásnál nem vehető figyelembe a társadalmi 
gondozók alkalmazásával, a közérdekű önkéntes tevékenység keretében, a közfoglalkoztatotti 
jogviszonyban álló személyek, vagy szociális szövetkezet igénybevételével nyújtott ellátás. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor a személyi gondozásra megállapodással 
rendelkező ellátottak részére nyújtott tevékenység éves becsült óraszáma alapján kalkulált 
ellátotti létszám. Elszámoláskor az ellátotti létszámot a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pontja alapján kell 
meghatározni. Amennyiben a gondozást nem heti 40 órában foglalkoztatott szociális gondozó 
végzi, úgy a gondozásra fordított havi 147 órás órakeret arányosan csökkentve vehető 
figyelembe. Az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a 
befogadott ellátotti létszámot.  

Amennyiben a házi segítségnyújtásról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) pontoknak 
megfelelő – társulás gondoskodik, úgy a személyi gondozásnál figyelembe vett ellátotti 
létszám után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető. 

Egy ellátott naponta a da)-db) jogcímek közül csak egy jogcímen vehető figyelembe. 
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e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 
 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:   2 500 000 forint/szolgálat 
 
A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a 

tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti 
szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn. 

A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti 
meg. 

 
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 
 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:  109 000 forint/fő  
 
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. 

§-a alapján és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően 
időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az 
önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 

Azon ellátott után, akire vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli 
foglalkoztatási támogatást vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy 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: 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet) alapján az akkreditált foglalkoztatónak támogatást 
folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a támogatás 40%-át igényelheti. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, 
illetve 7 nap alapulvételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag 
étkeztetésben részesülők. 

Amennyiben az időskorúak nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-
e) pontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 
150%-a igényelhető. 

 
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 
 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:   500 000 forint/fő 
 
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben 

szabályozott módon és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályok szerint 
fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A 
demens személyek nappali intézményében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az 
ellátásban részesülő személy rendelkezzen pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos 
demenciakórképet igazoló szakvéleményével. 

A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, 
akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának 
rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást 
vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm. 
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rendelet alapján az akkreditált foglalkoztatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott 
napra csak e támogatás 40%-át igényelheti. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények 
esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a 
kizárólag étkezésben részesülők. 

Amennyiben a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásáról – a 
Kiegészítő szabályok 5.d)-e) pontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak 
után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető. 

 
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 
 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:   310 000 forint/fő 
 
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. 

§-a alapján és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően 
pszichiátriai és szenvedélybetegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 

A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után, 
akikre vonatkozóan a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának 
rendjéről szóló jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási támogatást 
vagy fejlesztő foglalkoztatás működési támogatását, vagy a 327/2012. (XI. 16.) Korm. 
rendelet alapján az akkreditált foglalkoztatónak támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott 
napra csak e támogatás 40%-át igényelheti. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
összesített, a Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma – a heti 6, 
illetve heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap 
alapulvételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők 
és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. 

Amennyiben a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásáról – a 
Kiegészítő szabályok 5.d)-e) pontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak 
után a fajlagos összeg 120%-a igényelhető. 

 
i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 
 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:   206 100 forint/számított férőhely 
 
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. 

§-a alapján és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően 
hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 

A támogatás a számított férőhelyek után igényelhető. 
A számított férőhelyek számának meghatározása: 

Fh = L/251 
Ahol: 
Fh = a számított férőhelyszám, egész számra kerekítve, 
L = az eseménynapló alapján összesített éves létszám, a heti 6, illetve heti 7 napos 

nyitvatartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapulvételével. Elszámolásnál a 
napi átlagos ellátotti létszám nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett 
férőhelyek 120%-át. 
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Amennyiben a hajléktalanok nappali intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) 
pontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a 
igényelhető. 

 
j) Családi bölcsőde 
 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:   360 000 forint/fő 
  

A támogatás a Gyvt.-ben meghatározott családi bölcsődei ellátás biztosítására a Gyvt. 44/A. 
§-a és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályok alapján szervezett 
feladatellátás után jár. A támogatás a települési önkormányzat által fenntartott családi 
bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának 
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 240-nel, elszámolásnál a 
havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján 
összesített éves gondozási napok száma osztva 240-nel. 

Amennyiben a családi bölcsődei ellátásról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-e) pontoknak 
megfelelő – társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a 
igényelhető. 

A fajlagos támogatás 77,5%-a megilleti a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján 
2017. január 1. előtt befogadást nyert és 2017. január 1-jétől az átalakult napközbeni 
gyermekfelügyeletet fenntartó önkormányzatokat is. 

 
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 
 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:   468 350 forint/férőhely 
 
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. és a 

Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelő módon átmeneti 
szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére. A támogatás a települési 
önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti szállásán a ténylegesen betöltött, éjjeli 
menedékhelyén a működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás előtti és 
utáni gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az 
Egészségbiztosítási Alap is finanszíroz. 

 A jogcím szerinti támogatás 50%-a igényelhető a kizárólag lakhatási szolgáltatás 
biztosítása esetén. 

A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre 
álló férőhelyek éves becsült összege osztva 365-tel, elszámolásnál az átmeneti szállás 
esetében a gondozási napokon ténylegesen betöltött férőhelyek, éjjeli menedékhely esetében a 
rendelkezésre álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel. 

Amennyiben a hajléktalanok átmeneti intézményi ellátásáról – a Kiegészítő szabályok 5.d)-
e) pontoknak megfelelő – társulás gondoskodik, úgy a lakhatási szolgáltatásban és az önálló 
életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű szociális munkában egyaránt 
részesülők után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető. 

 
l) Támogató szolgáltatás 

  
Alaptámogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  

 
 
3 000 000 forint/év/szolgálat 
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Teljesítménytámogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 
 

 
 
1 800 forint/feladategység 

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. és a 
Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően támogató 
szolgáltatást tartanak fenn. A támogatásra jogosult települési önkormányzatot alaptámogatás 
illeti meg a szolgálatok száma és teljesítménytámogatás a szolgálat által biztosított 
feladategységek alapján a következők szerint. 

T=AT+ (Fe*Tt) 
ahol: 
AT= alaptámogatás 
Fe = feladategység: a halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt szociálisan rászorult 

személyek segítésével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 
1 óra, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 kilométer, 

Tt = teljesítménytámogatás 
 

Feladategységek számának meghatározása: tervezéskor a feladategységek tervezett száma, 
de legfeljebb a Szoctv. alapján befogadott feladategység, elszámolásnál a teljesített 
feladategység, de legfeljebb a befogadott feladategység. 

Támogató szolgáltatás esetén évente legalább 1200 feladategységet, nem egész évben 
történő támogatás esetén ennek időarányos részét személyi segítéssel kell teljesíteni. Ahány 
feladategységgel a szolgáltató ennél kevesebbet teljesít, annyi szállítási szolgáltatással 
teljesített feladategység nem vehető figyelembe a teljesített feladategység meghatározása 
során. A szállításhoz kapcsolódó személyi segítés aránya a személyi segítésen belül az 
elszámolható feladategység legfeljebb 50%-a lehet. 

Ha a kötelezően teljesítendő feladatmutató – évi 3000 feladategység, nem egész évben 
történő támogatás esetén ezek időarányos része – nem teljesül, elszámoláskor a tárgyévi 
alaptámogatás arányos részét vissza kell fizetni. 

 
m) Közösségi alapellátások 
 

Alaptámogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG:  

 
2 000 000 forint/év/szolgálat 

 
Teljesítménytámogatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 

 
 
150 000 forint/feladategység 

 
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. és a 

Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szakmai szabályoknak megfelelően pszichiátriai 
betegek részére nyújtott közösségi alapellátást vagy szenvedélybetegek részére nyújtott 
közösségi alapellátást biztosító szolgálatot tartanak fenn. A támogatásra jogosult települési 
önkormányzatot alaptámogatás illeti meg a szolgálatok száma és teljesítménytámogatás a 
szolgálat által biztosított feladategységek alapján a következők szerint: 

 
T=AT+ (Fe*Tt) 
ahol: 
AT= alaptámogatás 
Fe = feladategység 
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a) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az egész évben 
szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 00-09 vagy 20-99 diagnóziskódba 
tartozó ellátott, 

b) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az egész évben 
szolgáltatásban részesülő, a BNO 10 kódkönyv F 10-19 diagnóziskódba sorolható, 
vagy egyéb kóros függőség által okozott mentális és viselkedési zavarokban – 
különösen játék- vagy munkaszenvedélyben, társfüggőségben – szenvedő ellátott. 

Tt = teljesítménytámogatás 
 
Feladategységek számának meghatározása: tervezéskor a feladategységek tervezett száma, 

de legfeljebb a Szoctv. alapján befogadott feladategység, elszámolásnál a teljesített 
feladategység, de legfeljebb a befogadott feladategység. Ha a kötelezően teljesítendő 
feladatmutató – éves átlagban 40 fő, nem egész évben történő támogatás esetén ezek 
időarányos része – nem teljesül, elszámoláskor a tárgyévi alaptámogatás arányos részét vissza 
kell fizetni. 

 
n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 

 
ELŐIRÁNYZAT:     5 519,5 millió forint 
 

A támogatásra az a járásszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa 
fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai 
szociális segítő tevékenységet. 

Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszter 2018. november 30-áig állapítja meg. A támogatás folyósítása négy egyenlő 
részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. 

 
o) Kiegészítő fajlagos összegek  
 
oa) Kiegészítő fajlagos összegek az a) és b) alpontok szerinti támogatásokhoz 
 

A települési önkormányzatokat a 2017-18. évi minimálbér és garantált bérminimum 
összegét érintő intézkedésekhez az alábbi kiegészítő fajlagos összegek szerint illetik meg 
támogatások: 
Jogcím Megnevezés Kiegészítő fajlagos összeg 

III.3.a) Család- és gyermekjóléti szolgálat  
+400 000 forint/számított 

létszám/év 

III.3.b) Család- és gyermekjóléti központ 
+300 000 forint/számított 

létszám/év 
 
A támogatás az a) és b) alpontoknál jelzett létszám alapján illeti meg az önkormányzatokat. 

A támogatás felhasználásával kapcsolatban a kiegészítő szabályok a) és b) alpontokra 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
ob) Kiegészítő fajlagos összegek a db), e) és k)-m) alpontok szerinti támogatásokhoz 
 

Az önkormányzatokat a 2017-18. évi minimálbér és garantált bérminimum összegét érintő 
intézkedésekhez az alábbi kiegészítő fajlagos összegek szerint illetik meg támogatások: 
Jogcím Megnevezés Kiegészítő fajlagos összeg 
III.3.db) Házi segítségnyújtás – személyi gondozás +120 000 forint/fő 
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III.3.e) 
Falugondnoki vagy tanyagondnoki 
szolgáltatás 

+600 000 forint/szolgálat 

III.3.k) Hajléktalanok átmeneti intézményei +21 650 forint/férőhely 
III.3.l) Támogató szolgáltatás – alaptámogatás +1 100 000 forint/év/szolgálat 

III.3.m) Közösségi alapellátások – alaptámogatás +1 400 000 forint/év/szolgálat 
 

A támogatás a db), e) és k)-m) alpontoknál jelzett létszám alapján illeti meg az 
önkormányzatokat. A támogatás felhasználásával kapcsolatban a kiegészítő szabályok db), e) 
és k)-m) alpontokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, 
valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 
 
 ELŐIRÁNYZAT:  

  
24 846,0 millió forint 

 
A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk 

fenntartott, a Szoctv. és a Gyvt. szabályainak és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti 
szakmai szabályoknak megfelelően működtetett 

– időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátását, 
– a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, illetve 
– a gyermekek és családok átmeneti gondozását 

biztosító intézmények, illetve a fogyatékos, valamint a pszichiátriai és szenvedélybeteg 
személyek részére nyújtotttámogatott lakhatás egyes kiadásaihoz. 
 

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 
 

SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS 
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 

 2 606 040 forint/számított 
létszám/év 

 
A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket 

meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az időskorúak 
átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeit 
fenntartó, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, illetve a fogyatékos, valamint a 
pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek részére nyújtott támogatott lakhatást biztosító 
települési önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott szakmai dolgozók béréhez, 
valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. 

A támogatás a települési önkormányzatot a Kiegészítő szabályok 5.j) pontja szerint 
számított segítői létszám után illeti meg. 

Az átlagbéralapú támogatás azon települési önkormányzatokat is megilleti, amelyek a 
gyermekek átmeneti gondozásának biztosítására a Gyvt.-ben szabályozott módon helyettes 
szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység 
folytatására a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés alapján jogosultak, illetve az 
önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. A támogatás ebben 
az esetben a helyettes szülői ellátással kapcsolatos költségekre fordítható. 

 
aa) Az ellátottak számának meghatározása 
 
A települési önkormányzatok a Kiegészítő szabályok 2.a) pontja szerinti igénylés keretében 

adatot szolgáltatnak az ellátottak létszámáról, amely éves szinten nem lehet több a szolgáltatói 
nyilvántartásban szereplő létszám 100%-nál. Az ellátottak között: 
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- 0,7-szeres szorzóval kell figyelembe venni a családok átmeneti otthonában külső 
férőhelyen elhelyezett személyeket,  

- 1,2-szeres szorzóval kell figyelembe venni azokat a személyeket, akik rendelkeznek a 
pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórkép súlyos fokozatát 
megállapító szakvéleményével, 

- 1,35-szörös szorzóval kell figyelembe venni a fogyatékos személyek részére nyújtott 
támogatott lakhatás keretében elhelyezett személyeket, 

- 0,96-szoros szorzóval kell figyelembe venni a pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek 
részére nyújtott támogatott lakhatás keretében elhelyezett személyeket.  

Az ellátottak számának meghatározása: 
– tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 

365-tel, 
– elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített 

éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 
 
ab) A számított segítői munkatárs létszám meghatározása 
 

Gsz = L/4 
ahol: 
Gsz = adott évre számított, elismert segítő munkatársak együttes létszáma, egész számra 

felfelé, illetve helyettes szülői ellátás esetén két tizedesre kerekítve, 
L = adott évre elismert aa) alpont szerinti összes ellátotti létszám. 

 
ac) A szakmai dolgozók bértámogatásának meghatározása: 

Tsz = Gsz * Ábsz 
ahol: 
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása, 
Ábsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbérének elismert 

összege. 
A támogatás felhasználható a 2018. december havi bérek 2019. januárban történő 

kifizetésére is. 
A Kiegészítő szabályok 2.a) pontja szerinti igénylést követően, 2017. december 21-éig – az 

előirányzatból a b) pont szerinti döntés után fennmaradó összeg erejéig – az államháztartásért 
felelős miniszter dönt az önkormányzatokat megillető kiegészítő bértámogatás fajlagos 
összegéről.  

 
b) Intézményüzemeltetési támogatás 

 
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk 

fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakását, valamint 
a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményeiben – ide nem értve a 
helyettes szülői ellátást és a családok átmeneti otthonának külső férőhelyeit – az 
intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az ehhez 
kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a 
feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez 
szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembevételével. 

A támogatás összege (a továbbiakban: T) – a Kincstár által ellenőrzött helyi önkormányzati 
adatszolgáltatás alapján – legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet: 

T <= Ösz + (Iv * Ábsz) – Szt 
ahol: 
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Ösz = éves összes várható intézményüzemeltetési kiadás, 
Iv = a finanszírozás szempontjából elismert intézményvezető száma a Kiegészítő szabályok 

5.k) pontja szerint, 
Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege. 
 
Az intézményüzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a 

Kiegészítő szabályok 2.a) pontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott 
útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni. 

Az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak 
összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján – a szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszterek) 2018. december 21-éig 
döntenek. A Kiegészítő szabályok 2.b) pontja szerinti májusi adatszolgáltatás alapján a 
miniszterek döntésüket módosíthatják. 

 
c) Kiegészítő fajlagos összeg az a) alpont szerinti támogatáshoz 

 
Az önkormányzatokat a 2017-18. évi, minimálbér és garantált bérminimum összegét érintő 

intézkedésekhez a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatás 
jogcímhez 241 960 forint/számított létszám/év kiegészítő fajlagos összeg illeti meg. 

A támogatás az a) alpontnál jelzett létszám alapján illeti meg az önkormányzatokat. A 
támogatás felhasználásával kapcsolatban a kiegészítő szabályok III.4. pontra vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
5. Gyermekétkeztetés támogatása 
 
 ELŐIRÁNYZAT:   78 974,0 millió forint 

a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 
 

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a 
bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett 
gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi 
gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A 
támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő 
költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési 
szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől 
vagy nemzetiségi önkormányzattól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. Társult 
feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat igényelhet 
támogatást. 
A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy  
– az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító 
intézmény vagy az önkormányzat bevétele legyen,  
– a szolgáltatási díjban a szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyagköltségét (ez 
megállapodás szerint arányosan is történhet). 
 

aa) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó 
bértámogatás 
 

DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS KÖZTERHEINEK 
ELISMERT ÖSSZEGE:  

 1 900 000 forint/számított 
létszám/év 
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A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvhr., a Kjtvhr., továbbá egyéb, a 

kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a 
gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által 
foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. 

A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon 
önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e 
támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a 
gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál.  

 
Az ellátottak számának meghatározása 
 
A települési önkormányzat az általa étkeztetett, bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában, 

nappali rendszerű köznevelésben, továbbá a kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek, 
tanulók, fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek esetén az 
ellátottak számának meghatározása a Kiegészítő szabályok 5.l) pontja figyelembevételével 
történik. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladatellátási helyen biztosított étkeztetésnél 
vehető figyelembe. 

 
A számított dolgozói létszám meghatározása 
A számított dolgozói létszám – a kollégiumi, externátusi étkeztetettek számán kívüli – az 

ellátottak számától függően az alábbi ellátotti kategóriák szerint a következő 
ha L értéke 1-100 közötti: 
Dsz = (L/25+Lk/25)*F 
ha L értéke 101-500 közötti: 
Dsz = (100/25+(L-100)/60+Lk/25)*F 
ha L értéke 501-1 000 közötti: 
Dsz = (100/25+(500-100)/60+(L-500)/70+Lk/25)*F 
ha L értéke 1 001-1 500 közötti: 
Dsz = (100/25+(500-100)/60+(1 000-500)/70+(L-1 000)/75+Lk/25)*F 
ha L értéke 1 500 feletti: 
Dsz = (100/25+(500-100)/60+(1 000-500)/70+(1 500-1 000)/75+(L-1 500)/80+Lk/25)*F 
 
ahol: 
Dsz = adott évre számított dolgozók létszáma, két tizedesre kerekítve, 
L = adott évre elismert – kollégiumi, externátusi étkeztetettek kivételével – ellátotti létszám, 
Lk = az adott évre elismert kollégiumi, externátusi létszám, 
F = a gyermekétkeztetési feladatellátási helyek számától függő tényező, amelynek értéke 

 1 feladatellátási hely esetén:  1,0 
 2-3 feladatellátási hely esetén:  1,1 
 4-6 feladatellátási hely esetén:  1,2 
 6 feladatellátási hely felett:  1,3 

 
A dolgozók bértámogatásának meghatározása 
 

Tsz = Dsz * Ábd 
ahol: 
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbéralapú támogatása, 
Ábd = a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók átlagbérének elismert összege. 
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A támogatás felhasználható a 2018. december havi bérek 2019. januárban történő 
kifizetésére is. 

ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 
 
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk 

biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és 
dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. 

A támogatás összege (a továbbiakban: T) – a Kincstár által ellenőrzött helyi önkormányzati 
adatszolgáltatás alapján – legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet: 

 
T <= Kgy – Szt 

ahol: 
Kgy = az intézményi gyermekétkeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása 

(vásárolt szolgáltatás esetében a vásárolt szolgáltatás útján ellátottakra számított aa) alpont 
szerinti támogatással csökkentett éves nyersanyag- és dologi kiadás összege), 

Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel elvárt éves összege. 
 
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg 

az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét. 
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának megállapításához szükséges 

adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 2.a) pontja, tartalmát az államháztartásért 
felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell 
venni. 

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti 
meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás 
alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – a 
miniszterek 2018. december 21-éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2.b) pontja szerinti 
májusi és októberi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják. 

 
b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 

 
A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő 

gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési 
adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is. 

A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek 
figyelembevételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint. 

Egy lakosra jutó adóerő-
képesség (forint) 

Fajlagos összeg korrigált értéke az egy 
lakosra jutó adóerő-képesség alapján 

(forint/étkezési adag) 

0-18 000  570 
18 001-21 000  542 
21 001-24 000  513 
24 001-27 000  485 
27 001-30 000  456 
30 001-35 000  399 
35 001-40 000  342 
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40 001-  285 
A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 
2.a) pontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, 
amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni. 
 

6.  Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT:  

 
36 568,9 millió forint 
 

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk 
fenntartott, a Gyvt. és a Kiegészítő szabályok 5.o) pontja szerinti szabályainak megfelelően 
működtetett bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz. 

 
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 
 

FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ KISGYERMEKNEVELŐK, 
SZAKTANÁCSADÓK BÉRTÁMOGATÁSA: 

4 419 000 forint/számított 
létszám/év 

BÖLCSŐDEI DAJKÁK, KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGŰ 
KISGYERMEKNEVELŐK, SZAKTANÁCSADÓK 
BÉRTÁMOGATÁSA: 

2 993 000 forint/számított 
létszám/év 

 
A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket 

meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, 
mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott 
kisgyermeknevelők és dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint 
az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A bértámogatás szolgál a 
bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. 

 
aa) Az ellátottak számának meghatározása 
 
Az ellátottak számának meghatározása: 

– tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma 
osztva 230-cal, 

– elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges 
létszáma osztva 230-cal. 
A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen 

alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 
férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a 
gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem tekintendő hiányzónak a 
sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek azon a 
napon, amikor nem a bölcsődében, mini bölcsődében részesül korai fejlesztésben. Nem 
vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a 
gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott. A fentiek szerint figyelembe vehető 
sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket az 
ellátottak számában két főként lehet figyelembe venni. 

 
ab) A szakmai dolgozók számított létszámának meghatározása 

 
 MBsz = [Le/7, lefelé kerekítve 0 tizedesre) *2,5 fő] + [ha Le – (Le/7, lefelé kerekítve 

0 tizedesre) * 7 >=3, akkor 2,5 fő, ha értéke 0-nál nagyobb és 3-nál kisebb, akkor 1,5 fő] 
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 BBsz =   [ Le /12 *2, de legalább 2 fő kisgyermeknevelő ] +   
  [ Le / 24, de legalább 1 fő bölcsődei dajka ] +  

  [Le t* 2 fő kisgyermeknevelő) ] +  
  egyesített bölcsőde, bölcsődei igazgatóság esetén 1 fő szaktanácsadó 
ahol: 
MBsz = mini bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma, 
BBsz = bölcsődében a szakmai dolgozók számított létszáma, 
Le = a bölcsődei ellátottak aa) alpont szerinti elismert létszáma 
Let = azon telephelyek száma, ahol a bölcsődei ellátottak aa) alpont szerinti elismert 

létszáma meghaladja a 60 főt. 
 
Amennyiben a mini bölcsődében az ellátottak száma meghaladja a 14 főt, úgy a szakmai 

dolgozók számított létszámát a bölcsődére irányadó képlet szerint kell meghatározni. 
A támogatás igénylése szempontjából a szakmai dolgozók finanszírozott létszáma a fenti 

képlet szerinti létszám, de legfeljebb a 2019. évben a ténylegesen foglalkoztatott szakmai 
dolgozók – teljes munkaidőre átszámított – átlagos száma, egy tizedesre kerekítve, azaz: 

Bfk + Bff <= MBsz vagy BBsz 
ahol: 
Bfk = a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű 

bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve, 
Bff = a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű bölcsődei 

kisgyermeknevelők, szaktanácsadók száma, egy tizedesre kerekítve, 
 
ac) A szakmai dolgozók finanszírozott létszámra jutó bértámogatás meghatározása: 
 

Tf = Bfk * BTk + Bff * BTf  
 ahol: 
Tf = a szakmai dolgozók finanszírozás szempontjából elismert létszámának átlagbéralapú 

támogatása, 
BTk = a bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók 

bértámogatása 
BTf = a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása. 
 
A támogatás felhasználható a 2018. december havi bérek 2019. januárban történő 

kifizetésére is. 
 
b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás 
 
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk 

biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a 
személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. 

A üzemeltetési támogatás összege nem haladhatja meg a bölcsődei, mini bölcsődei 
feladatellátás teljes éves kiadásának a gondozási díjakból származó bevétellel és az ac) alpont 
szerinti bértámogatással csökkentett összegét. Az ezzel kapcsolatos önkormányzati 
adatszolgáltatást a Kincstár ellenőrzi. 

A bölcsődei üzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a 
Kiegészítő szabályok 2.a) pontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott 
útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni. 
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A bölcsődei üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak 
összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát 
és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – a miniszterek 2018. december 
21-éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2.b) pontja szerinti májusi és októberi 
adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják. 

 
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK 

TÁMOGATÁSA 
 

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 
  
ELŐIRÁNYZAT:  

  
21 872,0 millió forint 

 
Az előirányzat a települési önkormányzatokat a kulturális alapellátás biztosításához, a 

muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a 
közművelődési alapszolgáltatások biztosításához illeti meg. 

 
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 

  
ELŐIRÁNYZAT:  

  
2 695,8 millió forint 

 
A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát (Tatabánya Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának kivételével), Szentendre Város Önkormányzatát és Tata 
Város Önkormányzatát illeti meg a megyei hatókörű városi múzeumok fenntartására és állami 
feladatainak ellátására.  

 
b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása 

  
ELŐIRÁNYZAT:  

 
3 216,5 millió forint 

 
A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát és Szentendre Város 

Önkormányzatát illeti meg a megyei hatókörű városi könyvtárak fenntartására és állami 
feladatainak ellátására.  

 
c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési 
feladatainak támogatása 

  
ELŐIRÁNYZAT:  

  
791,7 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG:   454 forint/fő 
 
A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatát 

lakosságszám alapján illeti meg a Mötv., valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: 
Kult. tv.) meghatározott közművelődési alapszolgáltatások biztosításához. 

 
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 
támogatása 

  
ELŐIRÁNYZAT:  

  
10 176,2 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG:  1 210 forint/fő, de településenként legalább 
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1 800 000 forint 
 
A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, 

valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a 
közművelődési alapszolgáltatások biztosításához. 

A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata, Szentendre Város 
Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek önkormányzatai 
nem részesülhetnek. 
 
e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 
 
ELŐIRÁNYZAT:   1 213,2 millió forint 

 
A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó települési önkormányzatokat illeti meg 

elsősorban a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) 
bekezdése alapján önkormányzati fenntartásba került muzeális intézmények fenntartásához. 

Az egyes települési önkormányzatokat megillető támogatás összegét a kultúráért felelős 
miniszter határozza meg, az alábbi szempontok figyelembevételével: 

− a 2013-2017. évek közötti időszak átlagos látogatószáma, illetve a két utolsó lezárt év 
változása, 

− leltározott gyűjtemény aránya a teljes gyűjteményhez képest, 
− szakmai besorolás, 
− a települési önkormányzat által fenntartott muzeális intézmények száma, 
− az önkormányzat területi elhelyezkedése. 
A támogatásból az a) pont szerinti támogatásban részesülő önkormányzatok, Budapest 

Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületek önkormányzatai nem részesülhetnek. 
A támogatás folyósítása egy összegben, január hónapban történik. 
 
f) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak 

támogatása 
  
ELŐIRÁNYZAT:  

 
692,2 millió forint 

 
A támogatás Budapest Főváros Önkormányzatát illeti meg a Mötv.-ben, valamint a Kult. 

tv.-ben meghatározott könyvtári, múzeumi és közművelődési feladatainak ellátásához. 
 
g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 

  
ELŐIRÁNYZAT:  

  
692,2 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG:  407 forint/fő 
 
A támogatás a fővárosi kerületek önkormányzatait lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-

ben, valamint Kult. tv. alapján meghatározott közművelődési alapszolgáltatások 
biztosításához. 

 
h) Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 

 
 ELŐIRÁNYZAT:  

 
   2 094,2 millió forint 
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A támogatást a megyei hatókörű városi könyvtárat fenntartó megyeszékhely megyei jogú 
város és Szentendre Város Önkormányzata igényelheti a könyvtár által az 5 500 főnél kisebb 
lakosságszámú – könyvtári szolgáltató helyet működtető – településsel 2018. október 15-éig 
kötött megállapodások alapján, a következők szerint: 

 
ha) 1000 fő lakosságszámú vagy az alatti település 
 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:   668 300 Ft/település 
 
hb) 1001 – 1500 fő lakosságszám közötti település  
 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:   1 060 760 Ft/település  
 
hc) 1501 – 5500 fő lakosságszám közötti település  
 

 FAJLAGOS ÖSSZEG:   1 002 460 Ft/település 
 

A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 
2.a) pontja tartalmazza. A támogatás folyósítása januárban egy összegben történik. 

 
i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 

  
ELŐIRÁNYZAT:  

  
300,0 millió forint 

 
A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja szerint nyilvános könyvtárat fenntartó települési 

önkormányzatot vissza nem térítendő támogatás illeti meg a települési nyilvános könyvtár 
állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, 
berendezési tárgyainak gyarapítására. 

A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat, illetve megyei hatókörű városi 
könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2018. évben a saját bevételeik terhére biztosított 
állománygyarapításra fordított összegek (a továbbiakban: 2018. évi önkormányzati 
hozzájárulás) arányában kell megállapítani. 

A 2018. évi önkormányzati hozzájárulás megállapításakor nem vehetők figyelembe az 
állami támogatások, a pályázati forrásból és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 
támogatásából származó összeg. 

A támogatás az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
 

T = Ki*(Ei/ΣK) 
ahol: 
T = az önkormányzatot megillető támogatás összege 
Ki= a 2018. évi önkormányzati hozzájárulás összege 
Ei = az előirányzat összege 
ΣK= a Ki országosan összesített összege. 
 
Egy önkormányzatot ezen a jogcímen legfeljebb 30 000 000 forint támogatás illet meg. 
Nem részesülhet támogatásban az az önkormányzat, amelynél a fenti képlet szerint a 

támogatás számított összege nem éri el a 15 000 forintot. Ezen önkormányzatok kiadásait a 
végső támogatás meghatározásánál nem kell figyelembe venni. Az emiatt fennmaradó 
összeget a támogatásban részesülő önkormányzatok között kell felosztani. 



28964 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 123. szám 

A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 
2.a) pontja tartalmazza. A támogatás folyósítása április hónapban egy összegben történik. 

 
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti 
szervezetek támogatása 
  
ELŐIRÁNYZAT:  

  
13 005,6 millió forint 

 
Az előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 

szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 11. §-ában és 12. §-ában 
meghatározott, települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott nemzeti vagy 
kiemelt minősítésű előadó-művészeti szervezetek művészeti és létesítménygazdálkodási célú 
működési támogatására szolgál. 

Az önkormányzatokat megillető, jogcímenként és szervezetenként megállapított támogatás 
éves összegét az Emtv. 5/B. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott módon, az Előadó-
művészeti Bizottságok – a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács által 
véleményezett – javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter állapítja meg.  

 
a) Színházművészeti szervezetek támogatása 

 
 ELŐIRÁNYZAT:  

 
9 805,0 millió forint 

 
Az előirányzat a nemzeti és kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és 

létesítménygazdálkodási célú működési támogatását szolgálja. 
 
b) Táncművészeti szervezetek támogatása 

  
ELŐIRÁNYZAT:  

  
280,6 millió forint 

 
Az előirányzat a nemzeti és kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és 

létesítménygazdálkodási célú működési támogatását szolgálja. 
 
c) Zeneművészeti szervezetek támogatása 
 

 ELŐIRÁNYZAT:   2 920,0 millió forint 
 
Az előirányzat a nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok és énekkarok működési 

támogatását szolgálja. 
 
A IV.1. pont a), b) és e) alpontjai, valamint IV.2. pont szerinti, a fenntartó 

önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter 2018. 
november 30-áig állapítja meg. 
 
3. Kulturális illetménypótlék 
 
 ELŐIRÁNYZAT:   3 605,0 millió forint 
 
A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 
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150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kulturális Kjtvhr.) 21. §-a szerinti, 2019. 
január – 2019. december hónapokban kifizetendő kulturális illetménypótlékhoz és annak 
szociális hozzájárulási adójához.  

A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a kulturális illetménypótlék 
teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem 
nyújtható támogatás a kulturális illetménypótléknak a kulturális Kjtvhr. 5. mellékletében 
meghatározott összegén felül nyújtott összeg és az arra tekintettel fizetendő szociális 
hozzájárulási adó kifizetéséhez. 

A támogatás havi összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira 
vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kulturális 
illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása 
– a Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével 
kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján – havonta történik. 

 
V. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS 
 

A 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési 
önkormányzattól – Budapest Főváros Önkormányzatának kivételével – a 
támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó része (a továbbiakban: szolidaritási 
hozzájárulás alapja) a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás 
jogcímen. A szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla: 

No. 

Kategóriák a települési önkormányzat egy 
lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint) 

Hozzájárulás mértéke a szolidaritási 
hozzájárulás alapjának százalékában 

alsó határ felső határ minimum maximum 
a b c d 

1 0 32 000 0 0 
2 32 001 38 000 15 50 
3 38 001 55 000 50 75 
4 55 001 115 000 75 100 
5 115 001   100   
 
A szolidaritási hozzájárulás az alábbi képlet alapján határozható meg: 
 

SZH = SZHA * [ c + (AE – a)/(b – a) * (d – c) ] / 100, egész számra kerekítve – KT, de 
értéke legalább 0 

ahol: 
SZH = szolidaritási hozzájárulás fizetendő összege, 
SZHA = szolidaritási hozzájárulás alapja, 
AE = az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége, ami alapján a szolidaritási 

hozzájárulás mértékének számításakor alkalmazandó paramétertábla megfelelő sora 
alkalmazandó, 

a-d = a szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla szerinti érték, 
KT = 500 fő lakosságszám alatti települések esetében alkalmazandó korrekciós tényező, 

amelynek összege 15 millió forint  
 
Budapest Főváros Önkormányzata esetében a szolidaritási hozzájárulás összege 

10 000,0 millió forint. 
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Kiegészítő szabályok: 
 

1. Általános szabályok 
 

a) Az e melléklet szerinti támogatások 2019. december 31-ig használhatók fel és elsősorban 
működési célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként 
akkor sem tervezhetők, ha a Kiegészítő szabályok valamely támogatás esetében lehetővé 
teszik a felhalmozási kiadások elszámolását, és a felhalmozási kiadások nem 
veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó működtetési tevékenységeket, a feladat 
jogszabályokban rögzített paramétereknek megfelelő ellátásához szükséges működési 
kiadások teljesítését. Az e melléklet szerinti támogatások megalapozottságának 
államháztartásról szóló jogszabályok szerinti ellenőrzése a támogatást megalapozó 
valamennyi kritérium vizsgálatát magában foglalja. 

b) A települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2018. november 1-jei állapotnak 
megfelelő, a lakosságszámra és korcsoportba tartozók esetében – a III.3. pont a) és b) alpont 
szerinti támogatások kivételével – pedig a 2018. január 1-jei állapotnak megfelelő, a 
Belügyminisztérium adatait kell figyelembe venni. A III.3. pont a) és b) alpontja szerinti 
támogatásokat megalapozó lakosságszám tekintetében a Belügyminisztérium 2015. január 1-
jei állapotnak megfelelő adatait kell figyelembe venni. 

c) Az e melléklet szerinti adóerő-képesség figyelembevétele a következők szerint történik: 
A 2017. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a 

2018. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében szolgáltatott adatot a 2017. évi iparűzési 
adóalap összegéről. A 2018. II. negyedéves költségvetési jelentés keretében adatot nem 
szolgáltató önkormányzat esetében az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség 12 500 Ft. 
Ezen önkormányzatok esetében a számított adóalap az e pont szerinti egy lakosra jutó adóerő-
képesség és az önkormányzat lakosságszáma alapján kalkulált. 

d) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus 
rendszeren keresztül 2019. január 5-éig a települési önkormányzatok számára elérhetővé teszi 
az e melléklet I.1-I.3. pontok, II.1-II.5. pontok, III.2-III.6. pontok, IV.1. pont a)-h) alpontok és 
a IV. 2. pont szerinti, valamint 2019. április 15-éig az e melléklet IV.1. pont i) alpont szerinti 
támogatások települési önkormányzatokat megillető összegét. 

e) Az e melléklet szerinti támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait. 

 
2. Az e melléklet szerinti támogatások meghatározásához, módosításához, a helyi 

önkormányzatok egymás közötti, illetve a helyi önkormányzati körön kívüli szervezetnek 
történő feladat-, illetve intézmény átadás-átvételéhez kapcsolódó eljárásrend: 

 
a) Támogatások meghatározása 

No. Adat-
szolgáltatás 
időpontja 

Támogatás 
jogcíme 

Adatszolgáltatás alapja Adatszolgáltatás célja 

 1.  az Ávr. 
szerint 

 I.2. a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz becsült évi 
mennyisége (m3) alapján 

a lakossági díjak 
csökkentését célzó 
támogatás megalapozása 

 2.  az Ávr. 
szerint 

 II.1. és 
II.2. 

gyermeklétszám a 2018/2019. nevelési 
évi nyitó (október 1-jei) tényleges, a 
2018. december 31-ei állapotra becsült 
adatok, a 2019/2020. nevelési évi 
becsült adatok alapján, illetve a vezetői 

a felmért gyermeklétszám, 
vezetői órakedvezmény 
miatti pedagógus-
többletlétszám, illetve 
segítők létszáma alapján a 
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órakedvezmény miatti pedagógus-
többletlétszám, valamint a segítők 
létszáma a becsült adatok alapján 

2019. évi bértámogatás és 
óvodaműködtetési 
támogatás megalapozása 

 3.  az Ávr. 
szerint 

 II.3. e tábla 2. pont szerinti 
gyermeklétszámából a 2018/2019. 
nevelési évben ténylegesen utaztatott 
gyermekek, továbbá 2019/2020. 
nevelési évben az utaztatott gyermekek 
becsült száma 

utaztatott gyermekek 
támogatásának 
megalapozása 

 4. az Ávr. 
szerint 

II.5. nemzetiségi pótlékban részesülő 
pedagógusok száma, 

nemzetiségi pótlékhoz 
biztosított támogatás 
megalapozása 

 5. 
  

 az Ávr. 
szerint 

 III.3. éves becsült ellátotti adatok, az a) és b) 
pontok esetében az ellátási terület  

a III.3. szerinti jogcímek 
támogatásának 
megalapozása 

6.  az Ávr. 
szerint 

  

 III.4. 
  

a bértámogatás megállapításához az 
ellátottak éves becsült száma; az 
 intézményüzemeltetési támogatáshoz a 
2018. évi igénylés, valamint az 
időarányos teljesítés és a 2019. évi 
paraméterek figyelembevételével 2019. 
évre becsült adatok 

2019. évi szakmai 
dolgozók bértámogatása 
és az 
intézményüzemeltetési 
 támogatás megalapozása 

7.  az Ávr. 
szerint 

 III.5. a bértámogatás megállapításához az 
éves becsült ellátotti adatok és a 
székhely, illetve telephelyek száma; az 
üzemeltetési támogatás 
megállapításához a 2019. évi 
feladatellátás becsült adatai; a rászoruló 
gyermekek szünidei étkeztetése 
támogatásának megállapításához 
szükséges adatok  

a dolgozók bértámogatása 
és az intézményi 
gyermekétkeztetési 
üzemeltetési támogatás 
megalapozása, továbbá a 
rászoruló gyermekek 
szünidei étkeztetése 
támogatásának 
megalapozása 

8. az Ávr. 
szerint 

III.6. a bértámogatás megállapításához az 
éves becsült ellátotti adatok és 
feladatellátási helyek száma; az 
üzemeltetési támogatás 
megállapításához a 2019. évi 
feladatellátás becsült adatai 

a dolgozók bértámogatása 
és a bölcsődei 
üzemeltetési támogatás 
megalapozása 

 9.  az Ávr. 
szerint 

 IV.1.h) 2018. október 15-ei tényadatok a megyei könyvtárral 
megállapodást kötő 
önkormányzatok 
számának felmérése a 
támogatásra jogosult 
önkormányzatok 
adatszolgáltatása alapján 

 
10. 

 2019. 
február 26. 

 IV.1.i) az önkormányzat által 2018. évben 
saját bevételei terhére könyvtári 
állománygyarapításra fordított összeg 

a települési 
önkormányzatok 
könyvtári célú 
érdekeltségnövelő 
támogatásának 
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megalapozása 
b) Támogatások évközi módosítása 
No. Adat-

szolgáltatás 
időpontja 

Támogatás 
jogcíme 

Adatszolgáltatás alapja Finanszírozás kezdő 
hónapja 

 1.  2019. 
május 15. 

I.2., II.1., 
II.2., II.3., 
II.4., II.5., 

III.3., 
III.4., 

III.5., III.6.  

a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz becsült évi 
mennyisége (m3) módosítható; az 
óvodások száma, a vezetői 
órakedvezmény miatti 
pedagógus-többletlétszám, illetve a 
segítők létszáma, nemzetiségi 
pótlékban részesülő pedagógusok 
száma, valamint a szociális jogcímek 
esetében a becsült éves ellátotti adatok 
módosíthatók; a III.4., III.5.a) és III.6. 
jogcímeknél a becsült éves ellátotti 
adatok, és az üzemeltetési támogatás 
megállapításához a 2019. évi 
feladatellátás becsült adatai 
módosíthatók; 
a III.5.b) jogcímnél az étkezési 
adagszám módosítható 

I.2. esetében 2019. 
szeptember; 
II.1., II.2., II.3., II.4., II.5., 
III.3., III.4.a), III.5.aa), 
III.5.b) és III.6.a) esetében 
2019. július; 
III.4.b), III.5.ab) és 
III.6.b) esetében 2019. 
augusztus 

 2.  2019. 
október 7. 

I.2., II.1., 
II.2., II.3., 
II.4., II.5., 

III.3., 
III.4.a), 
III.4.b), 

III.5., III.6.  

a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz becsült évi 
mennyisége (m3) módosítható; az 
óvodások száma, a vezetői 
órakedvezmény miatti pedagógus-
többletlétszám, illetve a segítők 
létszáma, nemzetiségi pótlékban 
részesülő pedagógusok száma, valamint 
szociális és gyermekétkeztetési 
jogcímek esetében a becsült éves 
ellátotti adatok, az üzemeltetési 
támogatás megállapításához a 2019. évi 
feladatellátás becsült adatai 
módosíthatók; 
a III.5.b) jogcímnél az étkezési 
adagszám módosítható 

2019. december 

c) A települési önkormányzatok egymás közötti, illetve települési önkormányzaton kívüli (a 
továbbiakban: önkormányzati körön kívüli) szervezetnek történő feladat-, illetve intézmény 
átadás-átvétele 

 
No. 

 Adat-
szolgáltatás 
időpontja 

 
Támogatás 

jogcíme 

 Adatszolgáltatás alapja  Finanszírozás kezdő 
hónapja 

 1.  2019. 
május 15. 

 II.1., II.2., 
II.3. 

2019. szeptember 1-jével történő 
fenntartóváltozás jelzése, az a) pont 
szerinti felmérés során megadott adatok 
megbontásával 

2019. szeptember 

     III.3., 2019. július 1-jével történő III.3. esetében 2019. 
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III.4., 
III.5.a), 

III.6. 

fenntartóváltozás jelzése, az a) pont 
szerinti felmérés során megadott 
ellátotti adatok megjelölésével 

július; 
III.4., III.5.a) és 
III.6.esetében 2019. 
augusztus 

 2.  2019. 
október 7. 

 III.3., 
III.4., 

III.5.a), 
III.6. 

2019. december 1-jével történő 
fenntartóváltozás jelzése, az a) pont 
szerinti felmérés során megadott adatok 
megbontásával  

2019. december 

 
A települési önkormányzat önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő átadás-átvétel 

esetén az átadást, átvételt tanúsító okmányokat a felmérés lezárását követően a Kincstárnak 
küldi meg. A kérelemhez mellékelni kell az átadó és az átvevő között kötött megállapodást, az 
átadás-átvételről szóló képviselő-testületi, illetve társulási tanácsi határozat kivonatát, az 
átvevő feladatellátáshoz szükséges működési engedélyét (szociális ellátások esetében a 
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést igazoló dokumentumot), valamint a feladatot 
átadó és átvevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az e törvény alapján számára biztosított 
támogatások igényléséről vagy lemondásáról gondoskodott. 

Az egyrészről települési önkormányzatok, másrészről települési, területi nemzetiségi 
önkormányzatok, országos nemzetiségi önkormányzatok, központi költségvetési szervek, 
valamint nem állami szervezetek közötti feladat-, illetve intézmény átadása-átvétele esetén, 
amennyiben az intézményátadás, -átvétel időpontja (tényleges átadás-átvétel) nem esik egybe 
a c) pont szerinti táblázatban szereplő fenntartóváltási időpontokkal (finanszírozási átadás-
átvétel), úgy ezen időpontig az érintett felek a finanszírozást pénzeszközátadással, -átvétellel 
egymás közötti megállapodás útján rendezik. A finanszírozási átadás-átvétel időpontjáig 
időarányos támogatás abban az esetben illeti meg a feladatot, intézményt átadó települési 
önkormányzatot, ha a feladatot átvevő az intézmény, szolgáltatás tekintetében a tényleges 
átadás-átvétel időpontjától kezdve működési engedéllyel (szociális ellátások esetében a 
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést igazoló dokumentummal) rendelkezik. 
Ellenkező esetben a feladatot, intézményt átadó települési önkormányzat köteles lemondani a 
tényleges átadás-átvétel időpontjától a finanszírozási átadás-átvétel időpontjáig tartó 
időszakra jutó időarányos támogatásról. 

Az ellátottak arányában kell megosztani: 
– a III.4.b) alpont szerinti támogatást az időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalanok tartós 

bentlakást nyújtó szociális intézményeinek, illetve a gyermekek átmeneti gondozásával 
kapcsolatos feladatok, 

– a III.5.ab) alpont szerinti támogatást az intézményi gyermekétkeztetési feladat települési 
önkormányzatok közötti átadás-átvétele esetén. 

Ha a települési önkormányzat önkormányzati körön kívüli szervezetnek ad át 
– óvodaintézményt, úgy a II.2. és II.3. jogcímek szerinti, 
– III.4. jogcím szerinti intézményt, úgy a III.4. pont b) alpont szerinti, 
– intézményi gyermekétkeztetési feladatot, úgy a III.5. pont ab) alpont szerinti 

támogatásról, vagy annak az átadással érintett ellátottakkal arányos, illetve időarányos 
részéről le kell mondania. 

Ha a települési önkormányzat önkormányzati körön kívüli szervezettől vesz át 
– III.4. jogcím szerinti intézményt, úgy a III.4. pont b) alpont szerinti támogatást a b) pont 

szerinti táblázat 1. alpontja szerint 2019. május 15-éig igényelheti meg. 
– intézményi gyermekétkeztetési feladatot, úgy a III.5. pont ab) alpont szerinti támogatást a 

b) pont szerinti táblázat 1. alpontja szerint 2019. május 15-éig, illetve a b) pont szerinti 
táblázat 2. alpontja szerint 2019. október 7-éig igényelheti meg arra az időszakra, amikor a 
feladatot ellátja, 
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– III.6. jogcím szerinti intézményt, úgy a III.6. pont b) alpont szerinti támogatást a b) pont 
szerinti táblázat 1. alpontja szerint 2019. május 15-éig, illetve a b) pont szerinti táblázat 
2. alpontja szerint 2019. október 7-éig igényelheti meg arra az időszakra, amikor a feladatot 
ellátja. 

 
3. Az I. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok 
 
a) Az I.1. pont a) alpont szerinti számított alaplétszám számításakor a település típusára, a 

lakosságszám-kategóriákra és az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat az 
alábbi táblázat szerint kell figyelembe venni:  

 
 No.  Lakosságszám alsó és felső határa  Elismert köztisztviselői létszám 

       minimum  maximum 
   a  b  c  d 

 A.  Községek 
 A.l.  2 000-3 000  6  8 
 A.2.  3 001-5 000  8  14 
 A.3.  5 001-11 142  14  23 
 B.  Városok 

 B.l.  1 088-5 000  10  19 
 B.2.  5 001-10 000  19  26 
 B.3.  10 001-20 000  26  40 
 B.4.  20 001-34 900  40  58 
 B.5.  34 901-43 908  58  85 
 C.  Megyei jogú városok 

 C.1.  32 974-60 000  76  135 
 C.2.  60 001-100 000  135  200 
 C.3.  100 001-203 493  200  282 
 D.  Fővárosi kerületek 

 D.1.  22 365-60 000  64  112 
 D.2.  60 001-100 000  112  131 
 D.3.  100 001-132 543  131  157 
 
b) Az I.1. pont a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó korrekciós tényezők a következők: 
ba) közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosságszáma alapján:  
 

 Megnevezés  Fenntartó 
önkormányzatok 

együttes lakosságszáma 

 Fenntartó 
önkormányzatok száma 

 Korrekciós tényező 

 ba.1)  3 000 fő alatt  2-5 önkormányzat  0,13 
     6-7 önkormányzat  0,15 
     8-9 önkormányzat  0,17 
     10 vagy több 

önkormányzat 
 0,19 

 ba.2)  3 000-5 000 fő között  3-5 önkormányzat  0,12 
     6-7 önkormányzat  0,14 
     8-9 önkormányzat  0,16 
     10 vagy több 

önkormányzat 
 0,18 
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 ba.3)  5 000 fő felett  3-5 önkormányzat  0,06 
     6-7 önkormányzat  0,08 
     8-9 önkormányzat  0,10 
     10 vagy több 

önkormányzat 
 0,12 

bb) közös hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2017. 
december 1-jei állapotnak megfelelő száma alapján (ide nem értve az átalakult nemzetiségi 
önkormányzatot): 

bb.1) 2-3 nemzetiségi önkormányzat: 0,04, 
bb.2) 4 vagy több nemzetiségi önkormányzat: 0,07, 
bc) közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat: 0,04. 
c) Az I.1. pont szerinti támogatás elszámolásának államháztartásról szóló jogszabályok 

szerinti felülvizsgálata során, ahhoz kapcsolódóan a Kincstár betekinthet az önkormányzatnál 
rendelkezésre álló, adótitkot is tartalmazó okiratokba, dokumentumokba, az idegenforgalmi 
adó és iparűzési adó bevallásokba. 

d) Az I.1. pont b) alpont szerinti támogatások megállapításakor a kiválással érintett 
önkormányzatnak az ingatlan-nyilvántartási adatbázis I.1.b) pont ba) alpont szerinti és az 
OSAP-jelentés I.1.b) pont bb) és bd) alpont szerinti adatait lakosságarányosan meg kell 
osztani a 2014. évben megalakult önkormányzattal. Amennyiben a 2014. évben megalakult 
önkormányzat és az az önkormányzat, amelyből kivált, megállapodik az I.1.b) pont 
támogatást megalapozó adatok két település közötti megbontásáról, úgy e támogatásokat az 
önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik. 

e) Amennyiben az OSAP-jelentés I.1.b) pont bb)-bd) alpont szerinti támogatást megalapozó 
adatok eltérnek az ezen időpont szerinti tényleges adatoktól, úgy az OSAP-jelentés 2019. 
június 30-áig történő javítása alapján az I.1.b) pont bb)-bd) alpontokhoz kapcsolódó 
támogatásokban történő változások finanszírozása augusztus hónaptól történik. 

f) Az I. pontban szereplő támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok: 
fa) Az I.1.a)-e) pontok szerinti támogatások az I.1.f) pontja szerinti beszámítással 

csökkentett, kiegészítéssel, és az I.1.g) pont szerinti korrekcióval növelt együttes összege 
kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal 
kapcsolatos kiadásokra, illetve turisztikai kiadásokra használható fel. 

Turisztikai kiadások alatt különösen a turisztikai fejlesztések, helyi/térségi turisztikai 
desztinációs menedzsment szervezetnek működésre és fejlesztésre történő forrásátadás, a 
település közigazgatási területén található turisztikai vonzerőkkel, szolgáltatásokkal 
kapcsolatos marketingkiadások (kutatás, promóció, oktatás), turisztikai vonzerővel bíró 
rendezvényekkel, garantált programokkal kapcsolatos költségek, műemlékek turisztikai célú 
felújítása, látogathatóvá tétele, továbbá a turizmus által érintett területek, a turisztikai 
vonzerők és szolgáltató helyek környezetében infrastrukturális (utak, parkolók, turisztikai 
információs táblák, kerékpárutak, jelzett turistaútvonalak) és városképi (zöldfelületek, 
díszkivilágítás, díszburkolat) elemek létesítése, karbantartása, fenntartása ismerhető el. 

fb) Az I.2. jogcím szerinti támogatás kizárólag a támogatás céljának megfelelően, a 
lakossági ráfordítások (díjak) csökkentésére fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag 
a „Szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése”, valamint a „Szennyvíziszap kezelése, 
ártalmatlanítása” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

fc) Az I.3. pont szerinti támogatás a határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége 
érdekében felmerülő működési célú kiadásokra használható fel, a személyi jellegű kiadások 
kivételével. A támogatás szempontjából kizárólag a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása”, valamint a „Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások” kormányzati 
funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
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fd) Az I.4. és I.5. jogcímek szerinti támogatások az adott pontban leírtak szerint 
használhatóak fel. 

fe) Az I.6. pont szerinti támogatás a 2019. január-december hónapokban kifizetendő 
polgármesteri illetmény és tiszteletdíj és annak szociális hozzájárulási adójához használható 
fel. Amennyiben a polgármester a tiszteletdíjról lemond, úgy a támogatás az igazgatással, 
településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra, illetve 
turisztikai kiadásokra használható fel. 
 
4. A II. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok 
 

a) A pedagógusok és a segítők bértámogatása az alábbiak figyelembevételével történik. 
 

Vezetői órakedvezmény miatti pedagógus-többletlétszám számítása 
2018/2019. nevelési évre: 

 
2019/2020. nevelési évre: 

 
ahol: 
Vk1; Vk2 = a 2018/2019., illetve a 2019/2020. nevelési évben a vezetői órakedvezményből 

adódó létszámtöbblet, 
V1; V2 = az Nkt. 1. melléklete szerinti vezetők kötelező létszáma, de legfeljebb 
– 2019. év első 8 hónapjában a 2018/2019. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelési 

statisztika szerint ténylegesen foglalkoztatott, 
– 2019. év utolsó 4 hónapjában a 2019/2020. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelési 

statisztikai állapotra becsült 
vezetői létszám. 

Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a köznevelési statisztikában 
szerepeltetett vezetői létszám alapján történik. 

Vi1; Vi2 = a V1 és V2 vezetői létszámra – az Nkt. 5. mellékletében – megállapított kötelező 
nevelési óraszámának, óvodai foglalkozásai számának összege. 

b) Az Nkt. szerint létrehozott óvoda-bölcsőde többcélú intézmény esetében a II.1-II.3. és 
II.5. jogcímek szerinti támogatásokat kizárólag az óvoda intézményegységre vonatkozó 
létszámadatok alapján kell megállapítani. 
c) A II. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok 

A II.1.-II.5. jogcímek szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett 
óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt 
vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás szempontjából kizárólag 
a „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai”, a „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai 
feladatai”, az „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”, valamint a „Gyermekétkeztetés 
köznevelési intézményben” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
A II.4. jogcím szerinti támogatás a támogatással érintett óvodai, bölcsődei és mini bölcsődei 
intézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő 
gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás szempontjából kizárólag a 
„Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”, a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai”, a „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai 
feladatai”, az „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”, a „Bölcsődei ellátás” valamint 
a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” kormányzati funkciókon elszámolt 
kiadások vehetők figyelembe. 
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5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok 
 
a) Gondozási nap: egy ellátott egynapi intézményi ellátása (idős és hajléktalan személyeket 

ellátó tartós és átmeneti szociális intézményben, valamint gyermekek átmeneti gondozását 
biztosító intézményben), amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak 
végleges elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen – 
egészségügyi vagy egyéb okból – távollévőket is figyelembe kell venni. Az intézményi 
jogviszony egy év folyamatos távollét esetén megszűnik. 

b) A települési önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a 
Gyvt. 97. §-a szerinti ellátási szerződés, illetve az önkormányzatok egymás közötti, a Mötv. 
41. § (6) bekezdése alapján kötött szerződés keretében történő ellátása esetén a támogatás 
igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett 
fenntartója jogosult. E szabály alól kivételt képez a III.3.a)-b) és a III.5.aa) pont szerinti 
jogcím, amely esetében az adott alpont szerinti feladatra nem állami fenntartóval kötött 
ellátási szerződés esetén is az a települési önkormányzat jogosult a támogatás igénylésére, 
amely számára szerződés alapján a nem állami fenntartó biztosítja az ellátást. 

c) A b) pontban szereplő kivétellel a III.3., III.4. és III.6. jogcímek szerinti támogatásokat 
azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek 

– az adott szociális szolgáltatás, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenység tekintetében a 
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, és 

– a Szoctv. 58/A. §-a, illetve a Gyvt. 145. §-a alapján az adott szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra, feladatmutatóra 
befogadást nyertek, vagy a támogatásra befogadás nélkül is jogosultak. 

d) A III.3. jogcím szerinti feladatok esetében a társulásoknak járó magasabb támogatás 
akkor igényelhető, ha 

– a feladat ellátásáról a Mötv. szerinti önkormányzati társulás saját fenntartású intézménye, 
szolgáltatója útján gondoskodik, és 

– a feladat ellátásában részt vevő települési önkormányzatok önállóan az adott feladat 
ellátását nem biztosítják, az adott feladat tekintetében nincs szolgáltatójuk, intézményük 
bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, valamint 

– a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosságszáma 
= a c), db) és f)-i) pontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 3 000 fő, 
= a j)-k) pontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 5 000 fő, 

– az adott feladathoz járó alaptámogatás igénylésére az önkormányzat jogosult. 
e) Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás 

szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe. 
f) A III.3., III.4. és III.6. jogcímek szerinti támogatások igénybevételének feltétele az 

ellátott adatainak – a Szoctv. 20/C. § (1)-(4) bekezdései, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) 
bekezdései szerinti – nyilvántartásba vétele, valamint az időszakos jelentési kötelezettség 
teljesítése. A támogatás igénybevételére a fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a 
nyilvántartásba vettek ellátását az időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte. Ha a 
települési önkormányzatok egymás közötti és önkormányzati körön kívüli feladat-, illetve 
intézmény átadása-átvétele következtében az érintett felek a finanszírozást – a Kiegészítő 
szabályok 2.c) pontja szerint – pénzeszközátadással, -átvétellel egymás közötti megállapodás 
útján rendezik, úgy a nyilvántartásba vétel és az időszakos jelentési kötelezettség teljesítése az 
átvevő fenntartó tekintetében vizsgálandó. 

g) A III.3., III.4. és III.6. jogcímek szerinti támogatások teljes összege abban az esetben jár, 
ha a szolgáltatás, intézmény a tárgyév egészében szerepel a szolgáltatói nyilvántartásban. 

Amennyiben a III.3., III.4. és III.6. jogcímek szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész 
évben működik, a támogatás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve 
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megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben a szolgáltatói 
nyilvántartásba történő bejegyzés adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, 
intézmény ezen időponttól jogszerűen működik, e hónapra a támogatás igénybe vehető. 

h) A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben – kivéve a 
hajléktalanok nappali intézményét – a Szoctv. 92/K. § (5)-(6) bekezdései alapján az ellátottak 
száma egyetlen napon sem haladhatja meg: 

– nappali intézmény esetén – a nappali melegedő kivételével – a szolgáltatói 
nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám 110%-át, 

– bentlakásos intézmény esetén a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám 
105%-át, 

– mindkét intézménytípus esetében éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%-át. 
Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a 

szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált döntéssel bejegyzett ellátotti létszám 100%-át. 
i) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások egyidejű igénybevételére 

vonatkozó szabályok: 
ia) Ha az ellátott ugyanazon a napon több szolgáltatótól, intézménytől, hálózattól, illetve 

székhelytől, telephelytől (a továbbiakban együtt: engedélyes) is ugyanabban – a III.3. c)-d) és 
f)-k) és III.6. pontjai szerint támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. 
§ (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó (e melléklet alkalmazása során a továbbiakban: 
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott) – szociális szolgáltatásban vagy 
gyermekek napközbeni ellátásában részesül, a támogatás szempontjából az adott napon 
ellátottként csak annál az engedélyesnél vehető figyelembe, amelyik az ellátottról előbb 
teljesítette az f) pont szerinti időszakos jelentést. 

ib) Az ia) alpont szerinti rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha az ellátott ugyanazon a 
napon több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekek átmeneti 
gondozásába tartozó ellátásban részesül. 

ic) Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől részesül hajléktalan személyek 
nappali ellátásában, a támogatás szempontjából az ellátott valamennyi engedélyesnél 
figyelembe vehető. 

id) Szociális étkeztetés esetén – a népkonyha kivételével – a támogatás szempontjából nem 
vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen 

ida) a demens személy időskorúak nappali ellátásában, 
idb) fogyatékos személyek nappali ellátásában, 
idc) pszichiátriai betegek nappali ellátásában, 
idd) szenvedélybetegek nappali ellátásában vagy 
ide) hajléktalan személyek nappali ellátásában 
is részesül. 
ie) Házi segítségnyújtás esetén a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az 

ellátott arra a napra, amelyen nappali ellátásban is részesül. 
if) Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális alapszolgáltatás esetén a 

támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen 
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekjóléti alapellátásban, 
gyermekvédelmi szakellátásban vagy szociális szakosított ellátásban is részesül, az ig)-il) 
alpontokban meghatározott kivételekkel. 

ig) Szociális étkeztetés esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az 
ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan személyek átmeneti 
szállásán bentlakásos szociális intézményi ellátásban, családok átmeneti otthonában átmeneti 
gondozásban, utógondozói ellátásban  vagy támogatott lakhatásban is részesül. 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 123. szám 28975

ih) Hajléktalan személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe 
kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan 
személyek átmeneti szállásán bentlakásos szociális intézményi ellátásban is részesül. 

ii) Időskorúak nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni az 
ellátottat, ha ugyanazon a napon éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi 
ellátásban is részesül. 

ij) Fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe 
kell venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon fogyatékos személyek rehabilitációs célú 
lakóotthonában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban, 
továbbá ha nevelőszülői ellátásban vagy utógondozói ellátásban is részesül. 

ik) Pszichiátriai betegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell 
venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon pszichiátriai betegek rehabilitációs célú 
lakóotthonában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban, 
továbbá ha utógondozói ellátásban is részesül. 

il) Szenvedélybetegek nappali ellátása esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell 
venni az ellátottat, ha ugyanazon a napon szenvedélybetegek rehabilitációs célú 
lakóotthonában vagy éjjeli menedékhelyen bentlakásos szociális intézményi ellátásban, 
továbbá ha utógondozói ellátásban  is részesül. 

im) Bölcsődei ellátás keretén belül biztosított intézményi vagy szolgáltatási forma 
igénybevétele (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde) esetén a 
támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen a bölcsődei 
ellátás egy másik intézményi vagy szolgáltatási forma igénybevétele során is (bölcsőde, mini 
bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde) ellátásban részesül. 

in) Adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott gyermekjóléti alapellátás esetén a 
támogatás szempontjából nem vehető figyelembe az ellátott arra a napra, amelyen 
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított ellátásban vagy a 
Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó gyermekvédelmi szakellátásban is 
részesül, az io) alpontban foglalt kivétellel. 

io) Bölcsődei ellátás igénybevétele esetén a támogatás szempontjából figyelembe kell venni 
az ellátottat, ha ugyanazon a napon otthont nyújtó ellátásban is részesül. 

ip) Ugyanarra a napra ugyanazon ellátott a támogatás szempontjából nem vehető 
figyelembe több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális szakosított 
ellátás és gyermekvédelmi szakellátás esetén, kivéve az utógondozói ellátás és az éjjeli 
menedékhely legfeljebb három egymást követő napig történő egyidejű igénybevételét. 

iq) A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe támogató 
szolgáltatás esetén az adott napon az azzal az ellátottal teljesített feladategység, aki ugyanazon 
a napon a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá 
nem tartozó 

– szociális szakellátásban – az éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmeneti szállása, 
fogyatékos személyek gondozóháza, időskorúak gondozóháza, idősek otthona, 
hajléktalanok otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalan személyek rehabilitációs 
intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek 
rehabilitációs célú lakóotthona vagy fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú 
lakóotthona támogatott lakhatás kivételével – vagy 
– gyermekvédelmi szakellátásban – otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, 
utógondozás kivételével – 

is részesül. 
ir) A teljesített feladategység meghatározása során nem vehető figyelembe  
– pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10 

kódkönyv F 20-29 vagy 31-33 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített 
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feladategység, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető 
feladatmutató 10 százalékát, 

– szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás esetén az a BNO 10 kódkönyv 
F 10-19 és F6300 diagnóziskódba nem besorolható ellátottakkal teljesített 
feladategység, amely éves szinten meghaladja az összes figyelembe vehető 
feladategység 30 százalékát, 

– közösségi alapellátás esetén az adott napon az azzal az ellátottal teljesített 
feladategység, aki ugyanazon a napon a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a 
Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó 

= gyermekjóléti alapellátásban – a gyermekjóléti szolgáltatás, családok átmeneti 
otthona, családok átmeneti otthona külső férőhelye kivételével –, 

= szociális szakellátásban – az éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmeneti szállása, 
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, hajléktalanok otthona, 
pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, a szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú lakóotthona és a támogatott lakhatás kivételével – vagy 

= gyermekvédelmi szakellátásban – utógondozói ellátás kivételével – 
is részesül. 

is) Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is igénybe vesz pszichiátriai betegek 
részére nyújtott közösségi alapellátást vagy szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi 
alapellátást, az adott napon a vele teljesített feladategységet annál az engedélyesnél kell 
figyelembe venni, amely az ellátott után – a szolgáltatások igénybe vevőinek a Szoctv. 20/C. 
§-ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi 
elektronikus nyilvántartási rendszerben – az időszakos jelentési kötelezettségét előbb 
teljesítette. 

j) A III.4.a) pontban a segítő munkatársak, illetve a III.4.b) pontban az elismert 
intézményvezető létszámának meghatározása az alábbi paraméterek figyelembevételével 
történik:  

 Megnevezés  Finanszírozás szempontjából 
elismert létszám 

 Intézményvezető/Szakmai vezető  1 fő 
 Segítő: 
– időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós 
bentlakásos ellátása, illetve támogatott lakhatás esetén: az 
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete szerint az 
adott ellátásra vonatkozó, kötelező létszámnormában szereplő 
munkakörök (intézményvezető kivételével) 
– gyermekek átmeneti gondozása esetén: a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
1. számú melléklete szerint az adott ellátásra vonatkozó, 
kötelező létszámnormában szereplő munkakörök 
(intézményvezető/szakmai vezető kivételével) 

 4 ellátottra 1 fő 

k) Amennyiben a III.4. jogcím szerinti szociális szakosított ellátást, gyermekek átmeneti 
gondozását biztosító intézmény egyéb ellátotti csoportokról – pl. fogyatékos személyekről, 
pszichiátriai és szenvedélybetegségben szenvedőkről, gyermekvédelmi szakellátásban 
részesülőkről – is gondoskodik, úgy az intézményüzemeltetési támogatáshoz az 
intézményüzemeltetési kiadást meg kell osztani, és az adatszolgáltatás során kizárólag az 
időskorúak átmeneti és tartós, a hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátásának, illetve a 
gyermekek átmeneti gondozásának adatait lehet szerepeltetni. 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 123. szám 28977

l) A III.5.a) jogcím szempontjából az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi étkeztetést 
igénybe vevő gyermekek, tanulók 2019. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma 
alapján tervezhető, illetve igényelhető a támogatás. Az intézményi étkeztetésben részt vevők 
számának megállapításánál egy fő – függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz 
– csak egy létszámként és egy intézménynél szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából 
egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, 
meleg főétkezés biztosított. Az elszámolás dokumentuma az élelmezési nyilvántartás, illetve 
térítési díj-kedvezményre való jogosultság esetén az azt alátámasztó irat is. 

Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani 
óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi, externátusi étkeztetés esetén 200 nappal, 
iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A szünidőben szervezett napközi ellátás (ideértve az 
üdültetés, táboroztatás, egyéb szabadidős program, illetve egyéb szünidei étkeztetéseket is) 
résztvevőinek létszáma az előbbi számításokban nem vehető figyelembe. 

A Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében, mini 
bölcsődében elhelyezett gyermekek esetében az intézményi gyermekétkeztetésben ellátottak 
számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának 
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 230-cal, elszámolásnál a 
havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján 
összesített éves gondozási napok száma osztva 230-cal. 

A települési önkormányzat által fenntartott fogyatékos személyek nappali intézményében 
elhelyezett gyermekek intézményi étkeztetése esetén az ellátottak számának meghatározása: 
tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők 
látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve 
heti 7 napos nyitvatartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapulvételével – osztva 
251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők. 

m) A III.6. pont esetében 
ma) a bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratottnak az a gyermek minősül, akit az intézménybe 

felvettek, beírattak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben; 
mb) a nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárvatartás idején az ügyeletet 

biztosító intézményben kell jelenteni az áthelyezett, beíratott gyermeket (a továbbiakban: 
ügyeletes ellátás). Abban a hónapban, amikor a beíratott gyermek ügyeletes ellátást is igénybe 
vesz, – a III.6. pontban előírt legfeljebb 10 napos hiányzási határérték szempontjából – a 
beíratása szerinti és az ügyeletes intézmény szerinti hiányzási napokat egybe kell számítani. 
Az ügyeletet biztosító intézményben a gyermekek létszáma egyetlen napon sem haladhatja 
meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 120%-át. Az intézmény nyári 
zárvatartása idején a támogatás azon beíratott gyermek után vehető igénybe, aki az adott 
hónapban az intézménnyel jogviszonyban állt és a napi nyilvántartási rendszerben megjelent. 
Amennyiben az intézmény a hónap egyetlen napján sem tart nyitva, abban az esetben 
támogatás arra a hónapra nem vehető igénybe; 

mc) amennyiben a gyermek első alkalommal (beszoktatás első napja) vagy az igénybevétel 
utolsó hónapjában nem egész hónapra jelenik meg beíratottként az intézményben és a napi 
nyilvántartásban, akkor a támogatás – III.6. pontban előírt legfeljebb 10 napos hiányzási 
határérték figyelmen kívül hagyásával – a ténylegesen igénybe vett napok száma alapján jár, 
feltéve, hogy ezeken a napokon a gyermek jogviszonyban is állt az intézménnyel; 

md) a napi nyilvántartási rendszerben vezetett adatoknak és a bölcsődében, mini 
bölcsődében rendszeresített napi jelenlét kimutatásának egyezni kell. 

n) A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok 
A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel, 

a következők mellett: 
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na) a III.1. jogcím szerinti támogatást a települési önkormányzat kizárólag a 2019. évi 
január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékra, egészségügyi 
kiegészítő pótlékra és azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra használhatja fel, 

nb) a III.2. jogcím szerinti támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli 
és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának 
települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására, valamint a 3. 
melléklet I. pont 11. alpont f) pont szerinti ellátások önrészére, a III.3., III.5. és III.6.  
jogcímek szerinti, az önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott feladatokra, 
használható. A támogatás szempontjából kizárólag az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” 
megfelelő rovatain, illetve a „Lakáshoz jutást segítő támogatások”, a „Lakóingatlan szociális 
célú bérbeadása, üzemeltetése”, a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások”, az 
„Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” kormányzati funkciókon, 
valamint az nd)  és nf)-nh) alpontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások 
vehetők figyelembe. Amennyiben az önkormányzat a III.3., III.5. és III.6. pont szerinti 
feladatokra támogatásban nem részesül, de e feladatok ellátásához társulás vagy másik 
önkormányzat felé „Támogatási célú finanszírozási műveletek” kormányzati funkción 
teljesített kiadással hozzájárul, úgy ennek összege a támogatás elszámolása szempontjából 
figyelembe vehető, 

nc) a III.3.a), III.3.b), III.3.n) és III.3.oa) pontok között átcsoportosítás hajtható végre. A 
támogatás szempontjából kizárólag a „Család- és gyermekjóléti szolgáltatás” és a „Család- és 
gyermekjóléti központ” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe, 

nd) a III.3.c)-l) és III.3.ob) pontok között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás 
szempontjából kizárólag a „Család- és gyermekjóléti szolgáltatás”, a „Család- és 
gyermekjóléti központ”, a „Szociális étkeztetés”, a „Házi segítségnyújtás”, a „Falugondnoki, 
tanyagondnoki szolgáltatás”, az „Időskorúak nappali ellátása”, a „Demens betegek nappali 
ellátása”, a „Fogyatékossággal élők nappali ellátása”, a „Pszichiátriai betegek nappali 
ellátása”, a „Szenvedélybetegek nappali ellátása”, a „Hajléktalanok nappali ellátása”, a 
„Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni 
gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján”, a „Hajléktalanok átmeneti 
ellátása”, a „Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére”, a „Pszichiátriai betegek 
közösségi alapellátása” és a „Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: 
alacsonyküszöbű ellátás)” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe, 

ne) a III.4. jogcím szerinti támogatás a támogatással érintett intézmények működési és 
felhalmozási kiadásaira fordítható, azzal, hogy a III.4.a), III.4.b) és III.4.c) pontok között 
átcsoportosítás hajtható végre. E támogatást az önkormányzat a családok átmeneti otthonából 
év közben kikerülők otthontalanságának megszüntetéséhez is felhasználhatja. A támogatás 
szempontjából kizárólag a „Gyermekek átmeneti ellátása”, az „Időskorúak átmeneti ellátása”, 
a „Demens betegek átmeneti ellátása”, az „Időskorúak tartós bentlakásos ellátása”, a „Demens 
betegek tartós bentlakásos ellátása”, a „Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása”, a 
„Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére”, a „ Támogatott lakhatás 
szenvedélybetegek részére” és a „Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére” 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe, 

nf) a III.5.a) jogcím szerinti támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak 
megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű 
kiadásokat is) számolható el, azzal, hogy a III.5.aa)-ab) pontok szerinti támogatások egymás 
között átcsoportosíthatók. A III.5.aa)-ab) pontok szerinti támogatás szempontjából kizárólag 
a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, valamint a „Gyermekétkeztetés 
bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” kormányzati funkciókon elszámolt 
kiadások vehetők figyelembe, 
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ng) a III.5.b) jogcím szerinti támogatás szempontjából kizárólag az „Intézményen kívüli 
gyermekétkeztetés” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe, 

nh) a III.6. jogcím szerinti támogatás kizárólag a támogatással érintett intézmények 
működési és felhalmozási kiadására fordítható, azzal, hogy a III.6.a)-b) pontok szerinti 
támogatások egymás között átcsoportosíthatók. A támogatás szempontjából kizárólag a 
„Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása” kormányzati funkción 
elszámolt kiadás vehető figyelembe.  
 o) A III. pont szerinti támogatások 

oa) a Szoctv., illetve a Szoctv. 132. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján 
kiadott jogszabályokban, továbbá 

ob) a Gyvt., illetve a Gyvt. 162. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján 
kiadott jogszabályokban 
foglalt szakmai feltételeknek megfelelően biztosított ellátás esetén vehetők igénybe. 

p) Demens személyek nappali ellátása, valamint időskorúak bentlakásos ellátása esetében a 
támogatás igénybevételéhez a 2019. január 1-je előtt kiállított demenciakórképet igazoló 
szakvélemények is elfogadhatók. 

 
6. A IV. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok 
 
a) A IV.1. a) és b) pontok szerinti támogatások felhasználását a Kult. tv. 45. § (5) 

bekezdése, illetve 68. § (3) bekezdése szerinti beszámolókban is szerepeltetni szükséges. 
b) A IV.1. pont d), h) és i) alpontok szerinti támogatások felhasználásáról az önkormányzat 

2020. február 28-áig adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelynek formáját, tartalmát és 
rendjét a kultúráért felelős miniszter által kiadott Útmutató rögzíti. 

c) A IV. pont szerinti támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok 
A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel, 

figyelembe véve a szakmai jogszabályok előírásait, a következők mellett: 
ca) A IV.1.a) és IV.1.e) pontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a „Múzeumi 

gyűjteményi tevékenység”, a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, 
a „Múzeumi kiállítási tevékenység”, valamint a „Múzeumi közművelődési, 
közönségkapcsolati tevékenység” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők 
figyelembe. 

cb) A IV.1.b) pont szerinti támogatás a Kult. tv. 66. §-ában foglalt feladatok 
megvalósításához kapcsolódó személyi juttatások és azok járulékai, dologi kiadások és 
felhalmozási kiadások finanszírozására használható fel. A támogatás terhére elszámolhatóak a 
könyvtári szakpolitikai programok területi szintű koordinációjának és megvalósításának 
kiadásai is. 

A támogatás szempontjából kizárólag a „Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása”, a 
„Könyvtári állomány feltárása, megőrzése és védelme”, valamint a „Könyvtári 
szolgáltatások” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum 
vásárlásra fordítja, ideértve a nemzetiségi nyelvű könyvtári dokumentumok beszerzését is, 
úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult. 

cc) A IV.1.c) és IV.1.g) pontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a 
„Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, a „Közművelődés - 
hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, a „Közművelődés - egész életre 
kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”, valamint a „Közművelődés - kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

cd) A IV.1.d) pont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok: 
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cda) a támogatás szempontjából kizárólag a cb) és cc) alpontokban szereplő kormányzati 
funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe, 

cdb) amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem a Kult. tv. 76. § (3) 
bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra 
fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult. 

cdc) Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat 
fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására 
fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult. 

cdd) A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés b) pontja alapján az illetékes megyei hatókörű városi 
könyvtárral szolgáltatási szerződést kötött önkormányzatnak a támogatás legalább 25%-át a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI 
rendeletben előírt könyvtári szolgáltatások infrastrukturális feltételeit biztosító tevékenységre 
és a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz 
kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia. 

ce) A IV.1.f) pont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok: 
cea) a támogatás szempontjából kizárólag a ca), cb) és cc) alpontokban szereplő 

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe, 
ceb) Budapest Főváros Önkormányzatának a támogatást a Budapesti Művelődési Központ, 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum működésének és 
feladatellátásának biztosításához kapcsolódó működési és felhalmozási kiadásokra kell 
felhasználnia, 

cec) amennyiben Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárra 
jutó támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a 
támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.  

cf) A IV.1.h) pont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok: 
cfa) a támogatás szempontjából kizárólag a cb) alpontban szereplő kormányzati funkciókon 

elszámolt kiadások vehetők figyelembe, 
cfb) a támogatást a megyei hatókörű városi könyvtár a Könyvtári Szolgáltató Rendszer (a 

továbbiakban: KSZR) működtetésére használhatja fel, 
cfc) ha a megyei hatókörű városi könyvtár a KSZR működtetésére megállapodást köt a 

városi könyvtárral, a városi könyvtár által ellátott feladatok költségeinek fedezetéről e 
támogatás keretei között a megyei hatókörű városi könyvtár gondoskodik. 

cg) A IV.1.i) pont szerinti támogatásra vonatkozó szabályok: 
cga) a támogatás szempontjából kizárólag a cb) alpontban szereplő kormányzati funkciókon 

elszámolt kiadások vehetők figyelembe, 
cgb) a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési 

tárgyainak gyarapítására fordított összeg a támogatás 30%-át nem haladhatja meg. 
ch) A IV.2.a) pont szerinti támogatás szempontjából kizárólag a „Színházak tevékenysége” 

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
ci) A IV.2.b) és IV.2.c) pontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a „Művészeti 

tevékenységek (kivéve: színház)” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők 
figyelembe. 
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3. melléklet a 2018. évi L. törvényhez 
 

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 
 
I. Működési célú támogatások 
 
1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 
 
Előirányzat:  

  
4 500,0 millió forint 

 
Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az 

önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás 
és szennyvízszolgáltatás, valamint a más víziközmű-társaságtól vásárolt, illetve átvett 
lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. 

A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatás 
elosztása a pályázók között a tárgyévet megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának 
mennyisége, az ebben várható változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható 
ráfordításai figyelembevételével történik. A támogatás településenkénti összegének 
megállapítása során figyelembe kell venni az adott település lakosainak szociális helyzetét is. 

Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes 
módozatai ráfordításainak támogatására is azon települési önkormányzatok esetén, amelyek 
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a 
településen élők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve 
tartálykocsis szállítással biztosítani. 

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter 
dönt. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben 
történik, felhasználásának határideje tárgyév december 31-e. 

 
2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának 
támogatása 
 

Előirányzat:              100,0 millió forint 
 
Az előirányzat azon helyi önkormányzat támogatására szolgál, amely a kéményseprő-ipari 

tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 
közszolgáltatási szerződés lejártáig a közszolgáltatást biztosítja. A támogatást a helyi 
önkormányzat pályázati úton igényelheti a közszolgáltatás 2015. július 1-jei állapot szerinti 
közszolgáltatási díjának megtérítésére. Az igényelhető összeget a közszolgáltatási díjból 
befolyó bevétel csökkenti, továbbá az előző évi támogatás elszámolását követően az előző évi 
tényadatok alapján meg nem igényelt összeg növeli. 

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő 
támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
tárgyévi térítésmentes ellátásához szükséges becsült adat alapján egy összegben történik, 
felhasználásának határideje tárgyév december 31-e. 
 
3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 
 

Előirányzat:              1 820,0 millió forint 
 

3. melléklet a 2018. évi L. törvényhez
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Az előirányzat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális feladatainak, elsősorban 
a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ és a Pannon Filharmonikusok működésének 
támogatására szolgál. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a kultúráért felelős 
miniszter – mint támogató – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzattal a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést. A támogatás 
teljes összegének folyósítása a szerződéskötést követő 30 napon belül történik, felhasználási 
határideje tárgyév december 31-e. 

 
4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 
 
 Előirányzat:   12 000,0 millió forint 

 
Az előirányzat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § 

(4) bekezdés c) pontja szerinti, a Budapest Főváros Önkormányzata által kötelezően ellátandó 
feladatok támogatására szolgál. A támogatás a fővárosi helyi közösségi közlekedés tárgyévi 
működésének támogatására fordítható. 

A támogatás nem haladhatja meg a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, 
valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: EK-rendelet) alapján megállapított, a fővárosi helyi közlekedési 
közszolgáltatás ellátása során felmerülő veszteséget. 

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása részletekben, időarányosan történik, 
felhasználásának határideje tárgyév december 31-e. 

A közlekedésért felelős miniszter – mint támogató – a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével Budapest Főváros 
Önkormányzatával a támogatás felhasználásának szabályairól támogatási szerződést köt. 

 
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 
 
 Előirányzat:   2 050,0 millió forint 

 
Az előirányzatból támogatást – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – az a 

települési önkormányzat igényelhet, amely a településen a tárgyév egészében helyi 
közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart 
fenn, a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására az önkormányzati, állami és egyéb 
szolgáltatóval jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést kötött, vagy egyéb tevékenység 
gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban együtt: 
helyi közlekedés). 

A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatás 
igénylésénél a települési önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés ellátásához és 
fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben, a tárgyévet megelőző évet érintően 
szolgáltatónként milyen összegű saját forrás átadásával járult hozzá. A támogatás összege 
ezen önkormányzati saját forrást legfeljebb 25%-kal haladhatja meg. 

A támogatás a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi 
szempontból súlyozott – személyszállítási teljesítmények (férőhely-kilométer) arányában 
kerül elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, és a 
településkategóriák tárgyévet megelőző évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is. 
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A támogatás elosztása és a döntési javaslat előkészítése során figyelembe veendő 
környezetvédelmi súlyszámok a következők:  

 Dízel 
autóbusz 

 Gázüzemű autóbusz 
(LPG és CNG) 

 Trolibusz  Elektromos és dízel- 
elektromos hajtású autóbusz, villamos 

 1,00  1,75  1,75  2,90 
 
A támogatás a települési önkormányzatnak az EK-rendelet alapján megállapított, a helyi 

közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő – tárgyévet megelőző évi – vesztesége 
erejéig igényelhető, és annak pótlására használható fel. A települési önkormányzat a kapott 
támogatást a tárgyévet megelőző évben a területén működő, pályázatában szereplő 
szolgáltatók részére a pályázati döntés szerinti összegben utalja tovább. 

A támogatásról a közlekedésért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő támogatás 
folyósítása részletekben, időarányosan történik, felhasználásának határideje tárgyév december 
31-e. 

 
6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 
 
 Előirányzat:   150,0 millió forint 

 
A központi költségvetés – az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 

érdekében – támogatást biztosít az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen időben, 
és kiváló minőségben teljesítő települési önkormányzatok számára. 

A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. 
A támogatás az államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók 

egyszeri elismerésére fordítható. 
A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő 

támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának 
határideje tárgyév december 31-e. 

 
7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 
 
 Előirányzat:   300,0 millió forint 

 
Az előirányzat szolgál a megyei önkormányzatok tárgyévi váratlan kiadásai támogatására a 

bevételeik figyelembevételével. 
A támogatást a megyei önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. 
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 

miniszter együttesen, legkésőbb tárgyév november 30-áig dönt. 
A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet 
a) vissza nem térítendő támogatás, amelynek felhasználási határideje a tárgyévet követő év 

november 30-a, kivéve, ha a támogatói okirat más határidőt állapít meg, 
b) visszatérítendő támogatás, amelynek visszafizetési határideje a támogatói okiratban 

szereplő határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év november 30-a. 
 

8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt 
közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása 
 

Előirányzat:              280,0 millió forint 
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Az előirányzat szolgál a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján 
a közérdekű szolgáltatónak az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem 
fedezhető, indokolt többletköltségei megtérítésére a közérdekű közszolgáltató kijelölése 
megszűnéséig vagy az új közszolgáltatási szerződés alapján történő közszolgáltatás 
megkezdéséig az ellátásért felelős települési önkormányzatokon keresztül. 

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) javaslatát követően dönt.  

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása támogatási előlegként egy összegben történik, 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter döntését követő 15 napon belül. A folyósítás 
feltétele, hogy az ellátásért felelős önkormányzat az előző évre vonatkozó elszámolást az éves 
költségvetési beszámolójában teljesítse. Amennyiben ez nem történt meg a miniszteri döntést 
megelőzően, akkor az elszámolást követő 15 napon belül kerülhet sor a folyósításra. A 
támogatás felhasználásának határideje tárgyév december 31-e.  

Amennyiben a közérdekű szolgáltatót a tárgyévet megelőző évi beszámolójának 
ellenőrzését követően a MEKH tájékoztatása alapján többlettámogatás illeti meg, a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter dönt az elfogadott többletköltségről, és az ellátásért 
felelős települési önkormányzatokon keresztül gondoskodik a támogatási előleggel nem 
fedezett résznek támogatásként történő biztosításáról. 

 
9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatása 
 

Előirányzat:        3 000,0 millió forint 
 
Az előirányzat az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat 

szociális célú tüzelőanyag – tűzifa vagy barnakőszén – vásárlásának támogatására szolgál.  
A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.  
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő 

támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának 
határideje tárgyévet követő év március 31-e. 
 
10. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 
 
 Előirányzat:   11 000,0 millió forint 

 
a) A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján 

igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető 
helyzet elhárítása érdekében. 

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 
miniszter (a továbbiakban együtt: miniszterek) a beérkező támogatási igények elbírálását 
követően folyamatosan, de legkésőbb tárgyév december 10-éig együttesen dönt. 

A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet 
− vissza nem térítendő támogatás, amelynek felhasználási határideje a folyósítást 

követő harmadik hónap utolsó napja, kivéve azoknál a támogatásoknál, amelyeknek 
célja és nagyságrendje megköveteli, hogy a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter a támogatási döntést követően a támogatás felhasználásának és 
elszámolásának feltételeiről támogatási szerződést kössön a kedvezményezettel, 

− visszatérítendő támogatás, amelynek visszafizetési határideje a miniszterek döntése 
szerinti határidő, de legfeljebb a tárgyévet követő év december 31-e, 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 123. szám 28985

− vissza nem térítendő támogatás a Szoctv. 45. §-a szerinti kifizetésekhez, amelynek 
felhasználási határideje tárgyév december 31-e. 
 

b) Az előirányzat szolgál a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok 
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, és a pénzügyi 
gondnok díjára. 

− Visszterhes kamattámogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a helyi 
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott 
eljárás keretében az egyezséget pénzügyi intézménytől felvett hitellel teremtette 
meg. Ha a kamattámogatás alapjául szolgáló hitel forinttól eltérő devizanemű, a 
kamattámogatást a Magyar Nemzeti Bank által a kamattámogatás esedékességét 
megelőző második munkanappal közzétett, az adott devizára vonatkozó 
középárfolyam figyelembevételével kell kiszámítani. A kamattámogatás feltételeit 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a helyi önkormányzat 
megállapodásban rögzíti. 

− A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi 
gondnok díjához költségvetési támogatás vehető igénybe. A pénzügyi gondnok 
díjának összege – az általános forgalmi adóval együtt – legalább 800 ezer forint, 
legfeljebb 3 000 ezer forint lehet. A pénzügyi gondnok díjának folyósításáról – a 
bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre emelkedését követően – a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik. 
 

11. Önkormányzati elszámolások 
 
 Előirányzat:  4 684,8 millió forint 

 
a) Az önkormányzati elszámolások előirányzatát növeli 
aa) a költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok által 

költségvetési évben visszafizetett támogatások összege, 
ab) az önellenőrzés, a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése 

alapján a helyi önkormányzatok által jogtalanul igénybe vett támogatások költségvetési évben 
visszafizetett összege, 

ac) a helyi önkormányzatok által költségvetési évben megfizetett ügyleti és késedelmi 
kamat összege, 

ad) a települési önkormányzatok által igényelt támogatások – a nem helyi önkormányzat 
részére történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével – lemondott 
előirányzatának összege, 

ae) az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvevőt, 
af) a helyi önkormányzatok által az Áht. 83. § (6a) bekezdésében felsorolt kötelezettségek 

költségvetési év december 5-éig történő elmulasztása miatt a költségvetési évben 
felfüggesztett támogatások összege, 

ag) az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
együttes intézkedése esetén a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 
évi C. törvény (a továbbiakban: 2018. évi költségvetési törvény) 3. melléklet I.11 
Önkormányzati elszámolások jogcímének tárgyévet megelőző év december 31-ei pozitív 
egyenlegének összege. 

b) Az önkormányzati elszámolások előirányzatát csökkenti a települési önkormányzatok 
által igényelt támogatásoknak az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott 
időpontokban és esetekben – a nem települési önkormányzattól történő feladatátvétellel 
összefüggő előirányzat-növelés kivételével – pótigényelt előirányzatának az összege. 
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c) Az önkormányzati elszámolások előirányzat terhére a következő kifizetések teljesíthetők 
ca) a támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi 

önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege, 
cb) az önellenőrzés, a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése 

alapján a helyi önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben 
kifizetett összege, 

cc) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi 
önkormányzatokat megillető ügyleti és késedelmi kamat összege, 

cd) a helyi önkormányzatok által az Áht. 83. § (6a) bekezdésében felsorolt, költségvetési 
évet megelőző éveket terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése esetén a 
költségvetési évet megelőző években felfüggesztett támogatások összege, 

ce) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi 
CXXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések, 

cf) az önellenőrzés és a kincstári felülvizsgálat során a helyi önkormányzat javára 
megállapított visszatérítés összege. 

d) Az előirányzat szolgál a 2018. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. pontjában 
szereplő azon költségvetési támogatások le nem hívott részének forrásául, amelyek esetében a 
tárgyévet megelőző évben csak az előleg kifizetése történt meg. A tárgyévet megelőző évben 
le nem hívott, de tárgyévben esedékessé váló támogatások vonatkozásában a támogató 
jogosult a tárgyévet megelőző  évi támogatási szerződés, illetve kiadott támogatói okirat 
módosítására. E támogatások tárgyévi folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az 
önkormányzat a tárgyévet megelőző évben kapott támogatással (előleggel) legkésőbb tárgyév 
november 15-éig elszámol. A támogatás felhasználási határideje tárgyévet követő év 
december 31. 

e) Az előirányzat szolgál arra, hogy a jogosult magánszemély részére a közműfejlesztési 
hozzájárulás megfizetett összegének a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 
262/2004. (IX. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: közműfejlesztési kormányrendelet) 
meghatározott hányada támogatásként a települési önkormányzatokon keresztül biztosításra 
kerüljön.  

A támogatást a helyi önkormányzat jegyzője kérelem útján igényli a magánszemély 
jogosultaktól beérkezett, a közműfejlesztési kormányrendeletben foglalt feltételeknek 
megfelelő igények közműfajtánként és igénylők számának megjelölésével történő 
összesítésével minden negyedévet követő hónap 20-áig a Magyar Államkincstár illetékes 
területi szervén (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül. 

Az Igazgatóság a beérkezéstől számított húsz napon belül továbbítja az összesített 
kérelmeket a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére. A vissza nem térítendő 
támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben a kérelmek beérkezését 
követő hónapban történik. 

f) Az előirányzat szolgál  
fa) a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. február 28-án hatályos Szoctv. 

faa) 38. § (5) bekezdése alapján az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy 
részére járó lakásfenntartási támogatásra, 
fab) 55/A. § alapján járó adósságcsökkentési támogatásra  

kifizetett összegek 90%-a, 
fb) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, 

illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 
156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett 
összeg, továbbá 

fc) az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és 
szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés 
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megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya 
alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 
93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás 
címén kifizetett összegek 100%-a  
igénylésének fedezetéül. 

Az e pont szerint biztosított támogatás kizárólag az abban meghatározott célokra fordítható. 
A támogatás szempontjából kizárólag az egységes rovatrend „Ellátottak pénzbeli juttatásai” 

megfelelő rovatain elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 
g) Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat és társulása számára a Svájci-

Magyar Együttműködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás 
kiegészítésére a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi 
költségvetési támogatásból adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére.  

 
12. Kiegyenlítő bérrendezési alap 
 
 Előirányzat:  11 000,0 millió forint 

 
Az előirányzatból a 38 000 forintot meg nem haladó egy lakosra jutó adóerő-képességgel 

rendelkező, önkormányzati hivatalt fenntartó települési önkormányzat pályázati úton 
támogatást igényelhet a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének emeléséhez. 
Közös önkormányzati hivatal esetében a pályázat benyújtására a székhely önkormányzat 
jogosult. 

A támogatás a 2. melléklet I.1. a) pontja szerinti elismert hivatali létszám után vehető 
igénybe. Az igénylés feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az 
illetményalapot 2019-re legalább a pályázati kiírásban meghatározott összegben állapítja meg. 

Az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő, differenciált támogatás fajlagos összegei: 
 

Egy lakosra jutó adóerő-
képesség kategóriák 

Kiegészítő támogatás 
fajlagos összege 

20 000 forint vagy kevesebb 800 000 forint/fő/év 
20 001- 25 000 forint között 760 000 forint/fő/év 
25 001 - 27 500 forint között 720 000 forint/fő/év 
27 501 - 30 000 forint között 680 000 forint/fő/év 
30 001 - 32 500 forint között 640 000 forint/fő/év 
32 501 - 35 000 forint között 560 000 forint/fő/év 
35 001 - 38 000 forint között 480 000 forint/fő/év 

Ha 2018. július 1-jén a hivatalban alkalmazott illetményalap a 60. § (1) bekezdésében 
szereplő összeg  

a) 110%-át nem haladta meg, úgy a táblázat szerinti fajlagos összeg igényelhető, 
b) az a) pont szerinti mértéket meghaladta, de a 120%-át nem érte el, úgy a táblázat 

szerinti fajlagos összeg 75%-a igényelhető, 
c) 120%-át elérte vagy meghaladta, úgy a táblázat szerinti fajlagos összeg 50%-a 

igényelhető. 
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő 

támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, felhasználásának 
határideje tárgyév december 31-e. 
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II. Felhalmozási célú támogatások 
 
1. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 
 
 Előirányzat:   370,0 millió forint 

 
A támogatást a települési önkormányzatok a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami 

révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására, 
felújítására és fejlesztésére, valamint kivételes esetben új eszköz beszerzésére pályázati úton 
igényelhetik. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatáspolitikai szempontok esetén lehetőség 
van a működtetés támogatására is. A működtetésre szolgáló támogatás felhasználásának 
határideje a tárgyév december 31-e, a fenntartásra, felújításra, fejlesztésre és beszerzésre 
szolgáló támogatás felhasználásának határideje a tárgyévet követő év december 31-e. 

A kompközlekedés működtetéséhez Mohács Város Önkormányzatát legalább 45,0 millió 
forint, Dunafalva Község Önkormányzatát legalább 15,0 millió forint illeti meg az 
előirányzatból. 

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a közlekedésért felelős miniszter dönt. 
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben 
történik. 

 
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
 
 Előirányzat:   5 000,0 millió forint 

 
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 
 

 Előirányzat:   2 000,0 millió forint 
 
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az 

önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, 
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető 
maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint. 

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. 
 
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 
 

 Előirányzat:   500,0 millió forint 
 
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a 

tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve 
új sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió 
forint. 

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. 
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c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
 

 Előirányzat:   2 500,0 millió forint 
 
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet – 

Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő 
út, híd és járda felújítására, karbantartására. Az igényelhető támogatás maximális mértéke: 

− fővárosi kerületi önkormányzatok esetében 50,0 millió forint, 
− megyei jogú városok esetében 40,0 millió forint, 
− 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések esetében 30,0 millió forint, 
− 10 000 fő lakosságszám alatti települések esetében 15,0 millió forint. 
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. 
 
Az a)-c) pontokra vonatkozó közös szabályok: 
Egy önkormányzat az a)-c) pontok szerinti célok közül csak az egyikre nyújthat be 

pályázatot. Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki 
tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott 
ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve az 
a)-b) pontok esetében, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és 
az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további 
feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján az a)-b) pontok esetén a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet. 

Az a)-c) pontok szerinti vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás 
keretében, egy összegben történik. 

 
 3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 
 
 Előirányzat:   1 500,0 millió forint 

 
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa 

fenntartott és működtetett, a bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló 
− új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására, 
− az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények 

kapacitásbővítésére, fejlesztésére, valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök 
beszerzésére. 

Az igényelhető maximális támogatás mértéke 40,0 millió forint, azzal, hogy az egy 
bölcsődés vagy óvodás ellátottra jutó támogatási igény nem haladhatja meg a 800 000 
forintot. 

A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az 
eredeti rendeltetésének megfelelően saját (ideértve a pályázó részvételével működő társulást 
is) fenntartásban kell működtetni. Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, amely a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és a 2018. évi költségvetési 
törvény azonos célú támogatási jogcíméből vagy a 2014-2020. évek közötti uniós 
programozási időszakban azonos célra rendelkezésre álló európai uniós támogatásban 
részesült. 

A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő 
támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. A támogatás 
felhasználási határideje 2021. december 31-e. 
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A 2018. évi költségvetési törvény 3. melléklet II.3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása jogcímen biztosított támogatás felhasználási határideje 2020. december 31-e. 

 
4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai 
támogatása 
 
 Előirányzat:   806,0 millió forint 

 
a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
 

 Előirányzat:   300,0 millió forint 
 
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa 

fenntartott vagy a vele kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési 
intézmény vagy közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési 
tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására a közművelődési 
alapszolgáltatások biztosítása érdekében. A támogatást az önkormányzatok által az egyes 
célok tekintetében vállalt önrész arányában kell megállapítani. Ha a települési önkormányzat 
a közművelődési támogatás érdekében vállalt önrészt csökkenti, akkor ezzel arányosan 
csökkentett összegű érdekeltségnövelő támogatásra jogosult. A különbözet jogosulatlan 
igénybevételnek minősül. 

A támogatás 
aa) 60%-át a települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési 

önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő, az ab) alpont hatálya 
alá nem tartozó intézmény vagy közösségi színtér után, 

ab) 40%-át az 1 000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzat által fenntartott 
közművelődési intézmény vagy közösségi színtér után 
a települési önkormányzat által vállalt önrész arányában kell felosztani. 

A települési önkormányzatok lakosságszáma tekintetében a 2018. január 1-jei állapotnak 
megfelelő, a Belügyminisztérium adatait kell figyelembe venni. 

Ha igény hiányában az ab) alpont szerinti esetben maradvány keletkezik, azt az aa) alpont 
szerinti célra kell felhasználni. 

A vállalt önrészt 
− a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 

kormányrendeletben meghatározott települések esetében, valamint 
− az 1 000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzat esetében 

háromszoros súllyal kell figyelembe venni a támogatás megállapításakor. A két feltétel 
együttes fennállása esetén a vállalt önrészt kilencszeres súllyal kell figyelembe venni. 

Az arányossági számításnál az egy önkormányzatnál figyelembe vehető vállalt önrész nem 
haladhatja meg a pályázatot benyújtó valamennyi önkormányzat által 2019. évben vállalt 
önrészek összesített összegének 1,5%-át. 

Nem részesülhet támogatásban az az önkormányzat, amelynél a vállalt önrész szerinti 
támogatás számított összege nem éri el a 100 000 forintot. 

A támogatás szempontjából kizárólag a „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése”, a „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”, a 
„Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek” és a „Közművelődés - 
kulturális alapú gazdaságfejlesztés” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők 
figyelembe. 
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b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 
 

 Előirányzat:   136,0 millió forint 
 

Az előirányzatból a járásszékhely települési önkormányzatok, Budapest Főváros 
Önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok pályázati úton támogatást 
igényelhetnek az általuk fenntartott múzeum modellértékű jó gyakorlatainak támogatására. 

 
c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 
 

 Előirányzat:   370,0 millió forint 
 
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa 

fenntartott vagy támogatott muzeális intézmény szakmai fejlesztéséhez. 
A b)-c) pontok szerinti támogatásokról a kultúráért felelős miniszter dönt. 
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben 

történik, felhasználásának határideje a tárgyévet követő év december 31-e. 
A b)-c) pontok szerinti támogatások szempontjából kizárólag a „Múzeumi gyűjteményi 

tevékenység”, a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, a „Múzeumi 
kiállítási tevékenység”, valamint a „Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 
tevékenység” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

 
5. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása 
 
Előirányzat:      300,0 millió forint 
 
A központi költségvetés az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek 
tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet alapján támogatásra 
jogosult magánszemély részére biztosít támogatást a települési önkormányzatokon keresztül. 
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezdeményezésének sorrendjében, egy összegben történik. 
 
6. Bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása 
 
Előirányzat:          1 500,0 millió forint 
  
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet bölcsődei, 
mini bölcsődei férőhelyek kialakítására. 

Az igényelhető támogatás összege 
- új bölcsőde építése esetén legfeljebb 300 millió forint, de férőhelyenként nem 

haladhatja meg a 8 millió forintot, 
- meglévő épület bölcsődei férőhelybővítése esetén legfeljebb 100 millió forint, de 

férőhelyenként nem haladhatja meg a 4 millió forintot, 
- mini bölcsőde esetén legfeljebb 50 millió forint, de meglévő épület férőhelybővítése 

esetén férőhelyenként nem haladhatja meg a 3 millió forintot. 
A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az 

eredeti rendeltetésének megfelelően saját (ideértve a pályázó részvételével működő társulást 
is) fenntartásban kell működtetni. Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, amely a 
2018. évben azonos célú hazai költségvetési támogatási jogcímből vagy a 2014-2020. évek 
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közötti uniós programozási időszakban azonos célra rendelkezésre álló európai uniós 
támogatásban részesült. 

A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt. A vissza nem térítendő 
támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik. A támogatás 
felhasználási határideje 2021. december 31-e. 

A 2018. évi költségvetési törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program címen biztosított támogatás felhasználási határideje 
2020. december 31-e. 

 
7. Pannon Park beruházási projekt támogatása  
 

Előirányzat:              15 875,0 millió forint 
 
Az előirányzat szolgál a Pannon Park beruházási projekt tárgyévi munkálatainak 

megvalósítására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a kultúráért felelős 
miniszter – mint támogató – Budapest Főváros Önkormányzatával a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést. A támogatás 50%-ának (a 
továbbiakban: előleg) folyósítása a szerződéskötést követő 30 napon belül történik és a 
további részletek tárgyévi – szerződés szerinti – folyósítására csak abban az esetben kerülhet 
sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig 
elszámol. 

A támogatás felhasználási határideje – ideértve a tárgyév november 15-éig el nem számolt 
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e. 

 
8. Békásmegyeri vásárcsarnok építése
 

Előirányzat:              1 500,0 millió forint 
 
Az előirányzat szolgál a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzatának támogatására a békásmegyeri vásárcsarnok építésének tárgyévi ütemére. 
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) 
folyósítása a támogatói okirat kiadását követő 30 napon belül történik és a további részletek 
tárgyévi – támogatói okirat szerinti – folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az 
önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol. 

A támogatás felhasználási határideje – ideértve a tárgyév november 15-éig el nem számolt 
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e. 

 
9. Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek 
átvállalásának támogatása 
 

Előirányzat:              723,0 millió forint 
 
Az előirányzat szolgál a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatására a 

Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával 
összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásáról szóló 1056/2014. (II. 11.) Korm. határozat 
5. pontja alapján a Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-
részletek átvállalásához. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatás teljes összegének 
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folyósítása a támogatói okirat kiadását követő 30 napon belül történik, felhasználási határideje 
tárgyév december 31-e. 

 
10. Normafa Park program támogatása 

 
Előirányzat:              620,0 millió forint 
 
Az előirányzat szolgál a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal 

összefüggő feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozat 8. pontja alapján a 
Normafa Park program tárgyévi munkálatainak megvalósítására. 

A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata 
számára oly módon, hogy 

- a támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása a támogatói okirat kiadását 
követő 30 napon belül történik és 

- a további részletek tárgyévi – támogatói okirat szerinti – folyósítására csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév 
november 15-éig elszámol. 

A támogatás felhasználási határideje – ideértve a tárgyév november 15-éig el nem számolt 
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e. 
 
11. Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása 

 
Előirányzat:              7 400,0 millió forint 
 
Az előirányzat szolgál a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges 

intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 5.b) pontja alapján a „Hild-villa” 
felújításának és a hozzá kapcsolódó telek környezetrendezésének tárgyévi munkálatainak 
megvalósítására, továbbá a Normafa Park program folytatásával összefüggő teendőkről, 
valamint a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről 
szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló 2145/2017. (XII. 29.) Korm. 
határozat  

a) 4.1-4.3. pontjai alapján az Eötvös út 48. és 50. alatt fekvő ingatlanok fejlesztésének 
(Normafa Kapuja), 

b) 5. pontja alapján a Libegő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra korszerűsítésének és 
fejlesztésének 

tárgyévi munkálataira. 
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter egy, vagy támogatott projektelemenként egy-egy támogatói okiratot ad ki Budapest 
Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata számára. A támogatói okirat(ok)ban 
szereplő támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az okirat kiadását követő 
30 napon belül történik és a további részletek tárgyévi – támogatói okirat szerinti – 
folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja 
és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol. 

A támogatás felhasználási határideje – ideértve a tárgyév november 15-éig el nem számolt 
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e. 
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12. Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztésének támogatása 
 

Előirányzat:      2 977,5 millió forint  
 
Az előirányzat szolgál a Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) 

fejlesztésének megvalósítására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a 
kultúráért felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Makó Város Önkormányzata számára. 

A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az okirat kiadását követő 
30 napon belül történik és a további részletek tárgyévi – támogatói okirat szerinti – 
folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja 
és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol. 

A támogatás felhasználási határideje – ideértve a tárgyév november 15-éig el nem számolt 
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e. 
 
13. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felújítási feladatainak támogatása  

 
Előirányzat:      900,0 millió forint  
 
Az előirányzat szolgál a Budapest I. kerület, belterület 7173 helyrajzi számú, természetben 

az 1013 Budapest, Krisztina tér 1. szám alatt található ingatlan felújításának támogatására. A 
támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
támogatói okiratot ad ki Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat számára. 

A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az okirat kiadását követő 
30 napon belül történik és a további részletek tárgyévi – támogatói okirat szerinti – 
folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja 
és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol. 

A támogatás felhasználási határideje – ideértve a tárgyév november 15-éig el nem számolt 
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e. 
 
14. Hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításának támogatása  
 

Előirányzat:      369,5 millió forint  
 
Az előirányzat szolgál az 1000 férőhelyes hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás 

megvalósításának támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Hatvan Város Önkormányzata 
számára. 

A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az okirat kiadását követő 
30 napon belül történik és a további részletek tárgyévi – támogatói okirat szerinti – 
folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja 
és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol. 

A támogatás felhasználási határideje – ideértve a tárgyév november 15-éig el nem számolt 
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e. 
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15. Fürdőberuházás megvalósításának támogatása Bogácson 
 
Előirányzat:      500,0 millió forint  
 
Az előirányzat szolgál a bogácsi fürdőberuházás megvalósításának támogatására. A 

támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
támogatói okiratot ad ki Bogács Község Önkormányzata számára. 

A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az okirat kiadását követő 
30 napon belül történik és a további részletek tárgyévi – támogatói okirat szerinti – 
folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja 
és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol. 

A támogatás felhasználási határideje – ideértve a tárgyév november 15-éig el nem számolt 
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e. 
 
16. Fürdőberuházás megvalósításának támogatása Mezőcsáton  
 

Előirányzat:      500,0 millió forint  
 
Az előirányzat szolgál a mezőcsáti fürdőberuházás megvalósításának támogatására. A 

támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
támogatói okiratot ad ki Mezőcsát Város Önkormányzata számára. 

A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az okirat kiadását követő 
30 napon belül történik és a további részletek tárgyévi – támogatói okirat szerinti – 
folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja 
és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol. 

A támogatás felhasználási határideje – ideértve a tárgyév november 15-éig el nem számolt 
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e. 
 
17. Épület közösségi célú felújításának támogatása Vattán  
 

Előirányzat:      300,0 millió forint  
 
Az előirányzat szolgál önkormányzati tulajdonú épület közösségi célú felújításának 

támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Vatta Község Önkormányzata számára. 

A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az okirat kiadását követő 
30 napon belül történik és a további részletek tárgyévi – támogatói okirat szerinti – 
folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja 
és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol. 

A támogatás felhasználási határideje – ideértve a tárgyév november 15-éig el nem számolt 
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e. 
 
18. Csincsei művelődési ház bővítésének támogatása  
 

Előirányzat:      100,0 millió forint  
 
Az előirányzat szolgál csincsei művelődési ház bővítésének támogatására. A támogatás 

felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói 
okiratot ad ki Csincse Község Önkormányzata számára. 
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A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az okirat kiadását követő 
30 napon belül történik és a további részletek tárgyévi – támogatói okirat szerinti – 
folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja 
és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol. 

A támogatás felhasználási határideje – ideértve a tárgyév november 15-éig el nem számolt 
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e. 

 
19. Zalaapáti Község Önkormányzatának támogatása  

 
Előirányzat:      19,0 millió forint  
 
Az előirányzat fogászati berendezések beszerzésének támogatására szolgál. A támogatás 

felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói 
okiratot ad ki Zalaapáti Község Önkormányzata számára. 

A támogatás felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e. 
 

20. Klauzál tér felújítása projekt előkészítésének támogatása  
 

Előirányzat:      300,0 millió forint  
 
Az előirányzat szolgál a Klauzál tér felújítása projekt előkészítésének támogatására. A 

támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
számára. 

A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az okirat kiadását követő 
30 napon belül történik és a további részletek tárgyévi – támogatói okirat szerinti – 
folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja 
és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol. 

A támogatás felhasználási határideje – ideértve a tárgyév november 15-éig el nem számolt 
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e. 

 
21. Kállósemjéni bölcsőde beruházás támogatása  

 
Előirányzat:      160,0 millió forint  
 
Az előirányzat szolgál Kállósemjén település területén bölcsőde létrehozásának 

támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata számára. 

A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az okirat kiadását követő 
30 napon belül történik és a további részletek tárgyévi – támogatói okirat szerinti – 
folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja 
és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol. 

A támogatás felhasználási határideje – ideértve a tárgyév november 15-éig el nem számolt 
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e. 

 
22. A Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi telep vízhálózata fejlesztésének támogatása  

 
Előirányzat:      60,0 millió forint  
 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 123. szám 28997

Az előirányzat szolgál a Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi telep vízhálózata 
fejlesztésének támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata számára. 

A támogatás felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e. 
 

23. A Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi telepen a közvilágítás kiépítésének támogatása  
 
Előirányzat:      110,0 millió forint  
 
Az előirányzat szolgál a Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi telepen a közvilágítás 

kiépítésének támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata számára. 

A támogatás felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e. 
 

24. Golgota téri Stáció helyreállításának támogatása  
 
Előirányzat:      250,0 millió forint  
 
Az előirányzat szolgál a Golgota téri Stáció helyreállításának támogatására. A támogatás 

felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói 
okiratot ad ki Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára. 

A támogatás felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e. 
 
25. Józsefvárosi strand- és gyógyfürdő beruházás előkészítésének támogatása  
 

Előirányzat:      200,0 millió forint  
 
Az előirányzat szolgál a volt Józsefvárosi pályaudvar területén megvalósuló strand- és 

gyógyfürdő beruházás előkészítésének támogatására. A támogatás felhasználásának részletes 
szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Budapest 
Főváros Önkormányzata számára. 

A támogatás felhasználási határideje tárgyévet követő év december 31-e. 
 
III. Vis maior támogatás 
 
 Előirányzat:  

 
6 730,5 millió forint 

 
A támogatás szolgál a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 

9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a helyi önkormányzatok 
egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel összefüggő kiadások 
részbeni vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő építményben vagy 
az állam tulajdonában és a helyi önkormányzat vagyonkezelésében lévő, kötelező 
feladatellátást szolgáló épületben a vis maior események okozta károk helyreállításának és a 
katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatásának 
forrásául. A támogatás felhasználásával, annak határidejével kapcsolatban alkalmazandó 
szabályokat a Rendelet rögzíti. 
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Kiegészítő szabályok: 
 
1. A pályázatot 
a) az I.1. pont szerinti jogcím esetében a vízgazdálkodásért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszter és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 
egyetértésével, 

b) az I.2., I.9. és II.2. pontok szerinti jogcím esetében a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, 

c) az I.5. és II.1. pontok szerinti jogcímek esetében a közlekedésért felelős miniszter a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével, 

d) az I.6. pont szerinti jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter, 
e) az I.7. és I.10. pontok szerinti jogcímek esetében a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen, 
f) a II.3. és II.6. pontok szerinti jogcímek esetében az államháztartásért felelős miniszter a 

helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 
egyetértésével, 

g) a II.4. pont szerinti jogcímek esetében a kultúráért felelős miniszter a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
írja ki. 

 
2. Az Áht. szerinti támogató 
a) az I.4., I.5. és II.1. pontok szerinti jogcímek esetében a közlekedésért felelős miniszter, 
b) az I.6., II.3. és a II.6. pontok szerinti jogcímek esetében az államháztartásért felelős 

miniszter, 
c) az I.3., II.4., II.7. és II.12. pontok szerinti jogcímek esetében a kultúráért felelős 

miniszter. 
 
3. Az e melléklet szerinti támogatások igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait. 
 
4. Ahol e melléklet a támogatás felhasználási határidejét nem rögzíti, ott az Áht. szerinti 

szabályozás alkalmazandó. 
 
5. Ahol e melléklet nem rögzíti, hogy a támogató a kedvezményezettel a támogatás 

felhasználásának részletes szabályairól támogatási szerződést köt, azon előirányzatok 
esetében a támogató támogatói okiratot bocsát ki. 
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4. melléklet a 2018. évi L. törvényhez

A B C D
1 1.
2
3 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (20. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport)
4 Jogi segítségnyújtás (20. cím, 2. alcím, 18. jogcímcsoport)
5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (20. cím, 2. alcím, 20. jogcímcsoport)
6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (20. cím, 2. alcím, 28. jogcímcsoport)
7
8 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (30. cím, 1. alcím, 30. jogcímcsoport, 4. jogcím)
9
10 Állat, növény- és GMO-kártalanítás (20. cím, 6. alcím)
11
12 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (8. cím, 2. alcím, 39. 

jogcímcsoport, 3. jogcím)
13
14 Kárrendezési célelőirányzat (25. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport)
15 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok (25. cím, 2. alcím, 6. jogcímcsoport)
16 Uniós programok árfolyam-különbözete (25. cím, 11. alcím, 1. jogcímcsoport)
17 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja (26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. jogcím)
18 Különféle kifizetések (26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. jogcím)
19 Ágazati életpályák és bérintézkedések (26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 3. jogcím)
20
21 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása (21. cím, 5. 

alcím)
22
23 Gyermekvédelmi Lakás Alap (20. cím, 17. alcím, 1. jogcímcsoport)
24 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (20. cím, 17. alcím, 7. jogcímcsoport)
25 Családi támogatások (21. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
26 Korhatár alatti ellátások (21. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
27 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (21. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
28 Közgyógyellátás (21. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. jogcím)
29
30 Peres ügyek (21. cím, 2. alcím)
31
32 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (1. cím)
33 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (2. cím)
34 Jutalékok és egyéb költségek (3. cím, 1. alcím)
35 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások (3. cím, 2. alcím)
36
37 Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása (27. cím)
38 Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása (28. cím)
39 Lakástámogatások (29. cím)
40 Szociálpolitikai menetdíj támogatás (31. cím)
41 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport)
42 Szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
43 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (32. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
44 Egyéb vegyes kiadások (32. cím, 1. alcím, 11. jogcímcsoport)
45 1% SZJA közcélú felhasználása (32. cím, 1. alcím, 12. jogcímcsoport)
46 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32. cím, 1. alcím, 19. jogcímcsoport)
47 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (32. cím, 1. alcím, 22. jogcímcsoport)
48 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás (32. cím, 1. alcím, 26. jogcímcsoport)
49 Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása (32. cím, 1. alcím, 

28. jogcímcsoport)
50 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (33. cím)
51 Pénzbeli kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport)
52 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport)
53 Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai (36. cím)
54 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím)
55 Követeléskezelés költségei (41. cím)

A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül
eltérhet az előirányzattól

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM  fejezetben
A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG  fejezetben

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA  fejezetben

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA  fejezetben

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  fejezetben

4. melléklet a 2018. évi L. törvényhez
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A B C D
56 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (42. cím, 3. alcím)
57
58 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása (2. cím, 3. alcím, 5. jogcímcsoport)
59 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások (2. cím, 3. alcím, 7. 

jogcímcsoport)
60 ÁFA elszámolás (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport)
61 Átváltoztatható kötvény kamatfizetése (2. cím, 4. alcím, 5. jogcímcsoport)
62
63 Bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 4. alcím, 5. jogcímcsoport)
64
65 Álláskeresési ellátások (4. cím, 1. alcím)
66 Bérgarancia kifizetések (5. cím)
67
68 Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
69 Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
70 Nyugdíjprémium céltartalék (2. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
71 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím)
72 Vagyongazdálkodás (3. cím)
73
74 Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély (2. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport)
75 Táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport)
76 Kártérítési járadék (2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport)
77 Baleseti járadék (2. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport)
78 Gyermekgondozási díj (2. cím, 2. alcím, 6. jogcímcsoport)
79 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások (2. cím, 2. alcím, 7. jogcímcsoport)
80 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport)
81 Anyatej-ellátás (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport)
82 Utazási költségtérítés (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport)
83 Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. jogcím)
84 Sürgősségi ellátás EGT-n kívül (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 2. jogcím)
85 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 4. jogcím)
86 Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások (2. cím, 3. alcím, 7. 

jogcímcsoport, 5. jogcím)
87 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. jogcím)
88 Postaköltség (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím)
89 Egyéb kiadások (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. jogcím)
90 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 5. 

jogcím)
91 Vagyongazdálkodás (3. cím)
92 2.
93
94 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (3. cím, 4. alcím)
95
96 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei (30. cím, 5. alcím)
97
98 Peres ügyek (20. cím, 13. alcím)
99

100 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, 
Battle Group, DCM és NFIU) (8. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport)

101
102 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 1. alcím, 50. jogcímcsoport)
103 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (20. cím, 21. alcím)
104 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások (20. cím, 22. alcím)
105
106 Nagyvállalati beruházási támogatások (25. cím, 5. alcím, 7. jogcímcsoport)
107 Egyéb, EU által nem térített kiadások (25. cím, 11. alcím, 2. jogcímcsoport)
108
109 Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása (20. cím, 65. alcím, 1. 

jogcímcsoport)
110
111 Beruházás ösztönzési célelőirányzat (7. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
112 Kötött segélyhitelezés (7. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
113 Peres ügyek (7. cím, 5. alcím)

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  fejezetben

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP  fejezetben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP  fejezetben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP  fejezetben

Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:
VIII. ÜGYÉSZSÉG  fejezetben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG  fejezetben

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM  fejezetben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben
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A B C D
114 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése (8. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 1. jogcím)
115
116 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás (20. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport)
117 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás (20. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport)
118 Peres ügyek (20. cím, 5. alcím, 4. jogcímcsoport)
119 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása (20. cím, 19. alcím, 1. jogcímcsoport)
120 Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb bérintézkedés (20. cím, 19. alcím, 11. jogcímcsoport)
121
122 Autópálya rendelkezésre állási díj (19. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
123
124 Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 25. jogcímcsoport)
125
126 Start-munkaprogram (8. cím)
127 3.

128
129 Méhészeti Nemzeti Program (20. cím, 20. alcím, 1. jogcímcsoport, 1. jogcím)
130 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása (20. cím, 20. alcím, 1. jogcímcsoport, 3. jogcím)
131 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása (20. cím, 20. alcím, 1. jogcímcsoport, 4. 

jogcím)
132 Iskolagyümölcs program (20. cím, 20. alcím, 1. jogcímcsoport, 5. jogcím)
133
134 Belügyi Alapok (20. cím, 25. alcím, 4. jogcímcsoport)
135
136 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) (25. cím, 20. alcím, 2. jogcímcsoport)
137
138 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek (20. cím, 60. alcím, 1. jogcímcsoport)
139
140 Közlekedés Operatív Program (2. cím, 4. alcím, 2. jogcímcsoport)
141 Területi Együttműködés (2. cím, 5. alcím)
142 Egyéb uniós előirányzatok (2. cím, 6. alcím)
143 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása (2. cím, 7. alcím, 8. jogcímcsoport)
144 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok (2. cím, 9. alcím)
145 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) (2. cím, 10. alcím)
146 Vidékfejlesztési Program (2. cím, 12. alcím, 1. jogcímcsoport)
147 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (2. cím, 12. alcím, 2. jogcímcsoport)
148 4.

149
150 Magyar Államkincstár (8. cím)
151 5.

152
153 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása (21. cím, 3. alcím)
154 6.

155
156 Folyósított ellátások utáni térítés (21. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 4. jogcím)

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA  fejezetben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA  fejezetben

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA  fejezetben

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  fejezetben

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP  fejezetben

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM  fejezetben

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA  fejezetben

A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával összefüggésben tételes 
elszámolás alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter engedélyével túlléphető:

A gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlásával összefüggésben az egészségbiztosításért felelős miniszter 
engedélyével, az államháztartásért felelős miniszter egyetértése mellett túlléphető:

A pénzügyi tranzakciós illeték megfizetéséhez kapcsolódóan az államháztartásért felelős miniszter engedélyével 
túlléphető a Dologi kiadások kiemelt előirányzat:

Ha az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében illetve e támogatások 
folyósításának elmaradása esetén életbe lépő átcsoportosítási szabályokra vonatkozó rendelkezésekben foglalt 
lehetőségek kimerültek, az együttes eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján 
túlléphető:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM  fejezetben

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK  fejezetben

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben
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Megnevezés
Indikatív forráskeret 

a 2014-2020-as időszakban
adatok euróban

Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program 7 733 969 530

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 463 703 439

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3 389 963 001

Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3 331 808 225

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 3 217 105 883

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2 612 789 000

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program 794 773 905
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 93 882 921
Vidékfejlesztési Program 3 430 664 493
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 39 096 293

Operatív Programok összesen 25 107 756 690

Belső Biztonsági Alap 64 364 842
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 34 455 028

Belügyi Alapok összesen 98 819 870

Megnevezés Indikatív forráskeret
adatok euróban

Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus, 
Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021 212 142 765

A kötelezettségvállalások megtételéhez a törvényben rögzített forint/euró árfolyam az irányadó.

5. melléklet a 2018. évi L. törvényhez

Uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzatok

5. melléklet a 2018. évi L. törvényhez
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6. melléklet a 2018. évi L. törvényhez

Fizetési 
fokozatok A B C D E F G H I J

1. 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500
2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600
3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350
4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100
5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850
6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600
7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200
8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825
9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450

10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075
11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700
12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725
15. 1,2850 1,3875 1,4175 1,4500 1,4775 1,6675 1,7075 1,8850 1,9175 1,9425
16. 1,3075 1,4250 1,4550 1,4875 1,5125 1,7275 1,7700 1,9500 1,9875 2,0125
17. 1,3300 1,4625 1,4925 1,5250 1,5475 1,7875 1,8325 2,0150 2,0575 2,0825

 A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban,
valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok

2019. évben 

Fizetési osztályok

6. melléklet a 2018. évi L. törvényhez
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7. melléklet a 2018. évi L. törvényhez 

Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok 
és a magán köznevelési intézmények fenntartói  
köznevelési feladatainak és a bevett egyházak  
hit- és erkölcstanoktatás után járó támogatása 

I. A PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN ÉS A NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT 
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK UTÁN JÁRÓ 

ÁTLAGBÉRALAPÚ TÁMOGATÁS 

1. Az átlagbéralapú támogatás alapja 

a) A 41. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott átlagbéralapú támogatás alapja – az 
óvoda kivételével – az állam által fenntartott általános iskolában, középfokú iskolában, 
alapfokú művészeti iskolában (a továbbiakban együtt: iskola), kollégiumban, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, valamint pedagógiai 
szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben, valamint nevelő és oktató 
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi 
juttatás és járulék. 

b) A 41. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott átlagbéralapú támogatás alapja – az 
óvoda kivételével – az állam által fenntartott iskolában, kollégiumban, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben pedagógus-
munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás és járulék. 

2. Az átlagbéralapú támogatás megállapítása 

2.1. Óvodában az átlagbéralapú támogatást, beleértve a minősítéssel összefüggő 
többlettámogatást is a 2. melléklet II. pont 1. és 4-5. alpontja szerint kell megállapítani. Ha 
az óvoda a fenntartó engedélye alapján hat óránál rövidebb napi nyitvatartási idővel 
működik, a fenntartásához a központi költségvetésből támogatás nem igényelhető.  

2.2. Az iskolában, kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-
oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményben az átlagbéralapú támogatást 

a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után az 1. pont a) alpontban 
meghatározott állami intézmények pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az 
állam által fenntartott iskolával, kollégiummal, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
nevelési-oktatási intézménnyel a nevelési évben vagy a tanévben október 1-jén 
jogviszonyban álló gyermekek, tanulók létszáma, valamint a pedagógiai szakszolgálati 
intézmény által ellátott gyermekek, tanulók átlaglétszáma alapján egy tizedesre 
kerekített finanszírozott pedagóguslétszám szerint a 4-6. alpontok, 

b) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak – a 
pedagógiai szakszolgálati intézmény kivételével – a ténylegesen foglalkoztatottak, teljes 
munkaidőre átszámított létszáma, de legfeljebb a jogszabályban meghatározott 
elismerhető létszáma alapján, figyelemmel az a) pont szerinti gyermek és 
tanulólétszámra a 4. alpont, az 5. alpont a)- c), e) pontjai 

szerint kell megállapítani. 

7. melléklet a 2018. évi L. törvényhez
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Az egy főre jutó átlagbér az iskolatípusra, kollégiumra, gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai nevelési-oktatási intézményre, pedagógiai szakszolgálati intézményre 
számított, az állami intézményfenntartók által fenntartott intézményekben 
intézménytípusonként pedagógus-munkakörben, valamint nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak éves személyi juttatása és járulékai 
együttes összegének és az előbbinek megfelelő létszámhányadosa. A pedagógiai 
szakszolgálati intézményben nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottak finanszírozott létszáma fenntartói szinten nem haladhatja meg a 
pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus-munkakörre megállapított 
finanszírozott létszám 8%-át. 

3. A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja 
szerint az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási 
intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója az ilyen intézmény által 
pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy után átlagbéralapú támogatásra akkor 
jogosult, ha 

a) a pedagógus szakképzettsége vagy szakképesítése megfelel az Nkt.-ban 
meghatározott képesítési előírásoknak, 

b) a külföldi óvoda, a nemzetközi óvoda pedagógiai programja megfelel az Óvodai 
nevelés országos alapprogramjának, a külföldi iskola, a nemzetközi iskola pedagógiai 
programja tartalmi szempontból igazodik a Nemzeti alaptantervhez. 

4. Az iskolában, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelési-
oktatási, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógusok, valamint a 
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert együttes 
összegének meghatározása 

a) A pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező 
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők  átlagbérének és közterheinek elismert 
összege 

aa) általános iskolában 4 455 000 forint/számított létszám/év, 

ab) gimnáziumban, szakgimnáziumban (szakképzési és nem szakképzési évfolyamon 
egyaránt), művészeti szakgimnáziumban, szakközépiskolában – beleértve a 
Köznevelési és Szakképzési Hídprogramot és az érettségire való felkészítő 
évfolyamokat is –, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában, gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben és köznevelési intézményben 
működő utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat esetén  
4 638 000 forint/számított létszám/év, 

ac) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti egyéni és csoportos foglalkozás 
keretében való részvétel esetében   4 356 000 forint/számított létszám/év, 

ad) kollégiumban  4 459 000 forint/számított létszám/év, 

ae) pedagógiai szakszolgálati intézményben   4 311 000  forint/számított létszám/év, 

b) Az iskolában, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelési-
oktatási, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus 
szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát 
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közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege  
2 800 000 forint/számított létszám/év.  

c) Az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartók köznevelési 
feladatot ellátó intézményeiben foglalkoztatott pedagógusok, valamint a nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert összege az a)-b) és 

d) pontban, valamint a 2. pont 2.1. alpontban meghatározottak 30%-a a köznevelést 
alapfeladatként végző, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság – ide nem értve a nonprofit 
gazdasági társaságot –, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó esetén. 

d) Az iskolában, a kollégiumban, a gyógypedagógiai, a konduktív pedagógiai nevelési-
oktatási, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézményben az Nkt. 64. §-a szerinti 
előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2019. január 1-
jei hatállyal Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással 
rendelkező pedagógusok, valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt pedagógus, és 
pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők 
esetén a bérnövekmény és közterheinek elismert összege  

– Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba lépés és 

= középfokú vagy alapfokozatú végzettség esetén  392 000 forint/fő/év, 
= mesterfokozatú végzettség esetén  430 000 forint/fő/év, 

– Mesterpedagógus, vagy Kutatótanár fokozatba lépés és 

= középfokú vagy alapfokozatú végzettség esetén 1 432 000 forint/fő/év, 
= mesterfokozatú végzettség esetén  1 576 000 forint/fő/év. 

A támogatás a 2019. január 1-je és 2019. december 31-e között ténylegesen 
foglalkoztatott pedagógusok és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők teljes 
munkaidőre átszámított, egy tizedesre kerekített éves átlaglétszáma alapján illeti meg a 
fenntartót a következők szerint 

da) A teljes összeg illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 
2017. december 31-éig szerezték meg. 
 
db) Az összeg 11 havi időarányos része illeti meg 2019. február hónaptól a fenntartót 
azon pedagógusok után, akik a minősítést a 2018. évben szerezték meg. 

e) A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdése alapján nemzetiségi pótlékban részesülő 
pedagógusok 2018. január 1-jétől történt 5%-os, valamint a 2019. január 1-jétől 
megvalósuló további 15%-os nemzetiségi pótléknövekményének és közterheinek 
elismert összege 563 000 forint/fő/év. 

5. A finanszírozott pedagóguslétszám és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 
munkakörben foglalkoztatottak létszámának megállapításához szükséges – az óvoda 
kivételével – a nevelési-oktatási intézménybe járó, valamint a pedagógiai szakszolgálati 
intézmény által ellátott gyermekek, tanulók létszámának meghatározása 

a) A tanulólétszám meghatározásánál a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a 
nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót, továbbá a fejlesztő nevelésben-
oktatásban részt vevő tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint 
tanulók számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint tanulók számát öttel 
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elosztva, a kollégiumban ellátott – a nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a 
nappali oktatás munkarendje szerint oktatott – tanulót egy tanulóként kell figyelembe 
venni. 

b) A pedagógiai szakszolgálati intézményben az ellátott gyermekek, tanulók létszámát 
az ellátott gyermekek, tanulók egy évre számított havonkénti átlaglétszámának éves 
összesített, tízzel elosztott becsült létszáma alapján kell meghatározni. A heti ellátotti 
létszám megállapításánál egy gyermek, tanuló csak egyszer vehető figyelembe tekintet 
nélkül arra, hogy a hét egy vagy több napján, egyéni vagy csoportos foglalkozás 
keretében biztosították számára a jogszabályban megállapított szakmai 
követelményeknek megfelelő ellátást. Új pedagógiai szakszolgálati intézmény esetén 
átlaglétszámként a becsült létszámot kell alapul venni. 

c) Az alapfokú művészetoktatásban azt a tanulót lehet egy főként figyelembe venni, 
akinek a számára egy tanszak vonatkozásában legalább heti négy tanóra kerül 
megszervezésre. Azokat a tanulókat, akik számára heti kettő vagy három tanóra kerül 
megszervezésre, kettővel elosztva lehet figyelembe venni, más esetben a tanuló nem 
vehető figyelembe. 

d) Az alapfokú művészetoktatás kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy 
a nappali munkarend (a továbbiakban: együtt: nappali oktatás) szerint oktatott enyhe 
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos 
nevelési igényű tanulót két főként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi 
fogyatékos, autizmus spektrumzavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos tanulót 
három főként kell számításba venni, ha a nevelésük, oktatásuk a többi tanulóval együtt 
történik. Ha az óvodában, a nappali rendszerű iskolai oktatásban a sajátos nevelési 
igényű gyermek, tanuló számára az egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, 
rehabilitációs foglalkoztatást nem saját alkalmazottjával (vagy óraadó pedagógussal), 
hanem utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat igénybevételével láttatja el az 
intézmény, az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló csak egy 
főként vehető figyelembe. 

e) A gyermek- és tanulólétszám meghatározása feladatellátási helyenként egy tizedesre 
történik. 

6. A finanszírozott pedagógus létszám meghatározása 

A finanszírozott pedagógus létszám meghatározásához az állam által fenntartott intézmény 
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az általa fenntartott iskolába, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménybe felvett 
gyermekeknek, tanulóknak, továbbá kollégiumban elhelyezett tanulóknak, valamint a 
pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók heti 
átlaglétszámának aránya köznevelési intézménytípusonként: 

a) általános iskolában 11,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

b) gimnáziumban – beleértve a hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumokat is – 
12,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

c) szakközépiskolában – beleértve a Köznevelési és Szakképzési Hídprogramot és az 
érettségire való felkészítő évfolyamokat is – 12 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

d) szakgimnáziumban, nem szakképzési évfolyamon 12,4 fő tanulónként 1 fő 
pedagógus, 
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e) szakgimnáziumban, szakképzési évfolyamon 13,7 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

f) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti egyéni foglalkozás keretében való 
részvétel esetében 19,9 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

g) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti csoportos foglalkozás keretében való 
részvétel esetében 78,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

h) művészeti szakgimnáziumban 

ha) párhuzamos oktatásban részt vevő 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

hb) szakképzési évfolyamon az Nkt. 27. § (9) bekezdése szerinti egyéni foglalkozás 
keretében részt vevő 3,5 fő tanulóként 1 pedagógus, 

hc) szakképzési évfolyamon legalább 4 főből álló csoportos foglalkozás keretében 
részt vevő 8,5 fő tanulóként 1 fő pedagógus, 

i) kollégiumban 18,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

j) pedagógiai szakszolgálati intézményben 

ja) logopédiai ellátás esetén 50,0 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, 
további 50,0 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus, 

jb) nevelési tanácsadás esetén 87,0 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, 
további 87,0 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus, 

jc) gyógytestnevelés esetén 50,0 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, 
további 50,0 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus, 

jd) szakértői bizottság esetén 180,0 fő gyermek-, tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, 
további 180,0 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus, 

je) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás  együtt:  

  A  B 
1.  Gyermek-, illetve tanulólétszám  

(fő) 
 Pedagóguslétszám  

(fő) 
2. 1,0-1,9 1 
3. 2,0-10,9 2 
4. 11,0-20,9 4 
5. 21,0-50,9 5 
6. 51-200,9 további 10 gyermek/tanulólétszám 

esetén további 1-1 fő pedagógus 
7. 200,9 felett 21 
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jf) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, 
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, 
tanulók gondozása együtt:  

   A  B 
1.  Gyermek-, illetve tanulólétszám  

(fő) 
 Pedagóguslétszám  

(fő) 
2. 1,0-100,9 2 
3. 101,0-500,9 5 
4. 501,0-1000,9 7 
5. 1001,0-2000,9 9 
6. 2000,9 felett 12 

k) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 

ka) óvodája esetében 4 fő gyermekként 1 fő pedagógus, 

kb) általános iskolája esetében 3,7 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

kc) középiskolája esetében 6,2 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

kd)  szakiskolája esetében 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus, készségfejlesztő 
szakiskolája esetében 4 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

ke) kollégiuma esetében 7,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

l) fejlesztő nevelést-oktatást végző gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
intézményben 3 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

m) a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban 21 fő tanulónként 1 fő pedagógus, 

n) utazó gyógypedagógusi hálózat igénybevétele esetén a sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs 
foglalkoztatásának megtartására 39 ellátott gyermek- és tanulólétszám esetén 1 fő 
pedagógus 

után igényelhető az átlagbéralapú támogatás. 

Ha az a)-e) és i) pont szerinti köznevelési intézmény ellát nemzetiségi nevelési-oktatási 
feladatot, akkor a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevő tanulók tekintetében 8 fő 
tanulóként 1 fő pedagógust kell figyelembe venni. 

A pedagóguslétszám meghatározása fenntartónként, a nevelési évi, tanévi október 1-jei 
gyermek-, illetve tanulólétszám (a költségvetési éven belül 8 és 4 havi létszám) alapján egy 
tizedesre történik. 

II. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY ÁLTAL 
FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK 

TÁMOGATÁSA 

1. A 41. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás fajlagos összege: 
200 000 forint/gyermek, tanuló/év. 

2. A gyermek-, illetve tanulólétszám meghatározásánál 
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a) óvoda esetén, ha az óvoda napi nyitvatartási ideje eléri, illetve meghaladja a nyolc 
órát a gyermeket egy főként, ha nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát, a gyermeket 
létszámát kettővel elosztva,  

b) kollégium és iskola esetén – az alapfokú művészetoktatás és a szakképző iskola 
kivételével – az I. pont 5. alpont a) pontban leírtak szerint, 

c) pedagógiai szakszolgálati ellátás esetén a gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
fejlesztés és gondozásban,  részt vevőket az I. pont 5. alpont b) pontban leírtak szerint, 

d) az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót – a szakképző 
iskola kivételével – a nappali oktatásban egy főként, 

kell figyelembe venni. 

3. Az alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulót az átlagbéralapú támogatásnál 
számított tanulólétszámot öttel elosztva kell figyelembe venni. 

4. A nemzetiségi önkormányzat óvoda, kollégium és iskola esetén kizárólag a nemzetiségi 
nevelésben, oktatásban vagy kiegészítő nemzetiségi oktatásban részt vevő gyermekeket, 
tanulókat veheti figyelembe. 

5. A szakképző iskola tanulóját – figyelemmel a 2. d) pontban leírtakra –az átlagbéralapú 
támogatáshoz számított létszámmal kell figyelembe venni.  

6. Ha az iskola büntetés-végrehajtási intézményben vagy javítóintézetben működik, a 
tanulók után e támogatásra a fenntartó nem jogosult. 

7. A működési támogatás megállapításakor a nevelési-oktatási intézmény esetében a 
nevelési évi, tanévi október 1-jei gyermek-, illetve tanulólétszámot (a költségvetési éven 
belül 8 és 4 havi létszám) egy tizedesre kerekítve kell kiszámítani. 

III. A KÖZNEVELÉSI FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYT FENNTARTÓ 
SZERVEZETEK TANKÖNYVTÁMOGATÁSA 

1. A 41. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fenntartó 

a) az Nkt. szerinti ingyenes tankönyvek biztosítása érdekében a nappali rendszerű 
iskola, a nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
feladatot ellátó iskola  

aa) első-negyedik évfolyamán 2019. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló 
tanulók létszáma alapján 9 000 forint/fő/év, 

ab) ötödik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő), hatodik és 
nyolcadik évfolyamán 2019. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók 
létszáma alapján 12 000 forint/fő/év, 

ac) hetedik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, továbbá a 
Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok) évfolyamán 2019. október 1-jén tanulói 
jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 15 000 forint/fő/év, 

ad) kilencedik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, az 
Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program, az 
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enyhe értelmi fogyatékos tanulók előkészítő) évfolyamán 2019. október 1-jén tanulói 
jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján 20 000 forint/fő/év,  

b) az a) pont szerinti tanulók kivételével, a középfokú iskolával, nemzetiségi és 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladatot ellátó iskolával tanulói jogviszonyban 
álló nappali rendszerű iskolai oktatásban és jogszabályban meghatározott normatív 
kedvezményekben részesülő tanulók 2019. október 1-jei létszáma alapján 
12 000 forint/fő/év 

összegű tankönyvtámogatásra jogosult. 

2. A tankönyvtámogatásokkal összefüggésben egy tanulót csak egy jogcímen lehet 
figyelembe venni. 

3. A tankönyvtámogatásokat az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján 
2019. augusztus 25-éig folyósítja a kincstár. 

IV. A BEVETT EGYHÁZ ÁLTAL AZ ÁLLAMI ISKOLÁBAN SZERVEZETT HIT- ÉS 
ERKÖLCSTANOKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS 

1. A 41. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott tankönyvtámogatást a bevett 
egyház a hit- és erkölcstanoktatásban részt vevő tanulók után veheti igénybe, ha ahhoz 
olyan tankönyvet alkalmaz, amely a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel. 

2. A tankönyvtámogatás fajlagos összege 

a) az 1-4. évfolyamon 980 forint/tanuló, 
b) az 5-8. évfolyamon 1 270 forint/tanuló, 
c) a hat évfolyammal működő gimnáziumokban a 7-8. évfolyamon 1 580 forint/tanuló. 

A támogatást az oktatásért felelős miniszter utalványozása alapján 2019. augusztus 25-éig 
folyósítja a kincstár. 

3. A 41. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában meghatározott támogatás szempontjából 
elismert számított pedagóguslétszámot egy tizedesre kell megállapítani a hit- és 
erkölcstanoktatásban részt vevő tanulók 8 fős csoportja után heti 24 teljesített tanórával 
számolva. A tanulók számának meghatározása a tanévi október 1-jei tanulólétszámok (a 
költségvetési éven belül 8 és 4 havi létszám) alapján történik. 
 
4. A támogatás összege 343 000 forint/hónap, amely a főiskolai végzettségű Pedagógus 
I. kategóriába sorolt pedagógus bruttó átlagbérének és járulékának megfelelő összeg. 

5. A támogatások kizárólag a IV. pont alatt meghatározott feladatokra használhatók fel. 

V. AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS ÉS A KIEGÉSZÍTŐ 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS AZ ÓVODAI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ 

GYERMEKEK INGYENES ÉTKEZTETÉSÉHEZ 

1. A nevelési-oktatási intézmény fenntartóját kötött felhasználású támogatás illeti meg a 
2. melléklet III. 5. pont a) alpont alapján. 

2. A fenntartót további kiegészítő támogatás illeti meg az óvodai ellátásban részesülő, a 
Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés szerint a gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő 
gyermekek után. 
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A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400 forint/fő/év. 

VI. KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK 

1. Az átlagbéralapú támogatás a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez, a dologi 
kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások, valamint 
felújítási kiadások finanszírozására használható fel a felújítási hitel felvétele és törlesztése 
kivételével. Az átlagbéralapú támogatás azon megbízási jogviszonyban foglalkoztatott 
pedagógus végzettségű személyek, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 
alkalmazottak megbízási díjára használható fel – az Nkt. 22. § (2) bekezdésében, 
szakképző iskolák esetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a 
továbbiakban: szakképzésről szóló törvény) 30. § (4) bekezdésében meghatározott 
alkalmazotti arány mértékéig –, akik megfelelnek a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/B. § (2) bekezdés a) pont 
ad) alpontjában leírt feltételeknek. 

2.  A fenntartó – a IV. pont 4. alpont szerinti támogatás kivételével – az átlagbéralapú 
támogatásokat – azok folyósítását követő 15 napon belül – az általa fenntartott nevelési-
oktatási, pedagógiai szakszolgálati intézménynek átadja úgy, hogy az általa fenntartott 
valamennyi nevelési-oktatási-, pedagógiai szakszolgálati intézmény folyamatos működését 
biztosítsa. Az átadási kötelezettséget csökkenti a nevelési-oktatási, valamint pedagógiai 
szakszolgálati intézménynek már megelőlegezett, átadott összeg.  

3.  A tankönyvtámogatás – ide nem értve a IV. pont 2. alpont szerinti támogatást – teljes 
összegét át kell adni annak az iskolának, amelyre a támogatást megállapították. E 
támogatásból elsősorban az Nkt. 46. § (5) bekezdése és a nemzeti köznevelés 
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés szerinti normatív 
kedvezményben részesülők számára ingyenesen biztosított tankönyvek beszerzését kell 
biztosítani. A fennmaradó összeg a nevelési-oktatási intézményben működő könyvtári 
állomány gyarapítására fordítható, a fel nem használt összeget a központi költségvetés 
számára a kincstár útján vissza kell fizetni. 

4. A támogatásokat, a működési támogatás kivételével, a folyósítás évében kell 
felhasználni. A tárgyévet követő év január 31-ig fel nem használt – pénzügyileg nem 
teljesült – vagy nem jogszerű kifizetésre fordított összeget, vissza kell fizetni. A 
nemzetiségi önkormányzat és az egyházi jogi személy a II. pont szerinti működési 
támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a 
köznevelési feladatot ellátó intézményei, illetve azok köznevelési feladatainak 
támogatására fordítani.  

5. Az átlagbéralapú támogatás és a működési támogatás az iskolai rendszerű 
szakképzésben részt vevő tanulók után tanévenként a tanuló szakképző iskolai 
képzőhelyen – közismereti, szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzésben – töltött 
kötelező óraszáma alapján számított létszám alapján igényelhető. A szakmai gyakorlati 
képzésben tanulószerződés alapján részt vevő tanulók a közismereti és a szakmai elméleti 
oktatás kötelező óraszámának arányában vehetők figyelembe. A számított létszám 
meghatározásához alkalmazott arányok megállapítása során a tanévre figyelembe vett 
tanulói összes kötelező óraszámba be kell számítani az összefüggő szakmai gyakorlat 
időtartamát is. Ha az előbbiek szerint számítható létszám nem egész szám, a fenntartónként 
összesített mutatószám meghatározásánál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni. 
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6. Ha a szakmai gyakorlati képzést együttműködési megállapodás alapján részben vagy 
egészben folytató szervezet nem szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a szakképző iskola 
fenntartója a gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján járó időarányos 
részére az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés finanszírozási feltételei szerint 
jogosult támogatásra. 

7. A támogatások igénybevétele és elszámolása a köznevelési statisztikai adatokra és az azt 
megalapozó tanügyi okmányokra, vagy a támogatást megalapozó egyéb okmányokra, 
analitikus nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és annak elbírálása során figyelembe kell 
venni az Nkt., a szakképzésről szóló törvény, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben 
foglalt előírásokat. Nem korlátozzák az igénybevételt az Nkt.-nak a maximális csoport- 
vagy osztálylétszám betartására vonatkozó követelményei. 

8. A támogatás igénylésénél a gyermek, tanuló akkor vehető figyelembe sajátos nevelési 
igényű gyermekként, tanulóként, ha a köznevelési intézmény jogerős működési engedélye 
meghatározza az Nkt. 4. § 25. pontja szerinti fogyatékosság típusát is, és a szakvélemény 
szerint kerül sor a gyermek, tanuló nevelésére, oktatására. Továbbá október 1-jén 
jogviszonyban álló gyermek, tanuló közül figyelembe vehető az a sajátos nevelési igényű 
gyermek, tanuló is, akiről a tárgyévet megelőző évben október 1-je és december 31-e 
között került kiállításra a szakvélemény, és az e pontban foglalt további feltételek 
megvalósulnak.  

9. Nem igényelhető támogatás olyan gyermek, tanuló után, aki 

a) tandíjfizetésre kötelezett, 

b) szülői vagy saját kérésre magántanuló,  

c) a felnőttoktatásban más sajátos munkarend szerint tanul, 

d) a szakképzésről szóló törvény 29. §-a alapján az iskolai rendszerű szakképzésben 
való ingyenes részvételre nem jogosult, 

e) vendégtanulói jogviszonyban áll, kivéve, ha e törvény másképp nem rendelkezik, 

f) az óvodai, a tanulói jogviszonyát szünetelteti, 

g) externátusi ellátásban részesül az externátusi ellátásra tekintettel, 

h) külföldi állampolgár és nem tartozik az Nkt. 92. § (1)-(6) bekezdés hatálya alá. 

10. Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvodája esetén nem igényelhető 
támogatás olyan gyermek után, akinek a jegyző vagy a fenntartó felmentést adott a 
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. 

11. A gyermek, tanuló akkor vehető figyelembe a nemzetiségi nevelésben, oktatásban, ha 

a) a nemzetiségi nevelési-oktatási intézmény működési engedélye tartalmazza a 
nemzetiségi feladatok ellátását, és annak formáját, 

b) az óvoda, iskola a nemzetiségi óvodai nevelést, nemzetiségi iskolai nevelést-oktatást 
a nemzetiségi óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 
nemzetiségi irányelv), továbbá a nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi 
népismeret kerettantervei figyelembevételével elkészített pedagógiai program alapján 
szervezi meg,  

ba) a nemzetiségi óvodai nevelésben és iskolai oktatásban a gyermek szülője, 
törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) korlátozottan cselekvőképes 
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tanuló esetén a tanulónak és szülőjének a beiratkozáskor írásban benyújtott kérelme, 
nyilatkozata alapján vesz részt és 

bb) a nemzetiségi nyelvek oktatására fordított heti kötelező tanórák megtartása a 
nemzetiségi irányelvben foglaltaknak megfelelően történik, 

c) az óvoda, az iskola olyan településen működik, ahol nem jött létre települési és 
területi nemzetiségi önkormányzat, nincsen nemzetiségi szószóló és a fenntartó 
beszerezte az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatát, amely szerint a 
nevelési-oktatási intézmény nemzetiségi feladatot lát el. 

12. A kiegészítő nemzetiségi oktatás keretében a vendégtanuló akkor vehető figyelembe 
egy főként, ha  

a) a 11.  pontban foglalt feltételek teljesülnek, 

b) vendégtanulóként az oktatását külön osztályban vagy az országos nemzetiségi 
önkormányzat által fenntartott intézményben szervezik meg és  

c) nappali rendszerű iskolai oktatásban rendelkezik tanulói jogviszonnyal.  

A felnőttoktatásban a tanulói jogviszony fennállásakor a tanuló abban a tanévben vehető 
utoljára figyelembe vendégtanulóként, amelyben tankötelezettsége fennáll vagy életkora 
alapján nappali rendszerű iskolai oktatásban is részt vehetne. A sajátos munkarendben 
létesített tanulói jogviszony esetében a tanuló nem vehető figyelembe vendégtanulóként. 

13. A nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati intézménynek a tanügyi 
nyilvántartásaival – beleértve a nyilatkozatokat, határozatokat is – kell igazolnia, hogy a 
gyermeket, tanulót felvette és biztosította részére az előírt szolgáltatások igénybevételét. 

14. Ha a tanulónak térítési díjat kell fizetnie, az átlagbéralapú támogatás és a működési 
támogatás megállapításánál és az arról történő elszámolásnál a tanuló akkor vehető 
figyelembe, ha az iskola, a kollégium előírta és beszedte azt, függetlenül attól, hogy az 
adott köznevelési intézmény, valamint fenntartója az állami feladatellátásban részt vesz 
vagy sem. A térítési díj nem lehet kevesebb, mint a jogszabályban meghatározott alsó 
határ. Ha a tanuló a térítési díj-fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető oktatást 
jogszabály rendelkezése alapján ingyenesen veheti igénybe, ezt a tényt fel kell tüntetni a 
törzslapján, megjelölve a döntés alapjául szolgáló jogszabályt, továbbá nyilván kell tartania 
a nevelési-oktatási intézménynek az ehhez és egyéb kedvezmények igazolásához 
szükséges dokumentumokat. Ebben az esetben az átlagbéralapú támogatás 
megállapításakor a tanulót figyelembe lehet venni. Az igénylési létszámba nem számítható 
be az a gyermek, tanuló, akinek a nevelési-oktatási intézmény a jogszabályban 
meghatározott térítési díj maximális mértékénél magasabb fizetési kötelezettséget ír elő. 

15. Ha az alapfokú művészeti iskola nem vesz részt a kötelező feladatellátásban, a tanuló a 
támogatás megállapításánál akkor vehető figyelembe, ha a szolgáltatás igénybevételét 
fizetési kötelezettséghez kötötték, azt beszedték, valamint a fizetés mértéke eléri legalább 
az állami alapfokú művészeti iskolára vonatkozó jogszabályban meghatározott térítési díj 
összegének alsó határát. Ezen szabályt a 2017/2018. tanévtől felmenő rendszerben kell 
alkalmazni.  

16. Az alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó egységes iskola – beleértve a magyar 
Waldorf-iskolák kerettanterve alapján oktató nevelési-oktatási intézményeket – 
1-12. évfolyamos tanulóinak létszámát az alapfokú művészetoktatási támogatás 
igénybevételéhez a finanszírozott pedagóguslétszám számításakor hárommal elosztva lehet 
figyelembe venni. A Waldorf-iskolák 13. évfolyamos tanulói után nem igényelhető 
átlagbéralapú és működési támogatás. 
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17.  Óvoda esetén alkalmazni kell az I. pont 4. alpont c) pontjában, I. pont 5. alpont d) 
pontjában, valamint a Kiegészítő szabályok 1-2., 4., 7-9., 11., 13., 19-21., 23-24., 
alpontban és a 25. alpont a) pontjában foglaltakat. 

18. A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény óvodája esetén a gyermekek 
létszámának meghatározásakor az Nkt. 47. § (7) bekezdésében foglaltak kivételével 
alkalmazni kell a 2. melléklet II. pont 1. alpont a) pontjában leírtakat. 

19. Az I. pont 4. alpont d) pont, valamint a 2. melléklet II. pont 4. alpont szerinti támogatás 
megállapításához az alkalmazottak és az óraadók személyes adatait tartalmazó köznevelés 
információs rendszer személyi nyilvántartása alapján számított éves átlaglétszámot kell 
érteni. 

A Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerinti illetékes igazgatósága, ha e törvény 
másképp nem rendelkezik a támogatásban részesülő fenntartók számára havi ütemezésben 
– jogszabályban meghatározott fenntartói változásjelentéssel érintett utalásig e törvény 
alapján – folyósítja a támogatást. 

20. Az I. pont 4. alpont d) és e) pont és a 2. melléklet II. pont 4-5. alpont szerinti támogatás 
megállapításánál a magasabb fizetési fokozatba besorolt pedagógus és pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazotti 
létszámot a közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatottak teljes 
munkaidőre átszámított létszáma szerint kell figyelembe venni. 

21. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő munkakörben foglalkoztatottak számított létszámán azok teljes munkaidőre 
átszámított létszámát kell érteni, továbbá, ha munkakörük több köznevelési alapfeladat 
ellátásához is kapcsolódik, az I. pont 4. alpont a) pontjai közül azon jogcímen kell őket 
figyelembe venni, ahol a legmagasabb az intézményben nevelt, oktatott gyermekek, 
tanulók létszáma. 

22. Az I. pont 4. alpont a) és b) pontjában rögzített támogatás szempontjából nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottaknak a Kjtvhr. 
4. melléklete szerint elismerhető létszáma vehető figyelembe, de legfeljebb 

− a 2019. év első nyolc hónapjában a 2019. január 1-jén ténylegesen foglalkoztatott 
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők átlagos létszáma,  

− a 2019. utolsó négy hónapjában az erre az időszakra becsült nevelő és oktató munkát 
közvetlenül segítők átlagos létszáma,  

egy tizedesre kerekítve. Az év végi elszámolás mindkét tanév tekintetében a 2019. évben 
havonta, ténylegesen foglalkoztatott nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők teljes 
munkaidőre átszámított és egy tizedesre kerekített átlagos létszáma alapján történik. 

23. Az V. pont 2. alpontjában meghatározott kiegészítő támogatás igénylésekor és 
elszámolásakor a 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 5. pont m) alpontjában foglaltakat kell 
alkalmazni azzal, hogy a 2019. január  1-je és december 31-e között az ingyenesen étkezők 
naponként összesített létszámát el kell osztani 220 nappal. 

24. Az V. pont szerinti támogatásokat elsősorban a gyermekek, tanulók étkeztetési 
kiadásaira kell fordítani, a fennmaradó összeg a gyermekétkeztetés megszervezésével 
összefüggő és igazolható működési és felhalmozási kiadásokra számolható el. A kincstár 
az ellenőrzésekor az étkeztetésben részt vevők számára a Gyvt. szerint meghatározott 
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térítési díjból származó elvárt bevételek éves összegével csökkentett kiadások 
vizsgálatával állapítja meg a támogatás felhasználásának jogszerűségét.  

25.  Elszámolási szabályok: 

a) A támogatások a tényleges gyermek-, tanulólétszám szerinti elszámolására a 
költségvetési évet követő év március 31-éig kormányrendeletben meghatározott módon 
kerül sor. 

b) A 41. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontja szerinti támogatás összesített egyenlegének 
rendezésére a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor akként, 
hogy 

ba) az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben és pedagógiai szakszolgálati intézményekben kimutatott – a 
gyermek- és tanulóétkeztetést is figyelembe vevő – éves összesített működési és 
felújítási kiadást, valamint a fenntartók működtetéssel és intézményfenntartással 
kapcsolatos kiadásait csökkenteni kell 

baa) az Áht. 6. § (3) bekezdés b)-d) pontja szerinti állami és települési 
önkormányzati, a kötelező köznevelési közszolgálati feladattal összefüggésben 
realizált bevételekkel és 

bab) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi 
önkormányzat és az egyházi jogi személy az állam, illetve a települési 
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménnyel, pedagógiai 
szakszolgálati intézménnyel azonos feltételek mellett hozzájuthat és 

bb) a ba) alpontban meghatározott számítás eredményének – az állam, illetve a települési 
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménybe vagy pedagógiai 
szakszolgálati intézménybe járó – egy gyermekre, tanulóra jutó összegéből az a) pont 
szerinti elszámolást is figyelembe véve le kell vonni a kifizetett támogatások egy 
gyermekre, tanulóra jutó együttes összegét. 
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8. melléklet a 2018. évi L. törvényhez 

Egyes a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi 
közfeladatot ellátó intézmény fenntartóját megillető támogatások 

 

I. A központi költségvetés a nem állami szociális fenntartónak a következő 
támogatásokat biztosítja: Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított 
béralapú támogatása 

 

SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2 606 040 
Ft/év/foglalkoztatott 

A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket 
meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú feladathoz kötött támogatást 
biztosít a bentlakást nyújtó szociális – kivéve hajléktalanok átmeneti intézményei – és 
gyermekvédelmi szakellátási intézmény nem állami fenntartói részére. Az átlagbéralapú 
támogatás a fenntartók által fenntartott intézményben foglalkoztatott munkatársak 
béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához jár, és az 
intézmény működésével összefüggésben használható fel. 
 
A támogatás éves összegének meghatározása 

 a) Az intézményekben ellátottak számának meghatározása 

A nem állami szociális fenntartó jogszabályban meghatározottak szerinti igénylés 
keretében adatot szolgáltat az általa fenntartott intézmények ellátotti létszámáról, amely 
nem lehet több éves szinten a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám – amennyiben 
a befogadott férőhelyszám alacsonyabb, akkor a befogadott létszám – 100%-ánál. Az 
ellátottak számának meghatározása során a tervezéskor az intézményben ellátottak éves 
becsült gondozási napjainak számát 365-tel kell osztani, az elszámolásnál az ellátottak 
gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok 
számát 365-tel kell osztani. 
 

 b) A számított szakmai munkatárs létszám meghatározása 

 
Gsz = L1/4  
ahol: 

Gsz = 2019. évre számított szakmai munkatársak létszáma két tizedesre kerekítve,  

L1 = adott évre az a) alpont szerinti összes ellátotti létszám. 

 c) A szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatás éves összegének (T) meghatározása 

 

T = Gsz*Ksz1*2 606 040 
ahol: 

Ksz1 = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám, 
szolgáltatásonként. 

8. melléklet a 2018. évi L. törvényhez
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d) A nevelőszülői ellátás támogatása 

 
T = (Nsz*Nszad ) + (Gsz*Ksz1*2 606 040)  

ahol: 

tervezésnél: 

Nsz = nevelőszülők becsült létszáma, amely nem lehet több a szolgáltatói nyilvántartásban 
szereplő létszámnál 

NSzad = a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal 
kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad részének szociális 
hozzájárulási adóval számított összege* 365 nap  

 elszámolásnál: 

T= (a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal 
kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad részének szociális 
hozzájárulási adóval számított összege * a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban 

töltött napok száma) + (Gsz*Ksz1*2 606 040)   

Az összes nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok száma nem haladhatja 
meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám és a működési napok számának 
szorzatát.   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
A B C D E 

1  Főtípus Típus Altípus 
Szorzó
szám 
(Ksz1) 

Kiegészítő rendelkezések 

2 

S
zociális [ S

zoctv. 57. § (2) bekezdés, a hajléktalanok átm
eneti 

intézm
ényei kivételével]. 

ápolást, gondozást igénylő ellátás 
idősek otthona (átlagos 

ellátás)  
1,00 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
idősek otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak 
fenn. 

3 
idősek otthona (demens 

ellátás) 
1,18 

A támogatást igénybe vehetik azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon pszichiáter, neurológus, 
geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló 
szakvéleményével rendelkező demens betegek ellátását 
biztosítják. Az e pont szerinti támogatás vehető igénybe az 
idősek Szoctv. 57. § (2) bekezdése szerinti tartós 
bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú 
férőhelyen ellátott, pszichiáter, neurológus, geriáter 
szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló 
szakvéleményével rendelkező demens betegek után is. 

4 
idősek otthona (emelt 

szintű ellátás) 
0,19 

A támogatás az idősek otthonaiban a 2007. december 31-én 
hatályos Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt színvonalú 
körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, 2007. december 
31-én a működési engedélyben meghatározott férőhelyen 
gondozott – a 3. altípus szerint súlyos demens betegnek nem 
minősülő – ellátottak után illeti meg a fenntartót. 

5 
pszichiátriai betegek 

otthona 
1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
pszichiátriai betegek otthonát, intézményenként legalább 10 
férőhellyel tartják fenn. 
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6 szenvedélybetegek otthona 1,22 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
szenvedélybetegek otthonát, intézményenként legalább 10 
férőhellyel tartják fenn. 

7 
fogyatékos személyek 

otthona 
1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és 
halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát 
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn. 

8 hajléktalanok otthona 1,00 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalanok otthonát 
tartanak fenn. 

9 

rehabilitációs intézm
ény 

pszichiátriai betegek 
rehabilitációs intézménye 

1,22 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményét, 
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn. 

10 
szenvedélybetegek 

rehabilitációs intézménye 
1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
szenvedélybetegek rehabilitációs intézményét, 
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn. 

11 
fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye 
1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
fogyatékos személyek rehabilitációs intézményét, 
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn. 

12 
hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye 
1,00 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalan személyek 
rehabilitációs intézményét tartanak fenn. 

13 

lakóotthonok 

fogyatékos személyek 
rehabilitációs célú 

lakóotthona 
0,96 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő fogyatékosok rehabilitációs 
célú lakóotthonát üzemeltetnek. 

14 
fogyatékos személyek 
ápoló-gondozó célú 

lakóotthona 
1,27 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő ápoló-gondozó célú 
lakóotthont üzemeltetnek. 

15 

fogyatékos személyek 
ápoló-gondozó célú 
lakóotthona (autista 

személy ellátása) 

1,50 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő ápoló-gondozó célú 
lakóotthont üzemeltetnek és autista diagnózisú személyt 
látnak el. 

16 
pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú 

lakóotthona 
0,96 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek. 

17 
szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú 

lakóotthona 
0,96 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek. 
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18 

 

átm
eneti elhelyezést nyújtó 

intézm
ények 

időskorúak gondozóháza 1,00 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon időskorúak gondozóházát 
tartanak fenn. 

19 
fogyatékos személyek 

gondozóháza 
1,11 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon fogyatékos személyek 
gondozóházát tartanak fenn. 

20 
pszichiátriai betegek 

átmeneti otthona 
1,11 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon pszichiátriai betegek átmeneti 
otthonát tartanak fenn. 

21 
szenvedélybetegek 
átmeneti otthona 

1,11 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon szenvedélybetegek átmeneti 
otthonát tartanak fenn. 

22 

tám
ogatott lakhatás 

támogatott 
lakhatás fogyatékos 
személyek részére 

1,35 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott 
lakhatást fogyatékos személyek részére. A támogatás azonos 
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet III. 3. d)-i) 
alpontok szerinti támogatással együtt nem vehető igénybe. 

23 

támogatott lakhatás 
pszichiátriai betegek 

részére 
0,96 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott 
lakhatást pszichiátriai betegek részére. A támogatás azonos 
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet III. 3. d)-i) 
alpontok szerinti támogatással együtt nem vehető igénybe. 

24 
támogatott lakhatás 

szenvedélybetegek részére 
0,96 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv. 75. § (1) bekezdése alapján tartanak fenn támogatott 
lakhatást szenvedélybetegek részére. A támogatás azonos 
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet III. 3. d)-i) 
alpontok szerinti támogatással együtt nem vehető igénybe. 

25 

G
yerm

ekvédelem
 [G

yvt. 15. § (3) bekezdés a) és b) pontja] 

otthont nyújtó ellátás 

nevelőszülőnél biztosított 
otthont nyújtó ellátás 

1,31 

A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti igénybe, 
azok után a – gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, illetve 
ideiglenes hatállyal elhelyezett – 3-17 éves gyermekek után, 
akik nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre és nem minősítették 
őket különleges , speciális vagy kettős ellátási szükségletűnek.  

26 
nevelőszülőnél biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges ellátás 

1,57 

A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti igénybe  
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a Gyvt. 53. § 
(2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti 0-3 éves életkorú 
különleges szükségletű gyermekek, 
b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján 
különleges szükségletű gyermekek, 
c) a gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a 
gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) 
pont aa) alpontja szerinti különleges szükségletű gyermekek 

után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre.  
A nevelőszülőnél biztosított különleges ellátás támogatására 
való jogosultság megalapozásához a kora miatt különleges 
ellátást igénylő gyermek esetében a gyermekvédelmi szakértői 
bizottság szakmai véleménye nem szükséges. 
Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartás a nevelőszülői hálózat 
vonatkozásában nem tartalmazza, hogy az alkalmas a 
különleges ellátás integrált biztosítására, a nevelőszülői 
hálózatban ellátott különleges ellátási szükségletű gyermek 
után a 25. altípus szerinti támogatás vehető igénybe. 

27 nevelőszülőnél biztosított 
gyermekvédelmi speciális 

1,63 
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti igénybe  

a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
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ellátás szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján 
speciális szükségletű gyermekek, 
b) a gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a 
gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés 
b) pontja szerinti speciális szükségletű gyermekek 

után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre. 
Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartás a nevelőszülői hálózat 
vonatkozásában nem tartalmazza, hogy az alkalmas a speciális 
ellátás integrált biztosítására, a nevelőszülői hálózatban ellátott 
speciális ellátási szükségletű gyermek után a 25. altípus szerinti 
támogatás vehető igénybe. 

28 

nevelőszülőnél együttesen 
biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges és speciális 

ellátás 

1,63 

A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti igénybe  
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján 
kettős szükségletű gyermekek, 
b) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a 
gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés 
c) pontja szerinti kettős szükségletű gyermekek 

után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre. 
Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartás a nevelőszülői hálózat 
vonatkozásában nem tartalmazza, hogy az alkalmas a 
különleges és speciális ellátás együttes biztosítására, a 
nevelőszülői hálózatban ellátott kettős ellátási szükségletű 
gyermek után a 25. altípus szerinti támogatás vehető igénybe 

29 
gyermekotthonban 

biztosított otthont nyújtó 
ellátás 

1,33 
A támogatást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó fenntartó 
veheti igénybe, azokra a – gyámhatósági határozattal nevelésbe 
vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 3-17 éves 
gyermekekre, akik az általa fenntartott gyermekotthonban, 
lakásotthonban kerültek elhelyezésre és nem minősítették őket 
különleges, speciális vagy kettős ellátási szükségletűnek. 

30 
lakásotthonban biztosított 

otthont nyújtó ellátás 
1,33 

31 

különleges 
gyermekotthonban, 
gyermekotthonban 

biztosított 
gyermekvédelmi 
különleges ellátás 

1,50 

A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá 
tartozó intézményében ellátott: 

– ideiglenes hatállyal elhelyezett a Gyvt. 53. § (2) bekezdés 
a) pont ab) alpontja szerinti 0-3 éves életkorú különleges 
szükségletű gyermekek, 
– ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján 
különleges szükségletű gyermekek, 
–  nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a 
Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti 
különleges szükségletű gyermekek  

után veheti igénybe. 
A támogatás igénybevételének megalapozásához a kora miatt 
különleges ellátást igénylő gyermek esetében a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye nem 
szükséges. 
Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartás a gyermekotthon, 
lakásotthon vonatkozásában nem tartalmazza, hogy az alkalmas 
a különleges ellátás biztosítására, a gyermekotthonban, 
lakásotthonban ellátott különleges ellátási szükségletű gyermek 
után a 29-30. altípus szerinti támogatás vehető igénybe. 

32 

különleges 
lakásotthonban, 

lakásotthonban biztosított 
gyermekvédelmi 
különleges ellátás 

1,50 

33 

szociális törvény hatálya 
alá tartozó intézményben 

biztosított különleges 
gyermekvédelmi ellátás      

1,50 
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34 

speciális 
gyermekotthonban, 

speciális lakásotthonban, 
gyermekotthon speciális 
csoportjában biztosított 

gyermekvédelmi speciális 
ellátás 

2,03  

A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá 
tartozó intézményében ellátott: 

– ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján 
speciális szükségletű gyermekek, 
– nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a 
Gyvt. 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti speciális 
szükségletű gyermekek 

után veheti igénybe. 
Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartás a gyermekotthon, 
lakásotthon vonatkozásában nem tartalmazza, hogy az alkalmas 
a speciális ellátás biztosítására, a gyermekotthonban, 
lakásotthonban ellátott speciális ellátási szükségletű gyermek 
után a 29-30. altípus szerinti támogatás vehető igénybe. 

35 

gyermekotthonban, 
lakásotthonban biztosított 
gyermekvédelmi speciális 

ellátás 

1,55 

36 

szociális törvény hatálya 
alá tartozó intézményben 

biztosított 
gyermekvédelmi speciális 

ellátás     

1,55 

37 

gyermekotthonban 
együttesen biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges és speciális 

ellátás     

1,55 

A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá 
tartozó intézményében ellátott:  

a) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján 
kettős szükségletű gyermekek, 
b) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a 
gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés 
c) pontja szerinti kettős szükségletű gyermekek 

után veheti igénybe. 
Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartás a gyermekotthon, 
lakásotthon vonatkozásában nem tartalmazza, hogy az alkalmas 
a különleges és speciális ellátás együttes biztosítására, a 
gyermekotthonban, lakásotthonban ellátott kettős ellátási 
szükségletű gyermek után a 29-30. altípus szerinti támogatás 
vehető igénybe. 
 

38 

lakásotthonban együttesen 
biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges és speciális 

ellátás     

1,55 

39 

különleges 
gyermekotthonban 

együttesen biztosított 
gyermekvédelmi 

különleges és speciális 
ellátás     

1,55 

40 

különleges lakásotthonban 
együttesen biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges és speciális 

ellátás     

1,55 

41 

speciális 
gyermekotthonban, 

speciális lakásotthonban, 
gyermekotthon speciális 
csoportjában együttesen 

biztosított 
gyermekvédelmi 

különleges és speciális 
ellátás 

 

2,03  

42 

gyermekotthonban, 
lakásotthonban együttesen 

biztosított 
gyermekvédelmi 

különleges és speciális 

1,55 
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ellátás 

43 

szociális törvény hatálya 
alá tartózó intézményben 

együttesen biztosított 
gyermekvédelmi 

különleges és speciális 
ellátás     

1,55 

44 

utógondozói ellátás 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés 
a)-c) pontja alapján 

nevelőszülőnél biztosított 
utógondozói ellátás 

1,31 

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal 
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a)-c) pontjában 
meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói 
ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal felnőtt után, ha a 
fiatal felnőttet a gyámhivatal nevelőszülőnél helyezte el. 

45 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés 
b) vagy c) pontja alapján 
utógondozó otthonban, 

utógondozó 
lakásotthonban biztosított 

utógondozói ellátás 

1,10 

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal 
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) 
pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti 
utógondozói ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal felnőtt 
után. 

46 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés 
b) vagy c) pontja alapján 

gyermekotthonban, 
lakásotthonban biztosított 

utógondozói ellátás  

1,10 

47 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés 
b) vagy c) pontja alapján 
különleges és speciális 

gyermekotthonban, 
különleges és speciális 

lakásotthonban biztosított 
utógondozói ellátás  

1,10 

48 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés 
b) vagy c) pontja alapján 

külső férőhelyen 
biztosított utógondozói 

ellátás 

1,15 

49 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján biztosított 

utógondozói ellátás 
gyermekotthonban/lakás-

otthonban, különleges 
gyermekotthonban/ 

lakásotthonban, speciális 
gyermekotthonban/ 

lakásotthonban, 
utógondozó otthonban, 

külső férőhelyen 

0,88 

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal 
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói 
ellátásban részesülő 18-22 éves korú, fiatal felnőtt után. 
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50 

Gyermek
-védelem 
[Gyvt. 
15. § (2) 
bekezdés 
c) pontja] 

 

gyerm
ekek átm

eneti gondozása 

Gyvt. 45. § (6) bekezdése 
alapján az utógondozói 

ellátásban részesülő szülő 
kérelemére átmeneti 

gondozásban részesülő 
gyermekek 

1,33 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek az 
átmeneti gondozást a Gyvt. 45. § (6) bekezdése alapján az 
utógondozói ellátásban részesülő szülő kérelemére gyermeke 
számára biztosítják. 

51 
helyettes szülőnél 

biztosított átmeneti ellátás 
1,00 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Gyvt.-ben szabályozott módon átmeneti gondozás biztosítására 
helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást 
kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység folytatására a 
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés, illetve működési 
engedély alapján jogosultak, illetve a jogszabályban 
meghatározottak szerinti önálló helyettes szülői ellátást 
biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. A támogatás ebben 
az esetben a helyettes szülői ellátással kapcsolatos költségekre 
fordítható. 

52 
gyermekek átmeneti 

otthonában biztosított 
átmeneti ellátás 

1,00 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek átmeneti gondozását 
biztosító intézményt tartanak fenn.  

53 
családok átmeneti 

otthonában biztosított 
átmeneti ellátás 

1,00 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Gyvt.-ben szabályozott módon családok átmeneti gondozását 
biztosító intézményt tartanak fenn. 

54   

családok átmeneti 
otthonában külső 

férőhelyén biztosított 
átmeneti ellátás 

0,7 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Gyvt.-ben szabályozott módon családok átmeneti otthona 
külső férőhelyén biztosítanak ellátást. 

 

 

II. A központi költségvetés a nem állami fenntartónak a következő 
támogatásokat biztosítja: A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben 
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő béralapú támogatása 

 

A) GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSI INTÉZMÉNYBEN PEDAGÓGUS-
MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT 
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 1 939 490 /év/foglalkoztatott 

 

A központi költségvetés elismert átlagbéralapú feladathoz kötött kiegészítő támogatást 
biztosít a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után a gyermekvédelmi szakellátási 
intézmény nem állami fenntartói részére. A kiegészítő támogatás a fenntartók által 
fenntartott intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkatársak béréhez, 
valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához jár, és az intézmény 
működésével összefüggésben használható fel. 
 

a) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottak elismert létszámának meghatározása 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 123. szám 29025

 

 

Gypl = L2/4 * Ksz2 

ahol: 

Gypl = az I. pontban elismert, Ksz1 szorzószámmal korrigált szakmai munkatárs létszámon 
belül elismert pedagóguslétszám, 

L2 = szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám,  

Ksz2 = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám, 
intézménytípusonként 

Intézménytípus Szorzószám (Ksz2) 
nevelőszülői hálózat 0,09 
gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás 0,58 
különleges gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás 0,75 
speciális gyermekotthoni, lakásotthoni ellátás 1,42 
utógondozó otthon 0,68 

b) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottak átlagbére kiegészítő támogatásának számítása 

T = Gypl * 1 939 490 

 

B) GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSI INTÉZMÉNYBEN PEDAGÓGUS-
MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK MINŐSÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ 
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS 

 
 
A központi költségvetés a minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert 
minősítés alapján az Nkt. 64. § (4) bekezdés c)–e) pontjai szerinti fokozatba besorolt, 
2019. január 1-jén pedagógus-munkakörben foglalkoztatott munkatársaknak az elnyert 
minősítéssel járó bérnövekményéhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási 
adójához támogatást nyújt, amelynek elismert összege 

a) Pedagógus I. fokozatból Pedagógus II. fokozatba lépés és 

aa) középfokú vagy alapfokozatú végzettség esetén 392 000 forint/fő/év, 
ab) mesterfokozatú végzettség esetén 430 000  forint/fő/év, 

b) Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba lépés és 

ba) középfokú vagy alapfokozatú végzettség esetén 1 432 000 forint/fő/év, 
bb) mesterfokozatú végzettség esetén 1 576 000 forint/fő/év. 

 

A teljes összeg illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2017. 
december 31-éig szerezték meg. 
 
Az összeg 11 havi időarányos része illeti meg 2019. február hónaptól a fenntartót azon 
pedagógusok után, akik a minősítést 2018. évben szerezték meg. 
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Kiegészítő szabályok: 
 

1) A pedagógus-munkakörűek nyilvántartott létszáma alatt a gyermekvédelmi 
szakellátási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak személyes 
adatait tartalmazó köznevelés információs rendszere (KIR) személyi nyilvántartása 
alapján számított éves átlaglétszámot kell érteni. A támogatással kapcsolatos 
igénylésre, pótigénylésre, lemondásra, folyósításra, elszámolásra, ellenőrzésre és 
visszafizetésre az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 
489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1-26.§-át kell alkalmazni. 

2) A támogatást az e melléklet szerinti II. A) pont szerinti támogatásra is jogosult 
fenntartó veheti igénybe. 

 
 

III. Kiegészítő szabályok 

 

1. Az e melléklet szerinti támogatások 2020. január 31-ig használhatók fel. 
2. Autizmus: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fogyatékosság, 
valamint a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. melléklet II. Rész 
N) pont 1. alpontja szerinti fogyatékosság. 

3. A nem állami szociális fenntartó a Kormány rendeletében meghatározott 
adatszolgáltatási rend szerint szolgáltat adatot. 

4. Gondozási napként egy ellátott egy napi intézményi ellátását kell figyelembe 
venni, amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak végleges 
elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen – 
egészségügyi vagy egyéb okból – távollévőket is figyelembe kell venni. Az 
intézményi jogviszony egyévi folyamatos távollét esetén megszűnik. 

5. Az intézményben a Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ellátottak 
száma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban 
meghatározott férőhelyszám 105%-át, éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%-
át. A Gyvt. 100. § (5) bekezdése alapján az otthont nyújtó ellátás, utógondozói 
ellátás nevelőszülő, illetve gyermekotthon, utógondozó otthon által történő 
biztosítása esetén az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a 
fenntartó által működtetett – a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott – 
nevelőszülői, illetve gyermekotthoni összférőhelyszám 100%-át. Amennyiben a 
befogadott férőhelyek száma alacsonyabb a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 
férőhelyszámnál, e pont rendelkezéseit ahhoz viszonyítottan kell vizsgálni. 

6. A támogatás igénybevételének feltétele az ellátottak adatainak – a Szoctv. 20/C. § 
(1)-(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3a) bekezdése szerinti – 
nyilvántartásba vétele, valamint a jogszabály szerinti időszakos jelentési 
kötelezettség teljesítése. A támogatás igénybevételére a nem állami szociális 
fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a nyilvántartásba vettek ellátását az 
időszakos jelentés szerint ténylegesen megkezdte. 

7. A támogatást az a nem állami szociális fenntartó veheti igénybe, amely 
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a) az adott szolgáltatás tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba be van jegyezve 
és  
b) a Szoctv. 58/A. §-a, illetve a Gyvt. 145. §-a alapján az adott szociális, 
gyermekjóléti szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, ellátotti létszámra, 
férőhelyszámra befogadást nyertek, vagy a támogatásra befogadás nélkül is 
jogosultak. 

8. A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények 
(szenvedélybetegek otthona, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs lakóotthona) 
esetében a támogatás az OEP-finanszírozással együtt is igénybe vehető. 

9. A gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére a 
következő sajátos szabályok vonatkoznak: 
a) ha a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő, és a Gyvt. 45.§ (6) bekezdése 
alapján az utógondozói ellátásban részesülő szülő kérelmére átmeneti gondozásban 
részesülő gyermek bölcsődei vagy családi napközi ellátásban vagy gyermek, fiatal 
felnőtt köznevelési szolgáltatásban részesül, a bölcsődei vagy családi napközi 
ellátást vagy a köznevelési szolgáltatást biztosító intézmény országos nemzetiségi 
önkormányzat, egyházi jogi személy vagy nem állami felsőoktatási intézmény 
fenntartója a feladathoz kapcsolódóan a 41. § (1) bekezdés a)-b) és e) pontja 
szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 41. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
támogatásra jogosult, 
b) ha a bentlakásos intézmény köznevelési feladatot is ellát, a fenntartó az 
intézményen belül oktatott tanulók létszáma alapján az ellátott feladathoz 
kapcsolódóan az országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy vagy 
nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a 41. § (1) bekezdés a)-b) és e) 
pontja szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 41. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
támogatásra jogosult. 

10. Ha az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is ugyanabban – az e 
melléklet szerint támogatott és a Szoctv. 20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. 
§ (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó (e melléklet alkalmazása során a 
továbbiakban: adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott) – szociális, 
gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatásban részesül, a támogatás 
szempontjából az adott napon ellátottként csak annál az engedélyesnél vehető 
figyelembe, amelyik az ellátottról előbb teljesítette a 6. pont szerinti időszakos 
jelentést.  

11. Ugyanarra a napra ugyanazon ellátott a támogatás szempontjából nem vehető 
figyelembe több, adatszolgáltatási kötelezettséggel járó és támogatott szociális 
szakosított ellátás és gyermekvédelmi szakellátás esetén, kivéve az utógondozói 
ellátás és az éjjeli menedékhely legfeljebb három egymást követő napig történő 
egyidejű igénybevételét. 

12. A 2. melléklet II. pont 4. alpontja, a III. pont 3. alpont c)-m) pontja, III. pont 5. 
alpont aa) pontja, és a III. pont 6. alpont a) pontja szerinti támogatást az ott 
meghatározott Kiegészítő szabályokra figyelemmel, a nem állami szociális 
fenntartók az általuk fenntartott intézményben foglalkoztatott munkatársak 
béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához, és az 
intézmény működésével összefüggő egyéb kiadásaikhoz használhatják fel. Ezen 
támogatások – a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1. pontjától eltérően – 
2020. január 31-éig használhatóak fel. 

13. Idősek otthonában demens személyek ellátása esetében a támogatás 
igénybevételéhez a 2019. január 1-je előtt kiállított demencia kórkép súlyos 
fokozatát igazoló szakvélemények is elfogadhatók. 
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IV. Szociális ágazati összevont pótlék  
 

A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvhr. szerinti, 2019. január-december havi 
foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak 
közterheihez, ha a fenntartó 
a) a 42. § (1) bekezdés a)-c) pontja és a 42. § (7) bekezdés szerint támogatásban részesül, vagy  
b) a  támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 

kormányrendelet alapján támogatásban részesül és érvényes támogatási szerződéssel 
rendelkezik arra az időszakra, amelyre támogatást igényel, vagy 

c) család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására valamely települési önkormányzattal 2019. 
évre érvényes – a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti –  ellátási szerződéssel 
rendelkezik, az érvényességének időtartama alatt.  

 
A 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, települési önkormányzattól 
történő feladat-, illetve intézményátvétel esetén a fenntartó a tényleges átadás-átvétel időpontjától 
jogosult a támogatásra, amennyiben az egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel. 
 
A támogatás éves összegének meghatározása 
 

T= Plsz * Kjtvhr. szerinti pótlék összege *12*(1+ a szociális hozzájárulási adó 
mértéke), de legfeljebb a kifizetett szociális ágazati összevont pótlék és annak a szociális 
hozzájárulási adója, ahol 
 
Plsz= a szociális  ágazati összevont pótlékra jogosult foglalkoztatottak száma, amely a 
támogatás igénylésekor a szociális ágazati összevont pótlékra jogosult foglalkoztatottak 
éves becsült átlaglétszáma közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő és fizetési osztály 
figyelembevételével; a támogatás elszámolásakor a foglalkoztatottak éves tényleges 
átlaglétszáma közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő és fizetési osztály 
figyelembevételével. 

A szociális ágazati összevont pótlék igénylésére, pótigénylésére, lemondására, folyósítására, 
elszámolására, ellenőrzésére és visszafizetésére az egyházi és nem állami fenntartású szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról 
szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 1-26.§-át kell alkalmazni.  
 
Kiegészítő rendelkezések: 
 

1. A nem állami szociális fenntartó a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvhr. szerinti 
szociális ágazati összevont pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg 
a foglalkoztatott számára. 

2. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak a Kjtvhr.-ben 
meghatározott összegén felül nyújtott összege és annak közterhei kifizetéséhez. 

3. A támogatás kizárólag a 2019. évvel összefüggésben felmerült a  szociális ágazati 
összevont pótlékra kifizetett, továbbá annak ténylegesen megfizetett közterheire 
használható fel. A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető. 

4. A támogatásra a fenntartó a szociális ágazatot irányító miniszter által kijelölt 
diszpécserszolgálatban foglalkoztatottak után is jogosult, amennyiben az a), vagy b) pont 
valamelyike alapján támogatást vesz igénybe. Az igényléshez mellékelni szükséges a 
szociális ágazatot irányító miniszter kijelölő nyilatkozatát. 
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V. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetése  

 
A 42. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartót kiegészítő támogatás illeti meg az általa 
étkeztetett, bölcsődei ellátásban részesülő, a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 
gyermekétkeztetést ingyenesen igénybe vevő gyermekek után. 
A kiegészítő támogatás fajlagos összege 28 400/fő/év. 
 
A kiegészítő támogatás igénylésekor és elszámolásakor a 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 5. 
pont l) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a bölcsődében, mini bölcsődében 2019. 
január 1-je és december 31-e között a naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma 
alapján összesített gondozási napok számát el kell osztani 230-cal. 
 
 

VI. A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, a Biztos 
Kezdet Gyerekház, az utcai szociális munka, a krízisközpont, a félutas ház és 
a titkos menedékház fenntartóját megillető költségvetési támogatás 

 
Ha a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátásnak, az utcai szociális munkának, 
a Biztos Kezdet Gyerekháznak, a krízisközpontnak és a félutas háznak a fenntartója e 
szolgáltatásokra jogszabály alapján finanszírozási szerződéssel, illetve a titkos menedékház 
fenntartója támogatási szerződéssel rendelkezik, a támogatás összege teljes évi jogosultság esetén: 

 
 
a) szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás: 7 500 000 Ft/év/szolgálat, 
b) utcai szociális munka: 6 500 000 Ft/év/szolgálat, 
c) krízisközpont 

ca) krízisközpont: 6 000 000 Ft/év/szolgálat, 
cb) félutasház: 4 000 000 Ft/év/félutas ház, 

d) titkos menedékház: 16 000 000 Ft/év/szolgálat, 
e) Biztos Kezdet Gyerekház: 6 245 115 Ft/év/Gyerekház. 
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9. melléklet a 2018. évi L. törvényhez 

A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai 

 
I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 
  

A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a települési és a területi 
nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: helyi nemzetiségi önkormányzat) 
számára. E melléklet szempontjából települési nemzetiségi önkormányzatnak kell tekinteni az 
átalakult nemzetiségi önkormányzatot is. 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása két részből tevődik össze:  

- működési támogatásból és  
- feladatalapú támogatásból. 

 
1. Működési támogatás  
 
ELŐIRÁNYZAT  
 
XI. Miniszterelnökség fejezetben:  
 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben:  

 
 
 
   958,2 millió forint 
  
1 112,5 millió forint 

 
Fajlagos összeg:     520 000 Ft/év  

 
Egész éves támogatásra a 2019. január 1-jén a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi 

nemzetiségi önkormányzat jogosult. 
 

A települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200%-ára jogosult, ha a 
településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó 
kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az ötven 
főt. 

 
A területi nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg  

- 200%-ára jogosult, ha a megyében (fővárosban) az adott nemzetiséghez tartozó, 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi 
önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, de 
legfeljebb húsz, 

- 400%-ára jogosult, ha a megyében (fővárosban) az adott nemzetiséghez tartozó, 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi 
önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a 
húszat. 
 

2. Feladatalapú támogatás 
 

ELŐIRÁNYZAT:  
 
XI. Miniszterelnökség fejezetben:  
 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben: 

  
 
1 187,1 millió forint 
 
   560,0 millió forint 

9. melléklet a 2018. évi L. törvényhez
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 A feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely 
- a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi 

ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét, és 
- ha a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

(a továbbiakban: Njtv.) 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az előző 
pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor a 
közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet 

a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2019. január 15-éig benyújtja. E benyújtási 
határidő elmulasztása jogvesztő. A fővárosi és megyei kormányhivatal e dokumentumokat 
2019. január 20-áig elektronikus úton küldi meg a nemzetiségpolitikáért megosztott 
hatáskörben felelős miniszterek (a továbbiakban: miniszter) részére. 
 

A jegyzőkönyvek alapján a miniszter a helyi nemzetiségi önkormányzatok főbb nemzetiségi 
feladatokkal kapcsolatos döntéseit – az alábbi táblázat feltételeit figyelembe véve – értékeli, 
és megállapítja a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatását megalapozó feladatmutató 
pontszámot.  
 

Nemzetiségi feladat megnevezése 
Lehetséges 
pontérték 

(döntésenként) 

A feladatra 
megállapítható 

maximális 
pontszám 

1. A nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok: 
- a nemzetiségi önkormányzat működési területén a 

nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok 
érvényesítése, 

- a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi 
felzárkózás érdekében folytatott tevékenység, 

- az anyanyelv használatával kapcsolatos feladatok, 
- a nemzetiségi önkormányzat működési területén 

ellátási kötelezettséggel rendelkező intézmények 
tevékenységével kapcsolatos feladatok, 

- a nemzetiségi közösség sajátos kulturális 
önazonosságának megerősítése, 

- a nemzetiségi közösség neveléshez, oktatáshoz, 
médiaszolgáltatáshoz fűződő jogainak érvényesítése. 

0-5 20 

2. A nemzetiségek kulturális autonómiájával összefüggő 
feladatok: 
- kulturális, közművelődési, nevelési, oktatási feladatok, 
- hagyományápolással, közgyűjteményekkel, média-

ügyekkel összefüggő intézményalapítói, 
intézményfenntartói, szervezési feladatok, 

- a nemzetiségi önkormányzat működési területén a 
nemzetiségi közösség nevelésének, oktatási 
feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését 
szolgáló tevékenység, 

- a nemzetiségi közösségnek az adott településhez 
kötődő történelmi múltjával, kulturális örökségének 
ápolásával kapcsolatos feladatok, 

- saját alapítású vagy fenntartású (esetleg 
társfenntartásban működő) közművelődési 
intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával 

0-5 50 
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kapcsolatos feladatok, 
- más fenntartó által működtetett nemzetiségi 

közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, 
médiával való együttműködés, 

- anyaországi kapcsolattartás, 
- a nemzetiség által használt nyelven a nemzetiségi 

önkormányzat működési területén megvalósuló 
kulturális jellegű programok szervezése. 

3. A nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok: 
- nemzetiségi civil szervezetekkel való együttműködés, 
- helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatása, 
- társadalmi felzárkózással, közfoglalkoztatással 

kapcsolatosan más szervekkel való együttműködés. 

0-5 30 

Elérhető pontszám összesen: 100 

 
Az előirányzatot a települési nemzetiségi és területi nemzetiségi önkormányzatok között – 

az önkormányzatok száma alapján – oly módon kell megosztani, hogy a területi nemzetiségi 
önkormányzatok számát kétszeresen kell figyelembe venni. A támogatás fajlagos összegét a 
megállapított keretösszeg és az érintett nemzetiségi önkormányzatok részére meghatározott 
összes pontszám hányadosaként kell a települési nemzetiségi önkormányzatok és a területi 
nemzetiségi önkormányzatok esetében külön-külön meghatározni.  

 
A feladatalapú támogatás a megállapított feladatmutató pontszám és a meghatározott 

fajlagos támogatási összeg szorzata.  
 

II. Országos nemzetiségi önkormányzatok, az általuk fenntartott intézmények és a 
nemzetiségi média támogatása 

 
1. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 

 
ELŐIRÁNYZAT:  
 
XI. Miniszterelnökség fejezet:  
 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 

  
 
1 697,9 millió forint 
 
   433,4 millió forint 

Nemzetiségek tekintetében az előirányzatok megosztása a következő: 

 millió forint 

1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média                                     84,2 

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média    85,1 

3 Országos Horvát Önkormányzat és Média                                     217,9 

4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média    352,8 

5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média   165,0 

6 Országos Lengyel Önkormányzat és Média                                  101,4 

7 Országos Örmény Önkormányzat és Média 69,2 

8 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 199,2 
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9 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 105,6 

10 Szerb Országos Önkormányzat és Média 143,8 

11 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 80,8 

12 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 92,9 

13 Országos Roma Önkormányzat és Média                                      433,4 
 
A támogatás az – Njtv. alapján létrehozott – országos nemzetiségi önkormányzatot a 

működésével összefüggő kiadásokhoz és a nemzetiségi média feladatainak ellátásához 
kapcsolódóan illeti meg. 

2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 

 
ELŐIRÁNYZAT:  
 
XI. Miniszterelnökség fejezet:  
 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 

  
 
1 159,7 millió forint 
 
   182,5 millió forint 

Nemzetiségek tekintetében az előirányzatok megosztása a következő: 

 millió forint 

1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények  80,1 

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények  39,1 

3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények  160,5 

4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények  262,6 

5 
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények  52,8 

6 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények  58,3 

7 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények  36,7 

8 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények  217,7 

9 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények  64,2 

10 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények  125,4 

11 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények  38,8 

12 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények  23,5 

13 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények  182,5 
 

A támogatás az országos nemzetiségi önkormányzatot az Njtv. 117-122. §-okban foglalt 
közfeladatai ellátása érdekében létrehozott nemzetiségi önkormányzati intézmények 
fenntartásához kapcsolódóan illeti meg.  

Kiegészítő szabályok 

1. Általános szabályok 
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a) Ha a helyi nemzetiségi önkormányzat megszűnik, a megszűnését követő hónap első 
napjától nem illeti meg az I.1. pont szerinti működési támogatás időarányos része és az I.2. 
pont szerinti feladatalapú támogatásnak a megszűnés időpontját megelőzően 
kötelezettségvállalással nem terhelt része. 

b) A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) a minisztert 2019. január 10-éig 
tájékoztatja a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzatokról. 

c) A miniszter a helyi nemzetiségi önkormányzatokat az I.1. pont szerint megillető támogatás 
összegét 2019. január 20-áig a honlapján közzéteszi. 

d) A miniszter az I.2. pont szerinti támogatást megalapozó feladatmutató pontszámokat és a 
képviselő-testületi ülések dátumát a honlapján március 1. és március 16. között közzéteszi. A 
helyi nemzetiségi önkormányzat a közzétételtől számított 15 napon belül észrevételt tehet. Az 
észrevételt a miniszter részére elektronikus úton vagy papíralapon kell benyújtani. Az 
észrevétel benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő. Az észrevételhez csatolni kell az 
észrevétel tárgyát alátámasztó dokumentumokat, bizonyításra alkalmas igazolásokat, így 
különösen a képviselő-testületi jegyzőkönyvek megküldési időpontjának igazolását, illetve a 
hiányzó képviselő-testületi jegyzőkönyveket. Az észrevételt a miniszter megvizsgálja és a 
megalapozott észrevételeknek megfelelően dönt a támogatást megalapozó végleges 
feladatmutató pontszámokról. A miniszter az I.2. pont szerinti támogatást, a támogatást 
megalapozó feladatmutató pontszámokat és a támogatás fajlagos összegét 2019. április 15-éig 
a honlapján közzéteszi. 

e) E melléklet szerinti támogatások tekintetében a Kincstár által benyújtható beszedési 
megbízások teljesítése céljából a helyi és az országos nemzetiségi önkormányzat köteles a 
beszedési megbízás benyújtására történő felhatalmazást a számlavezetője részére megadni. 
Ennek elmulasztása esetén a miniszter a helyi és az országos nemzetiségi önkormányzatot e 
melléklet szerint megillető támogatási összeg folyósítását a kötelezettség teljesítéséig 
felfüggeszti. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén, a miniszter erről szóló értesítése 
alapján, a fizetési számlákat beszedési megbízás alapján a Kincstár megterheli. 

f) A II. pont szerinti támogatások esetében az országos nemzetiségi önkormányzat a 
közgyűlés által elfogadott, tárgyévre vonatkozó költségvetését annak elfogadását követő 
tizenöt naptári napon belül megküldi a miniszter részére. 

g) E melléklet szerint 
ga) nemzetiségi önkormányzati intézmény: az országos nemzetiségi önkormányzat által 

költségvetési szervként vagy nonprofit gazdasági társaságként alapított, vagy más szervezettől 
átvett, vagy más szervezettel közösen működtetett, nyilvántartásba vett szervezet; 

gb) nemzetiségi média: az a nemzetiségi időszaki lap, amelyet az országos nemzetiségi 
önkormányzat alapított vagy – nem országos nemzetiségi önkormányzati alapító esetében – 
amelynek alapítójával és kiadójával az országos nemzetiségi önkormányzat a lap 
működésének támogatására megállapodást kötött, továbbá az az elektronikus médium, 
amelyet az országos nemzetiségi önkormányzat alapított, vagy – nem országos nemzetiségi 
önkormányzati alapító esetében – amelynek alapítójával és működtetőjével az országos 
nemzetiségi önkormányzat a médium működésének támogatására megállapodást kötött. 
 
2. A támogatás folyósítására vonatkozó szabályok 

 

a) A miniszter az I.1. pont szerinti támogatást az éves támogatásra jogosult helyi nemzetiségi 
önkormányzat részére két egyenlő részletben, január 30-áig és június 30-áig folyósítja a 
Kincstár útján. 
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b) A miniszter az I.2. pont szerinti támogatást két egyenlő részletben, április 30-áig és 
augusztus 15-éig folyósítja a Kincstár útján. 

c) A miniszter a II. pont szerinti támogatást negyedévenként egyenlő részletekben, a 
költségvetési év első negyedéve tekintetében január 31-éig, ezt követően minden negyedév 
első hónapjának 15. napjáig folyósítja a Kincstár útján.  
 
3. A támogatásokra vonatkozó felhasználási szabályok 

a) Az I.1. pont szerinti támogatás 2019. december 31-éig, az I.2. pont szerinti támogatás 2020. 
december 31-éig használható fel. 

b) Az I.1. pont szerinti támogatás kizárólag a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével 
közvetlenül összefüggő – az Njtv. 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi 
önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működésre és az I.2. pont 
szerinti nemzetiségi feladatokra fordítható. A támogatás szempontjából kizárólag az 
„Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége”, a „Nemzetiségi 
közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és 
támogatása”, „Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés 
– hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő 
kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

c) Az I.2. pont szerinti támogatás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok 
ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, 
„Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés – 
hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő 
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. 

d) A helyi nemzetiségi önkormányzat az I.1. pont szerinti támogatásról, annak felhasználását 
követő 45 napon belül, de legkésőbb 2020. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót 
nyújt be a támogató számára, amelynek elfogadásáról a támogató a honlapján történő 
közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.  

e) A helyi nemzetiségi önkormányzat az I.2. pont szerinti támogatásról, annak felhasználását 
követő 45 napon belül, de legkésőbb 2021. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót 
nyújt be a miniszter számára, amelynek elfogadásáról a miniszter a honlapján történő 
közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot. 

f) Az I. pont szerinti támogatásokról a miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatói okirat 
közlése a támogató honlapján történő közzététellel valósul meg. 

g) Az országos nemzetiségi önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi média a II. 
pont szerinti támogatásokat a miniszter által támogatói okiratban meghatározottak szerint a 
működéséhez és az Njtv. 117-122. §-okban foglalt közfeladatai ellátásához, valamint a 
közfeladat-ellátás fejlesztésére használhatja fel a támogatói okiratban rögzített határidőig. A 
támogatói okirat közlése a támogató honlapján történő közzététellel valósul meg. 

h) Az I. és II. pont szerinti támogatások esetében a pénzügyi beszámolóhoz csatolni szükséges 
a támogatás felhasználását igazoló számlák és bizonylatok teljes köréről szóló összesítőt. 

i) A II. pont szerinti támogatás esetében a miniszter az Áht. 54. § szerint vizsgálja a támogatás 
jogszerű elszámolását és felhasználását. 

j) A II. pont szerinti támogatások esetén az országos nemzetiségi önkormányzat, az általa 
fenntartott vagy közvetlenül támogatott nemzetiségi önkormányzati intézmény, az időszaki 
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lap kiadója és az elektronikus médium működtetője a támogatás felhasználásáról elkülönített 
számviteli nyilvántartást vezet az elfogadott éves intézményi költségvetésnek megfelelően.  

k) A II. pont szerinti támogatások esetén az országos nemzetiségi önkormányzat a 
zárszámadása elfogadását követően tizenöt napon belül a zárszámadásról szóló közgyűlési 
előterjesztést és határozatot, valamint részletes szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a 
miniszter számára. A beszámoló tartalmazza a támogatás felhasználásáról szóló szöveges 
összefoglalót nemzetiségi intézményenként a következő rovatok szerinti bontásban:  

- foglalkoztatottak személyi juttatásai, 
- külső személyi juttatások, 
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 
- dologi kiadások, 
- egyéb működési célú kiadások, 
- beruházások, 
- felújítások, 
- egyéb felhalmozási célú kiadások. 

Az országos nemzetiségi önkormányzat a beszámoló benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik 
arról, hogy a beszámoló teljes körű, a valóságnak megfelel és az abban feltüntetett adatokat 
alátámasztó dokumentumok az országos nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére állnak.  
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2018. évi LI. törvény
a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad a  Magyarország és a  Szlovák Köztársaság között az  államhatárról 
szóló Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Szerződést e törvénnyel kihirdeti.

3. §  A Szerződés hiteles magyar és szlovák nyelvű szövege a következő:

„SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT AZ ÁLLAMHATÁRRÓL

Magyarország és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban: Szerződő Felek)

tiszteletben tartva egymás területi épségét és a két állam közötti államhatár sérthetetlenségét,

betartva és megvalósítva a  Magyar Köztársaság és a  Szlovák Köztársaság között a  jószomszédi kapcsolatokról és 
a baráti együttműködésről szóló Párizsban, 1995. március 19-én aláírt Szerződés alapelveit és céljait,

attól az óhajtól vezérelve, hogy meghatározzák és dokumentálják az államhatárt,

abbéli törekvésükben, hogy biztosítsák a  határvonal megjelölését és láthatóságát, ezek ellenőrzését, a  határjelek 
folyamatos karbantartását és az államhatár felmérését,

azzal a céllal, hogy a kölcsönös megértés szellemében rendezzék az államhatár azon változásait, amelyekre az Ipoly 
határfolyó vízgazdálkodásilag szabályozott szakaszain végrehajtott intézkedésekkel összefüggésben került sor, 
továbbá rendezzék a  magyar Somoskőújfalu település önkormányzata által létesített szennyvízcsatornának 
az  államhatáron átnyúlva történt megépítésével keletkezett helyzetet, és megteremtsék a  feltételeket az  érintett 
földterületek hasznosításához,

az alábbiakban állapodtak meg:

I. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk
A jelen Szerződésben használt kifejezések jelentése a következő:
a) határvonal: az államhatár és a földfelszín metszési vonala;
b) határpont: a határvonalnak a határokmányokban koordinátákkal egyértelműen meghatározott pontja;
c) jelöletlen határpont: a terepen határjellel nem jelölt határpont;
d) határút: olyan út vagy útszakasz, amelyen hosszanti irányban a határvonal halad;
e) határárok: olyan árok, vagy annak egy szakasza, amelyen hosszanti irányban a határvonal halad;
f ) határvíz: folyó, patak, csatorna, állandó jellegű állóvíz vagy ezeknek a  szakaszai, amelyeken 

a  határvonal halad, vagy amelyeket a  határvonal ismételten metsz, és amelyek szerepelnek 
a határokmány-gyűjteményben;

g) határmunkák: az  államhatár felmérésével, megjelölésével, a  megjelölés ellenőrzésével, felújításával és 
karbantartásával kapcsolatos munkák;

h) államhatár térsége: az államhatár mindkét oldalán ötven (50) m, illetve a határvizek szakaszán az államhatár 
mindkét oldalán százötven (150) m széles egybefüggő sáv;

i) Határbizottság: a jelen Szerződés 22. cikke alapján létrehozott Magyar–Szlovák Határbizottság.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.
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II. FEJEZET
AZ ÁLLAMHATÁR MEGHATÁROZÁSA

2. cikk
A Magyarország és a  Szlovák Köztársaság közötti államhatár (a továbbiakban: államhatár) azon függőleges síkok 
határvonalon áthaladó sorozata, amely elválasztja egymástól a  Szerződő Felek területét, a  létesítményeket, illetve 
egyéb berendezéseket a Föld felszínén, a felszín alatt és a felszín felett.

3. cikk
 (1) Az államhatár állandó, és Magyarország, a Szlovák Köztársaság és az Osztrák Köztársaság államhatárainak „Triplex” 

határjellel megjelölt csatlakozási pontjától általában keleti irányba haladva Magyarország, a Szlovák Köztársaság és 
Ukrajna államhatárainak „Tisza” határjellel megjelölt csatlakozási pontjáig tart.

 (2) Az államhatárt csak nemzetközi szerződés alapján lehet megváltoztatni.

4. cikk
Az államhatárt meghatározza:
a) a Szövetséges és Társult Hatalmak, valamint Magyarország között, 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban 

kötött békeszerződés [II. rész 27. Cikk 4. pontja];
b) a Szövetséges és Társult Hatalmak, valamint Magyarország között Párizsban, 1947. évi február hó 10. napján 

kelt békeszerződés [I. rész 1. Cikk (4) bekezdés b) és c) pontja];
c) a Párizsi Békeszerződés 1. Cikke (4) bekezdésének d) pontja értelmében a magyar és a csehszlovák kormány 

képviselőiből alakított Határrendező Bizottság munkálatairól Pozsonyban, 1947. évi december hó 22. napján 
aláírt zárójegyzőkönyv;

d) a  magyar–csehszlovák Határrendező Bizottság Pozsonyban, 1947. évi december hó 22. napján aláírt 
zárójegyzőkönyvének Pozsonyban, 1948. évi október hó 11. napján aláírt I. számú pótjegyzőkönyve;

e) a  Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa küldöttsége és a  Csehszlovák Köztársaság kormányküldöttsége 
között a  magyar–csehszlovák határ kisebb hibáinak rendezése tárgyában folytatott tárgyalásokról 
Pozsonyban, 1952. június hó 6. napján aláírt zárójegyzőkönyv és mellékletei;

f ) a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodási 
szabályozása következtében az  államhatár megváltoztatásáról szóló, Pozsonyban, 1997. április 21-én aláírt 
Szerződés.

5. cikk
 (1) Az államhatár húsz határszakaszból áll, amelyek folyamatosan, nyugat felől keleti irányba I.-től XX.-ig, római 

számokkal vannak megjelölve.
 (2) Az államhatárra, annak megjelölésére és a határszakaszokra vonatkozó adatokat a határokmányok tartalmazzák.

6. cikk
A határvonalat rögzítik:
1.  a  jelen Szerződés hatálybalépése napján hatályos nemzetközi dokumentumok elválaszthatatlan részét 

képező határokmányok:
a) a Szerződő Felek közötti határvonal részletes leírása,
b) az államhatár 1:2880 és 1:5000 méretarányú térképei,
c) mérési vázlatok,
d) az a)–c)  pontokban felsorolt okmányoknak a  Szerződő Felek illetékes szervei által jóváhagyott 

módosításai és kiegészítései, és
2. a jelen Szerződés10. cikkében megjelölt okmány.

7. cikk
 (1) A Szerződő Felek a  jelen Szerződés hatályba lépésének napjától számított két éven belül gondoskodnak 

az államhatár felmérésének megkezdéséről, a határjelek helyzetének geodéziai mérésekkel történő ellenőrzésével, 
a  határvizek partjainak, a  határutak és határárkok széleinek felmérésével, a  környező területek újbóli felmérésével 
az államhatár teljes hosszában, és ennek alapján új határokmány-gyűjtemény elkészítéséről.
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 (2) Az új határokmány-gyűjteményt az alábbiak képezik:
a) az államhatár leírása, a határvizek, határutak és határárkok jegyzéke,
b) az államhatár térképei,
c) az államhatár koordinátajegyzéke.

 (3) Az államhatár (1) bekezdés szerinti felmérésének módszereit, valamint az új határokmány-gyűjtemény tartalmát és 
formáját a Határbizottság állapítja meg.

 (4) Amennyiben az  államhatár felmérésének eredményeképpen megállapításra kerül, hogy a  jelen Szerződés 
6. cikkében említett határokmányokban rögzített határvonal a határvizek helyett szárazföldre esik, a Határbizottság 
a hatályos határokmányok alapján kitűzi és megjelöli az államhatárt.

8. cikk
Az államhatár megegyezik:
a) a határvonalon közvetlenül elhelyezett, egymást követő határjeleket összekötő egyenessel, vagy
b) az egymást követő jelöletlen határpontokat összekötő egyenessel, vagy
c) egy jelöletlen határpontot és az azt követő, a határvonalon elhelyezett határjelet összekötő egyenessel, vagy 

fordítva.

III. FEJEZET
AZ ÁLLAMHATÁR VÁLTOZÁSAI

9. cikk
 (1) Az államhatár az  Ipoly határfolyó medrének elvégzett szabályozása következtében a  III. és IV. határszakaszon 

az alábbiak szerint változik meg:
a) Letkés magyar település, valamint Leléd (Leľa) és Ipolyszalka (Salka) szlovák települések térségében, 

a III.6/2 határjeltől a III.7 határjelig (III.5a., III.6b. és III.7c. számú határtérképek);
b) Letkés és Ipolytölgyes magyar települések, valamint Ipolyszalka (Salka) és Ipolykiskeszi (Malé Kosihy) szlovák 

települések térségében, a III.8/8 határjeltől a III.12/6 határjelig (III.8c., III.9b. és III.10c. számú határtérképek);
c) Ipolytölgyes magyar település és Ipolykiskeszi (Malé Kosihy) szlovák település térségében, 

a III.12/14 határjeltől a III.12/17 határjelig (III.11b. számú határtérkép);
d) Perőcsény magyar település és Ipolyszakállos (Ipeľský Sokolec) szlovák település térségében, 

a III.20/6 határjeltől a III.22 határjelig (III.19b. számú határtérkép);
e) Tésa és Hont magyar települések, valamint Szete (Kubáňovo) és Ipolyság (Šahy) szlovák települések 

térségében, a IV./ax határjeltől a IV./1 határjelig és a IV.15/10 határjeltől a IV.15/13x határjelig (a IV.1b. számú 
és a IV.7a. számú határtérképek).

 (2) Az államhatár a  Somoskőújfalu településen végzett csatornázással összefüggésben a  VIII. határszakaszon, 
Somoskőújfalu és Salgótarján-Somoskő magyar települések, valamint Sátorosbánya (Šiatorská Bukovinka) 
szlovák település térségében megváltozik, a  VIII.7/2x határjeltől a  VIII.8x határjelig és a  VIII.12/4x határjeltől 
a VIII.12/6x határjelig (a VIII.2a. számú és a VIII.4a. számú határtérképek).

10. cikk
Az államhatár jelen Szerződés 9.  cikke szerinti változásait „A magyar–szlovák államhatár vonala változásainak 
dokumentációja – III., IV., VIII. határszakasz – 2013” című okmány rögzíti, amely mint melléklet, a  jelen Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi.

11. cikk
 (1) A Szlovák Köztársaság államterületének az  államhatár jelen Szerződés 9.  cikke szerinti változásai következtében 

leválasztott, összesen 177 802 m2-t kitevő részei Magyarországhoz kerülnek.
 (2) Az (1)  bekezdésben említett, a  Szlovák Köztársaság államterületének leválasztott részén található ingatlanok 

– beleértve az  építményeket –, a  berendezések és a  növényzet a  jelen Szerződés hatálybalépésének napjával 
Magyarország tulajdonába kerülnek át. A  jelen Szerződés 9.  cikke (1)  bekezdésének c) és d)  pontjai szerinti 
térségekben lévő duzzasztóművek építményei üzemeltetését, fenntartását és rekonstrukcióját a  Szerződő Felek 
külön nemzetközi szerződésben rögzítik, legkésőbb a jelen Szerződés hatálybalépését követő két (2) éven belül.

 (3) Magyarország államterületének az államhatár jelen Szerződés 9. cikke szerinti változásai következtében leválasztott, 
összesen 177 802 m2-t kitevő részei a Szlovák Köztársasághoz kerülnek.
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 (4) A (3)  bekezdésben említett, Magyarország államterületének leválasztott részén található ingatlanok – beleértve 
az  építményeket –, a  berendezések és a  növényzet a  jelen Szerződés hatálybalépésének napjával a  Szlovák 
Köztársaság tulajdonába kerülnek át.

 (5) Az államterületek leválasztott részeit a Szerződő Felek kölcsönösen kiegyenlítették.

12. cikk
A Határbizottság a  jelen Szerződés hatálybalépésétől számított egy (1) éven belül a  terepen végrehajtja 
az  államhatár jelen Szerződés szerinti változásainak megjelölését, valamint ezeknek a  változásoknak a  hatályos 
határokmányokban történő átvezetését.

13. cikk
 (1) A jelen Szerződés 11.  cikkének (1)–(4)  bekezdéseiben említett tulajdonváltozással a  területrészekre és az  azokon 

található ingatlanokra – beleértve az építményeket –, a berendezésekre és a növényzetre korábban fennálló minden 
jog és kötelezettség megszűnik.

 (2) A Szerződő Felek megerősítik, hogy a  jelen Szerződés 11.  cikkében említett ingatlanok – beleértve 
az  építményeket  –, a  berendezések és a  növényzet tulajdonosainak azon Szerződő Fél belső jogszabályai szerint 
kártalanítást nyújtottak, amelynek államterületén a  jelen Szerződés hatálybalépése előtt az  ingatlanok – beleértve 
az építményeket –, a berendezések és a növényzet voltak.

 (3) A kicserélt területrészeken a  tulajdonváltozással kapcsolatosan felmerülő utólagos kártérítési igényt azzal 
a  Szerződő Féllel szemben kell érvényesíteni, amelynek államterületén ezek a  területrészek a  jelen Szerződés 
11.  cikke szerinti tulajdonváltozást megelőzően voltak. Azzal a  Szerződő Féllel szemben, amelynek a  tulajdonába 
e területrészek kerültek, semmilyen kártérítési igény nem támasztható.

 (4) A saját államterületén mindkét Szerződő Fél maga viseli a jelen Szerződés szerinti államhatár-változással összefüggő 
valamennyi költséget.

IV. FEJEZET
AZ ÁLLAMHATÁR MEGJELÖLÉSE

14. cikk
 (1) Az államhatárt jelölő határjelek típusai:

a) Magyarország, a  Szlovák Köztársaság és az  Osztrák Köztársaság államhatárainak csatlakozási pontján 
elhelyezett háromoldalú oszlop (Triplex határjel);

b) Magyarország, a  Szlovák Köztársaság és Ukrajna államhatárainak csatlakozási pontját közvetetten jelölő, 
három önállóan elhelyezett oszlop (Tisza határjel);

c) a határszakaszok kezdetén elhelyezett szakaszhatárjelek;
d) az államhatár jellegzetes irányváltozásainál, terepváltozásoknál vagy fontosabb földrajzi elemeknél 

elhelyezett főhatárjelek;
e) a főhatárjelek között elhelyezett mellékhatárjelek;
f ) az államhatár jobb láthatósága érdekében elhelyezett közbeiktatott határjelek;
g) műszaki okokból, illetve terepviszonyok miatt elhelyezett egyedi határjelek.

 (2) Az államhatárt a terepen a határjelek a következőképpen jelölik:
a) közvetlenül, a határvonalon egyesével elhelyezve,
b) közvetetten, a határvonalon kívül elhelyezve:

(i) egyesével a határutak, a határárkok vagy a határvizek két oldalán váltakozva;
(ii) kettesével a  határutak, a  határárkok vagy a  határvizek elején és végén, azokon a  helyeken, ahol 

az  államhatár belép ezekbe, illetve kilép azokból, továbbá ott, ahol a  terepviszonyok miatt 
a határjelet nem lehet közvetlenül a határpontra elhelyezni;

(iii) hármasával azokon a helyeken, ahol az államhatár két közvetetten megjelölt szakasza találkozik.
 (3) A határjelek formáját, méretét, anyagát, megjelölését és elhelyezését a hatályos határokmányok tartalmazzák.
 (4) Amennyiben szükséges, az  államhatár – különösen hidakon, létesítményeken – az  (1)  bekezdésben foglaltaktól 

eltérően is megjelölhető.
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V. FEJEZET
AZ ÁLLAMHATÁRHOZ KAPCSOLÓDÓ IGAZGATÁS

15. cikk
 (1) A Szerződő Felek biztosítják, hogy az  államhatár egyértelműen és jól láthatóan kijelölt és geodéziailag 

meghatározott legyen. Kötelezik magukat arra, hogy a  jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően 
karbantartják, szükség szerint felújítják a  határjeleket, és átvezetik a  változásokat a  határokmány-gyűjteményben; 
az új vagy kiegészítő határokmányokat a Szerződő Felek belső jogszabályaik szerint hagyják jóvá.

 (2) A Szerződő Felek a  határvizeket és az  államhatáron lévő létesítményeket oly módon tartják karban, hogy 
megakadályozzák a határjelek veszélyeztetését vagy megsemmisülését.

16. cikk
 (1) A Szerződő Felek biztosítják, hogy az  államhatár közvetlenül megjelölt szakaszain az  államhatár mindkét oldalán 

egy (1) méter széles sáv a határjelek és az államhatár láthatóságát akadályozó növényzettől mentes, karbantartott 
terület legyen.

 (2) A Szerződő Felek biztosítják, hogy az államhatár közvetetten megjelölt szakaszain a határjelek körül található egy (1) 
méter sugarú terület mentes legyen a határjelek láthatóságát, illetve a kettős és a hármas határjelek esetében ezek 
kölcsönös láthatóságát akadályozó növényzettől.

 (3) A Szerződő Felek az  (1) és (2)  bekezdésben említett a  határjelek láthatóságát akadályozó növényzetnek tekintik 
a határnyiladékba, vagy a határjelek körüli kör alakú szabad területre benyúló növényi részeket is.

 (4) A Határbizottság egyedi és gazdaságossági indokok alapján dönthet úgy, hogy az  (1) és (2)  bekezdés szerinti 
karbantartott határnyiladékkal, valamint a  kör alakú szabad terület tisztításával kapcsolatos munkákat mindkét 
államterületen az egyik Szerződő Fél biztosítja.

17. cikk
 (1) A jelen Szerződés 16.  cikkében meghatározott területen kizárólag közlekedést, határrendészeti vagy 

vízgazdálkodási célokat szolgáló létesítmény, valamint államhatáron átvezető vezeték létesíthető. A Szerződő Felek 
egyedi esetekben ettől eltérően állapodhatnak meg.

 (2) Az államhatáron lévő létesítmények üzemeltetését, fenntartását és rekonstrukcióját nemzetközi szerződés rendezi.
 (3) Az államhatár mentén fekvő ingatlan határát állandó módon megjelölni csak az  államhatártól több, mint két (2) 

méteres távolságra lehet.
 (4) Az (1) és (3) bekezdésben szereplő korlátozások nem vonatkoznak jelen Szerződés hatályba lépésekor már meglévő 

létesítményekre.

18. cikk
 (1) A Szerződő Felek gondoskodnak az  államhatár megjelölésének hétévenkénti közös ellenőrzéséről, szükség 

szerinti felméréséről, és a  megállapított hiányosságok megszüntetéséről. A  hétéves időszakot az  előző ellenőrzés 
terepmunkáinak megkezdésétől kell számítani.

 (2) A egyik Szerződő Fél javaslatára, indokolt esetben az  államhatár, vagy egy része megjelölésének ellenőrzését, 
felmérését és a  hiányosságok megszüntetését a  Szerződő Felek az  (1)  bekezdés szerinti rendszeres közös 
ellenőrzésen kívül is biztosítják.

 (3) Az államhatár (1) és (2)  bekezdés szerinti közös ellenőrzésének eredményei alapján aktualizálni kell 
a határokmányokat, vagy el kell készíteni egy új határokmány-gyűjteményt.

 (4) Az aktualizált határokmányt, vagy az új határokmány-gyűjteményt a Szerződő Felek belső jogszabályai szerint kell 
jóváhagyni.

19. cikk
Amennyiben szükségessé válik a  Szerződő Felek és harmadik ország államhatárainak találkozási pontját jelölő 
határjel felújítása, akkor a munkát valamennyi érintett állam illetékes szerveinek megállapodása alapján végzik el.

20. cikk
 (1) A határmunkák elvégzéséről – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  I., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVII. és XIX. 

határszakaszon Magyarország, a IV., VI., VII., VIII., IX. és X. határszakaszon a Szlovák Köztársaság gondoskodik.
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 (2) A Duna, Ipoly, Hernád, Ronyva, Bodrog, Felsőberecki-csatorna, Nagy-Karcsa, Kis-Karcsa, Holt-Tisza és Tisza 
határvizeket érintő határmunkák elvégzéséről a  Szerződő Felek közösen, azonos teherviselés mellett 
gondoskodnak, kivéve az államhatár megjelölésének karbantartását, amelyet mindkét Szerződő Fél a saját területén 
biztosít.

 (3) A Szerződő Felek saját költségük terhére biztosítják a határokmányok és a határokmány-gyűjtemény kidolgozását és 
aktualizálását.

 (4) A Határbizottság indokolt esetben dönthet a határmunkák elvégzésének (1) és (2) bekezdésekben foglaltaktól eltérő 
felosztásáról, szem előtt tartva a célszerűség, a gazdaságosság és az azonos teherviselés elveit.

21. cikk
 (1) A Szerződő Felek biztosítják, hogy az  államhatáron, vagy az  államhatár térségében lévő ingatlanok tulajdonosai, 

használói, valamint az  egyéb jogcím szerinti jogosultak a  határmunkák végzését előzetes tájékoztatást követően 
eltűrjék, beleértve az ingatlanokra történő belépést és behajtást.

 (2) Határmunkát csak a  jelen Szerződés 23.  cikke (1)  bekezdésének m)  pontjában meghatározott megbízólevéllel 
rendelkező, vagy az általa készített névjegyzékben szereplő személy végezhet.

 (3) Amikor az egyik Szerződő Fél megbízásából eljáró személy a másik Szerződő Fél területén teljesíti feladatát, az általa 
a tevékenysége során okozott károkért az őt megbízó Szerződő Fél azon Szerződő Fél joga szerint felel, amelynek 
a területén a károkozás történt.

 (4) Az a  Szerződő Fél, amelynek területén a  (3)  bekezdésben említett kár bekövetkezett, a  kárt ugyanolyan feltételek 
mellett téríti meg, mintha azt az általa megbízott személy okozta volna.

 (5) Az a  Szerződő Fél, amelynek a  megbízásából eljáró személy a  másik Szerződő Fél területén harmadik személynek 
kárt okozott, teljes mértékben megtéríti a másik Szerződő Félnek az általa a károsultnak vagy a kártérítésre jogosult 
más személyeknek kifizetett kártérítés összegét.

 (6) A (3)  bekezdésben szabályozott esetben – az  (5)  bekezdésben foglalt rendelkezés kivételével – a  Szerződő Felek 
kölcsönösen lemondanak a  másik Szerződő Fél által okozott károk megtérítésének igényéről, kivéve, ha a  kárt 
szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozták.

VI. FEJEZET
A MAGYAR–SZLOVÁK HATÁRBIZOTTSÁG

22. cikk
 (1) A Szerződő Felek a  jelen Szerződésből fakadó feladataik végrehajtására létrehozzák a Magyar–Szlovák 

Határbizottságot.
 (2) A Határbizottság Magyarország és a  Szlovák Köztársaság küldöttségeiből áll. A  Szerződő Felek saját belső 

jogszabályaik alapján nevezik ki a küldöttségeik elnökét, elnökhelyettesét és legfeljebb további három tagját.
 (3) A Szerződő Felek a küldöttségek, valamint az elnökök kinevezéséről és az elnökök felmentéséről diplomáciai úton 

értesítik egymást.
 (4) A küldöttségek összetételében végrehajtott változásokról az elnökök írásban tájékoztatják egymást.
 (5) Az elnökök és elnökhelyetteseik, továbbá az  elnökök által felhatalmazott személyek jogosultak közvetlen 

kapcsolatot tartani egymással.
 (6) A Határbizottság küldöttségei és elnökei a jelen Szerződésből fakadó feladatok teljesítéséhez jogosultak szakértőket 

és más személyeket igénybe venni.
 (7) A Szerződő Felek maguk viselik saját küldöttségük, szakértőik és a  jelen Szerződésből fakadó feladatok 

teljesítésében részt vevő, általuk igénybe vett más személyek tevékenységének költségeit.

23. cikk
 (1) A Határbizottság:

a) tervezi, szervezi, biztosítja, irányítja és ellenőrzi a  határmunkákat, ellátja az  államhatárhoz kapcsolódó 
igazgatási feladatokat;

b) szervezi és elvégzi az államhatár megjelölésének közös ellenőrzését, a feltárt hiányosságok felszámolását, és 
ezek eredményéről zárójegyzőkönyvet készít;

c) közös határszemlét tart az  államhatáron, az  államhatár és a  határjelek állapotának megvizsgálása, illetve 
a határvonallal és annak megjelölésével kapcsolatos problémák megoldása céljából;

d) dönt az államhatár megjelölésének módjáról és a megjelölés megváltoztatásáról;
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e) meghatározza a határokmányok és a határokmány-gyűjtemény tartalmát, formáját és elkészítésének módját;
f ) elkészíti a határokmányokat és a határokmány-gyűjteményt, valamint biztosítja azok aktualizálását;
g) véleményezi a jelen Szerződés 16. cikkében meghatározott területeken tervezett építési munkákat;
h) véleményezi az  államhatár térségében tervezett, a  természeti kincsek felkutatásával, valamint 

az  építkezésekkel összefüggő munkákat, amennyiben azok kivitelezése a  Szerződő Felek illetékes 
hatóságainak álláspontja szerint kihatással lehet a határvonalra és annak megjelölésére;

i) meghatározza a  g) és h)  pontokban említett munkák megkezdése előtt a  határvonallal és annak 
megjelölésével összefüggő intézkedéseket;

j) javaslatokat készít az államhatár módosítására, a változtatással összefüggő okmányokra, és ezeket a Szerződő 
Felek illetékes szervei elé terjeszti;

k) közös műszaki szakértői csoportot és közös mérőcsoportokat, valamint szükség esetén, konkrét feladat 
megoldására szakértői munkacsoportot hoz létre, és meghatározza tevékenységük és együttműködésük 
elveit;

l) elbírálja és jóváhagyja a  közös műszaki szakértői csoport és a  közös mérőcsoportok által kidolgozott 
okmányokat;

m) a természetes személyek részére az államhatáron végzendő határmunkákhoz megbízólevelet állít ki, valamint 
meghatározza annak tartalmát és formáját;

n) meghatározza ügyrendjét, és kiadja a határmunkák elvégzésére, valamint a határokmányok elkészítésére és 
aktualizálására vonatkozó utasításokat.

 (2) A Határbizottság nem jogosult módosítani az államhatárt.

24. cikk
 (1) A Határbizottság üléseken, munkatalálkozókon, közös határszemléken vagy elnökei közötti levélváltás útján végzi 

tevékenységét.
 (2) A Határbizottság üléseit szükség szerint, de legalább kétévente egyszer a  Szerződő Felek államterületén felváltva 

tartja. Az ülés határszemlével is összeköthető.
 (3) A Határbizottság indokolt esetben, egyik elnökének írásbeli javaslata alapján soron kívüli ülést vagy közös 

határszemlét tart, ezen javaslat kézhezvételétől számított három (3) hónapon belül.
 (4) A Határbizottság minden ülésről, munkatalálkozóról és közös határszemléről két (2) példányban, magyar és szlovák 

nyelven jegyzőkönyvet készít. A  Határbizottság jegyzőkönyveit és zárójegyzőkönyveit a  Szerződő Felek belső 
jogszabályai szerint kell jóváhagyni.

 (5) A Határbizottság mindkét küldöttsége saját államának címerével ellátott, a  Határbizottság elnevezését és 
a küldöttség megnevezését feltüntető száraz és nedves bélyegzőt használ.

VII. FEJEZET
A VITÁK RENDEZÉSE

25. cikk
 (1) A jelen Szerződés értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos vitákat a  Szerződő Felek illetékes hatóságaik 

közötti tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a  Szerződő Felek ily módon nem tudnak megállapodni, a  vitát 
diplomáciai úton rendezik.

 (2) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerinti eljárással sem kerül sor megegyezésre, a  Szerződő Felek egyikének kérésére 
a vitát a nemzetközi jog rendelkezései szerint választottbíróság elé terjesztik.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. cikk
A jelen Szerződés rendelkezései nem érintik a  Szerződő Felek egyéb két- vagy többoldalú nemzetközi 
szerződéseiben szereplő kötelezettségvállalásait. A  jelen Szerződés nem befolyásolja azokat a  kötelezettségeket, 
amelyek a Szerződő Felek európai uniós tagságából fakadnak.
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27. cikk
 (1) A jelen Szerződést meg kell erősíteni. A  megerősítő okiratokat a  Szerződő Felek Pozsonyban cserélik ki. A  jelen 

Szerződés a megerősítésről szóló okiratok kicserélését követő második (2.) hónap első (1.) napján lép hatályba.
 (2) A jelen Szerződés 2., 3., 4., 6., 7., 9., 10. és 11.  cikkeinek rendelkezései nem mondhatók fel. A  jelen Szerződés 

többi rendelkezése határozatlan időre szól, és azt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban bármikor 
felmondhatja. A  jelen Szerződés felmondott rendelkezései a  felmondásról szóló jegyzék másik Szerződő Fél általi 
kézhezvételét követő hatodik (6.) hónapot követő hónap első (1.) napján hatályukat vesztik.

 (3) A jelen Szerződés 7.  cikk (2)  bekezdése szerinti új határokmány-gyűjtemény hatálybalépését követően a  jelen 
Szerződés 6. cikkében felsorolt határokmányok hatályukat vesztik.

 (4) A jelen Szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a  Magyar Népköztársaság és a  Csehszlovák Köztársaság között 
az  államhatár rendjének szabályozásáról szóló, Prágában, 1956. évi október hó 13. napján aláírt Szerződés és 
Zárójegyzőkönyv hatályát veszti.

Készült Amszterdamban, 2016. évi január hónap 25. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven 
készült. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

 Magyarország nevében a Szlovák Köztársaság nevében”

„ZMLUVA MEDZI MAĎARSKOM A SLOVENSKOU REPUBLIKOU O ŠTÁTNEJ HRANICI

Maďarsko a Slovenská republika (ďalej len „zmluvné strany“),

vzájomne rešpektujúc svoju územnú celistvosť a neporušiteľnosť štátnej hranice medzi oboma štátmi,

dodržiavajúc a uskutočňujúc zásady a ciele Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Maďarskou 
republikou a Slovenskou republikou podpísanej 19. marca 1995 v Paríži,

vedené želaním určiť a dokumentovať štátnu hranicu,

v snahe zabezpečiť vyznačenie a viditeľnosť hraničnej čiary a ich kontrolu, vykonávať priebežnú údržbu hraničných 
znakov a zameriavanie štátnej hranice,

s cieľom riešiť v duchu vzájomného porozumenia zmeny štátnej hranice v súvislosti s opatreniami, ktoré boli 
vykonané na vodohospodársky upravených úsekoch hraničnej rieky Ipeľ, ako aj riešiť situáciu, ku ktorej došlo 
vybudovaním kanalizácie presahujúcej štátnu hranicu samosprávou maďarskej obce Somoskőújfalu a  vytvoriť 
podmienky na využívanie príslušných priľahlých plôch,

dohodli sa takto:

PRVÁ ČASŤ
VYMEDZENIE POJMOV

ČLÁNOK 1
Na účely tejto zmluvy sa rozumie:
a) hraničná čiara – priesečnica štátnej hranice a zemského povrchu,
b) hraničný bod – bod hraničnej čiary jednoznačne určený súradnicami v hraničných dokumentoch,
c) nevyznačený hraničný bod – hraničný bod v teréne nevyznačený hraničným znakom,
d) hraničná cesta – cesta alebo úsek cesty, ktorou v pozdĺžnom smere prebieha hraničná čiara,
e) hraničná priekopa – priekopa alebo úsek priekopy, ktorým v pozdĺžnom smere prebieha hraničná čiara,
f ) hraničná voda – rieka, potok, kanál, stojatá voda trvalého charakteru alebo ich úseky, ktorými prebieha 

hraničná čiara, alebo ktoré hraničná čiara opakovane pretína a  sú uvedené v hraničnom dokumentárnom 
diele,

g) hraničné práce – práce spojené so zameraním a  vyznačením štátnej hranice, kontrolou, obnovením a  s 
údržbou jej vyznačenia,

h) priestor štátnej hranice – súvislý pás do vzdialenosti päťdesiat (50) metrov na oboch stranách štátnej hranice 
alebo súvislý pás stopäťdesiat (150) metrov na oboch stranách štátnej hranice na úsekoch hraničných vôd,

i) hraničná komisia – maďarsko–slovenská hraničná komisia zriadená podľa článku 22 tejto zmluvy.
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DRUHÁ ČASŤ
URČENIE ŠTÁTNEJ HRANICE

ČLÁNOK 2
Štátna hranica medzi Maďarskom a Slovenskou republikou (ďalej len „štátna hranica”) je rad vertikálnych rovín, ktorý 
prechádza hraničnou čiarou a oddeľuje od seba územia zmluvných strán a objekty, prípadne ostatné zariadenia na 
zemskom povrchu, pod a nad zemským povrchom.

ČLÁNOK 3
 (1) Štátna hranica je nepohyblivá a prebieha od bodu styku štátnych hraníc Maďarska, Slovenskej republiky a Rakúskej 

republiky vyznačeného hraničným znakom „Triplex” prevažne východným smerom až k bodu styku štátnych hraníc 
Maďarska, Slovenskej republiky a Ukrajiny vyznačenému hraničným znakom „Tisa”.

 (2) Štátnu hranicu možno meniť len na základe medzinárodnej zmluvy.

ČLÁNOK 4
Štátnu hranicu určuje:
a) Mierová zmluva medzi Maďarskom a  mocnosťami spojenými a  združenými podpísaná dňa 4. júna 1920 v 

Trianone (Časť II, článok 27, bod 4.),
b) Mierová zmluva medzi Maďarskom a  mocnosťami spojenými a  pridruženými podpísaná dňa 10. februára 

1947 v Paríži [Časť I, článok 1, ods. 4. písm. b) a c)],
c) Záverečný protokol o prácach Rozhraničovacej komisie utvorenej zo zástupcov maďarskej a československej 

vlády v zmysle článku 1, ods. 4. písm. d) Parížskej mierovej zmluvy podpísaný dňa 22. decembra 1947 v 
Bratislave,

d) Dodatkový protokol č. 1 k Záverečnému protokolu Maďarsko–československej rozhraničovacej komisie 
podpísanému dňa 22. decembra 1947 v Bratislave podpísaný dňa 11. októbra 1948 v Bratislave,

e) Záverečný protokol o rokovaniach medzi delegáciou ministerskej rady Maďarskej ľudovej republiky 
a  delegáciou vlády Československej republiky o úprave drobnejších porúch maďarsko–československých 
štátnych hraníc podpísaný dňa 6. júna 1952 v Bratislave a prílohy tohto protokolu,

f ) Zmluva medzi Maďarskou republikou a  Slovenskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice po 
vodohospodárskych úpravách vykonaných na hraničných riekach Ipeľ, Slaná a  Roňava podpísaná dňa 
21. apríla 1997 v Bratislave.

ČLÁNOK 5
 (1) Štátna hranica je rozdelená na dvadsať hraničných úsekov označených rímskymi číslicami od I. po XX., postupne v 

smere od západu na východ.
 (2) Údaje o štátnej hranici, jej vyznačení a o hraničných úsekoch sú uvedené v hraničných dokumentoch.

ČLÁNOK 6
Hraničná čiara je zaznamenaná:
a) hraničnými dokumentmi účinnými ku dňu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú 

súčasť medzinárodných dokumentov, a to:
i. podrobným popisom hraničnej čiary medzi zmluvnými stranami,
ii. mapami štátnej hranice v mierke 1:2880 a 1:5000,
iii. meračskými náčrtmi,
iv. zmenami a  doplneniami dokumentov uvedených v písmenách a) až c) schválenými príslušnými 

orgánmi zmluvných strán; a
b) dokumentom uvedeným v článku 10 tejto zmluvy.

ČLÁNOK 7
 (1) Zmluvné strany zabezpečia do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy začatie zamerania štátnej 

hranice kontrolou polohy hraničných znakov geodetickým zameraním, zameraním brehov hraničných vôd, okrajov 
hraničných ciest a hraničných priekop a novým zameraním priľahlých území v celej dĺžke štátnej hranice, a na tomto 
základe vyhotovenie nového hraničného dokumentárneho diela.
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 (2) Nové hraničné dokumentárne dielo tvorí:
a) popis štátnej hranice a zoznam hraničných vôd, hraničných ciest a hraničných priekop,
b) mapy štátnej hranice,
c) zoznam súradníc štátnej hranice.

 (3) Metódy zamerania štátnej hranice podľa odseku 1 a obsah a formu nového hraničného dokumentárneho diela určí 
hraničná komisia.

 (4) Ak sa zameraním štátnej hranice zistí, že hraničná čiara zaznamenaná v hraničných dokumentoch podľa článku 
6 tejto zmluvy prebieha namiesto hraničnej vody po suchozemskej časti, hraničná komisia vyznačí a vytýči štátnu 
hranicu podľa účinných hraničných dokumentov.

ČLÁNOK 8
Štátna hranica prebieha:
a) po priamej spojnici po sebe nasledujúcich hraničných znakov osadených priamo na hraničnej čiare, alebo
b) po priamej spojnici po sebe nasledujúcich nevyznačených hraničných bodov, alebo
c) po priamej spojnici nevyznačeného hraničného bodu a  nasledujúceho hraničného znaku osadeného na 

hraničnej čiare, alebo naopak.

TRETIA ČASŤ
ZMENY ŠTÁTNEJ HRANICE

ČLÁNOK 9
 (1) Štátna hranica sa mení na III. a IV. hraničnom úseku v súvislosti s vykonanými úpravami koryta hraničnej rieky Ipeľ 

nasledovne:
a) v priestore maďarskej obce Letkés a slovenských obcí Leľa a Salka od hraničného znaku III.6/2 po hraničný 

znak III.7 (hraničné mapy číslo III.5a., číslo III.6b. a číslo III.7c.),
b) v priestore maďarských obcí Letkés a  Ipolytölgyes a  slovenských obcí Salka a  Malé Kosihy od hraničného 

znaku III.8/8 po hraničný znak III.12/6 (hraničné mapy číslo III.8c., číslo III.9b. a číslo III.10c.),
c) v priestore maďarskej obce Ipolytölgyes a  slovenskej obce Malé Kosihy od hraničného znaku III.12/14 po 

hraničný znak III.12/17 (hraničná mapa číslo III.11b.),
d) v priestore maďarskej obce Perőcsény a  slovenskej obce Ipeľský Sokolec od hraničného znaku III.20/6 po 

hraničný znak III.22 (hraničná mapa číslo III.19b.),
e) v priestore maďarských obcí Tésa a Hont a slovenských obcí Kubáňovo a Šahy od hraničného znaku IV./ax po 

hraničný znak IV./1 a  od hraničného znaku IV.15/10 po hraničný znak IV.15/13x (hraničné mapy číslo IV.1b. 
a číslo IV.7a.).

 (2) Štátna hranica sa v súvislosti s vybudovaním kanalizácie v obci Somoskőújfalu mení na VIII. hraničnom úseku 
v priestore maďarských obcí Somoskőújfalu a  Salgótarján-Somoskő a  slovenskej obce Šiatorská Bukovinka od 
hraničného znaku VIII.7/2x po hraničný znak VIII.8x a  od hraničného znaku VIII.12/4x po hraničný znak VIII.12/6x 
(hraničné mapy číslo VIII.2a. a číslo VIII.4a.).

ČLÁNOK 10
Zmeny štátnej hranice v zmysle článku 9 tejto zmluvy sú popísané v dokumente „Dokumentácia zmien maďarsko–
slovenskej hraničnej čiary – hraničné úseky č. III., IV. a  VIII. – 2013“, ktorý ako príloha tejto zmluvy tvorí jej 
neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK 11
 (1) Časti štátneho územia Slovenskej republiky oddelené v dôsledku zmien štátnej hranice podľa článku 9 tejto zmluvy 

s celkovou plochou 177 802 m2 pripadajú Maďarsku.
 (2) Nehnuteľnosti vrátane stavieb, zariadenia a porasty nachádzajúce sa na oddelenej časti štátneho územia Slovenskej 

republiky podľa odseku 1 prechádzajú dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do vlastníctva Maďarska. 
Zmluvné strany upravia prevádzku, údržbu a  rekonštrukciu stavebných objektov hatí v priestoroch podľa 
článku 9  ods. 1 písm. c) a  d) tejto zmluvy osobitnou medzinárodnou zmluvou najneskôr do dvoch (2) rokov od 
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
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 (3) Časti štátneho územia Maďarska oddelené v dôsledku zmien štátnej hranice podľa článku 9 tejto zmluvy s celkovou 
plochou 177 802 m2 pripadajú Slovenskej republike.

 (4) Nehnuteľnosti vrátane stavieb, zariadenia a porasty nachádzajúce sa na oddelenej časti štátneho územia Maďarska 
podľa odseku 3 prechádzajú dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do vlastníctva Slovenskej republiky.

 (5) Plochy oddelených častí štátnych území si zmluvné strany navzájom vyrovnali.

ČLÁNOK 12
Hraničná komisia vykoná do jedného (1) roka odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vyznačenie zmien 
štátnej hranice podľa tejto zmluvy v teréne a zapracovanie týchto zmien do účinných hraničných dokumentov.

ČLÁNOK 13
 (1) Zmenou vlastníctva podľa článku 11 ods. 1 až 4 tejto zmluvy k častiam území a  na nich sa nachádzajúcim 

nehnuteľnostiam vrátane stavieb, zariadeniam a porastom zanikajú všetky doterajšie práva a záväzky.
 (2) Zmluvné strany potvrdzujú, že vlastníkov nehnuteľností vrátane stavieb, zariadení a  porastov podľa článku 

11 tejto zmluvy odškodnili podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvnej strany, na štátnom území ktorej sa 
nehnuteľnosti vrátrane stavieb, zariadenia a porasty nachádzali pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy.

 (3) Dodatočnú požiadavku na odškodnenie v súvislosti so zmenou vlastníctva k vymeneným častiam území treba 
uplatniť voči zmluvnej strane, na štátnom území ktorej sa tieto časti územia nachádzali pred zmenou vlastníctva 
podľa článku 11 tejto zmluvy. Voči zmluvnej strane, do ktorej vlastníctva boli tieto časti územia prevedené, nemožno 
uplatniť žiadnu požiadavku na odškodnenie.

 (4) Zmluvné strany hradia všetky náklady spojené so zmenami štátnej hranice podľa tejto zmluvy na svojom štátnom 
území.

ŠTVRTÁ ČASŤ
VYZNAČENIE ŠTÁTNEJ HRANICE

ČLÁNOK 14
 (1) Druhy hraničných znakov vyznačujúcich štátnu hranicu sú:

a) trojboký monolit osadený na bode styku štátnych hraníc Maďarska, Slovenskej republiky a Rakúskej republiky 
(hraničný znak Triplex),

b) tri samostatne stojace monolity nepriamo vyznačujúce bod styku štátnych hraníc Maďarska, Slovenskej 
republiky a Ukrajiny (hraničný znak Tisa),

c) základné hraničné znaky osadené na začiatku hraničných úsekov,
d) hlavné hraničné znaky osadené na miestach výrazných zmien smeru štátnej hranice, na terénnych zmenách, 

alebo pri dôležitých geografických prvkoch,
e) medziľahlé hraničné znaky osadené medzi hlavnými hraničnými znakmi,
f ) doplňujúce hraničné znaky osadené za účelom lepšej viditeľnosti hraničnej čiary,
g) atypické hraničné znaky osadené z dôvodu technickej alebo terénnej náročnosti.

 (2) Štátnu hranicu vyznačujú v teréne hraničné znaky nasledovne:
a) priamo, osadené jednotlivo na hraničnej čiare;
b) nepriamo, osadené mimo hraničnej čiary:

i. jeden, striedavo po oboch stranách hraničných ciest, hraničných priekop alebo hraničných vôd,
ii. dva, na začiatku a na konci hraničných ciest, hraničných priekop alebo hraničných vôd, na miestach, 

kde štátna hranica do nich vstupuje alebo z nich vystupuje a na miestach, kde pre terénne prekážky 
nemožno osadiť hraničný znak priamo do hraničného bodu,

iii. tri, na miestach, kde sa stretajú dva nepriamo vyznačené úseky štátnej hranice.
 (3) Tvar, rozmery, materiál, označenie a poloha hraničných znakov sú určené v účinných hraničných dokumentoch.
 (4) Ak je to potrebné, možno štátnu hranicu vyznačiť odlišne od ustanovení odseku 1, najmä na mostoch a objektoch.
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PIATA ČASŤ
SPRÁVA ŠTÁTNEJ HRANICE

ČLÁNOK 15
 (1) Zmluvné strany zabezpečia, aby štátna hranica bola jednoznačne a  zreteľne vyznačená a  geodeticky určená. 

Zaväzujú sa v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy udržiavať a  podľa potreby obnovovať hraničné znaky 
a aktualizovať hraničné dokumentárne dielo; nové alebo doplňujúce hraničné dokumenty schvaľujú zmluvné strany 
v zmysle svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

 (2) Zmluvné strany udržiavajú hraničné vody a objekty na štátnej hranici tak, aby sa zabránilo ohrozeniu alebo zničeniu 
hraničných znakov.

ČLÁNOK 16
 (1) Zmluvné strany zabezpečia, aby na úsekoch s priamym vyznačením štátnej hranice bol po oboch stranách štátnej 

hranice udržiavaný pás so šírkou jeden (1) meter bez porastov, ktoré bránia vzájomnej viditeľnosti hraničných 
znakov a viditeľnosti štátnej hranice.

 (2) Zmluvné strany zabezpečia, aby na úsekoch s nepriamym vyznačením štátnej hranice bola okolo hraničných 
znakov kruhová plocha s polomerom jeden (1) meter bez porastov, ktoré bránia viditeľnosti hraničných znakov a pri 
znakoch osadených vo dvojici alebo v trojici aj ich vzájomnej viditeľnosti.

 (3) Zmluvné strany za porasty brániace viditeľnosti hraničných znakov podľa odsekov 1 a 2 považujú aj časti porastov 
prerastajúce do priestoru hraničného pásu, alebo do voľnej kruhovej plochy okolo hraničných znakov.

 (4) Hraničná komisia sa v ojedinelých prípadoch a  z dôvodov hospodárnosti môže rozhodnúť, že práce súvisiace s 
udržiavaním voľného hraničného pásu a voľnej kruhovej plochy podľa odsekov 1 a 2 zabezpečí jedna zo zmluvných 
strán na oboch štátnych územiach.

ČLÁNOK 17
 (1) Na plochách uvedených v článku 16 tejto zmluvy možno zriaďovať len objekty, ktoré slúžia doprave, ochrane štátnej 

hranice, vodohospodárskym cieľom, ako aj vedenia, ktoré štátnu hranicu pretínajú. Zmluvné strany sa môžu v 
osobitných prípadoch dohodnúť inak.

 (2) Prevádzku, udržiavanie a rekonštrukciu objektov na štátnej hranici upravuje medzinárodná zmluva.
 (3) Hranice nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza pri štátnej hranici, možno trvalo vyznačiť len vo vzdialenosti väčšej ako 

dva (2) metre od štátnej hranice.
 (4) Obmedzenia podľa odsekov 1 a  3 sa nevzťahujú na objekty, ktoré v čase nadobudnutia platnosti tejto zmluvy už 

existujú.

ČLÁNOK 18
 (1) Zmluvné strany zabezpečia každých sedem rokov vykonanie spoločnej kontroly vyznačenia štátnej hranice, 

podľa potreby jej zameranie a odstránenie zistených nedostatkov. Sedemročné obdobie sa počíta od začatia prác 
predchádzajúcej kontroly v teréne.

 (2) Na návrh jednej zo zmluvných strán, v odôvodnenom prípade, zmluvné strany zabezpečia kontrolu vyznačenia 
a  zameranie štátnej hranice alebo jej časti a  odstránia nedostatky aj mimo pravidelnej spoločnej kontroly podľa 
odseku 1.

 (3) Na základe výsledkov spoločnej kontroly štátnej hranice podľa odsekov 1 a  2 sa aktualizujú hraničné dokumenty 
alebo sa vyhotoví nové hraničné dokumentárne dielo.

 (4) Aktualizované hraničné dokumenty alebo nové hraničné dokumentárne dielo podliehajú schváleniu podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán.

ČLÁNOK 19
Ak je potrebné obnovenie vyznačenia bodu styku štátnej hranice zmluvných strán s tretím štátom, práce sa 
vykonajú na základe dohody príslušných orgánov všetkých dotknutých štátov.
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ČLÁNOK 20
 (1) Vykonávanie hraničných prác na hraničných úsekoch I., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVII. a XIX. zabezpečuje Maďarsko a na 

hraničných úsekoch IV., VI., VII., VIII., IX. a X. zabezpečuje Slovenská republika, s výnimkou podľa odseku 2.
 (2) Vykonávanie hraničných prác na hraničných vodách Dunaj, Ipeľ, Hornád, Roňava, Bodrog, Hornoberecký kanál, 

Veľká Krčava, Malá Krčava, mŕtve rameno Tisy a Tisa zabezpečujú zmluvné strany spoločne rovnakým dielom, okrem 
údržby vyznačenia štátnej hranice, ktoré zabezpečuje každá zmluvná strana na vlastnom území.

 (3) Zmluvné strany zabezpečia na vlastné náklady vyhotovenie a  aktualizáciu hraničných dokumentov a  hraničného 
dokumentárneho diela.

 (4) Hraničná komisia môže v opodstatnených prípadoch rozhodnúť o inom rozdelení vykonávania hraničných prác ako 
je ustanovené v odsekoch 1 a 2 so zreteľom na zásady účelnosti, hospodárnosti a rovnakého znášania nákladov.

ČLÁNOK 21
 (1) Zmluvné strany zabezpečia, aby vlastníci, užívatelia nehnuteľností, alebo iné oprávnené osoby, ktoré sa nachádzajú 

na štátnej hranici alebo v priestore štátnej hranice, strpeli po predchádzajúcom oznámení vykonávanie hraničných 
prác, vrátane vstupu a vjazdu na nehnuteľnosti.

 (2) Hraničné práce môže vykonávať len osoba, ktorá je držiteľom poverenia podľa článku 23 ods. 1 písm. m) tejto 
zmluvy, alebo je uvedená v mennom zozname vypracovanom takýmto držiteľom.

 (3) Ak osoba, konajúca z poverenia jednej zo zmluvných strán vykonáva svoju úlohu na území druhej zmluvnej strany, 
za škodu spôsobenú jeho činnosťou zodpovedá poverujúca zmluvná strana podľa práva zmluvnej strany, na území 
ktorej bola škoda spôsobená.

 (4) Zmluvná strana, na území ktorej vznikla škoda podľa odseku 3, nahradí škodu za tých istých podmienok, ako keby ju 
spôsobila ňou poverená osoba.

 (5) Zmluvná strana, z poverenia ktorej osoba konajúca na území druhej zmluvnej strany spôsobila škodu tretej osobe, 
nahradí v plnej výške druhej zmluvnej strane náhradu škody, ktorú táto vyplatila poškodenej osobe alebo iným na 
náhradu škody oprávneným osobám.

 (6) V prípade uvedenom v odseku 3 – okrem ustanovenia odseku 5 – sa zmluvné strany vzájomne zriekajú nárokov na 
uhradenie škôd spôsobených druhou zmluvnou stranou s výnimkou, ak by bola škoda spôsobená zámerne alebo 
hrubou nedbanlivosťou.

ŠIESTA ČASŤ
MAĎARSKO–SLOVENSKÁ HRANIČNÁ KOMISIA

ČLÁNOK 22
 (1) Zmluvné strany na vykonanie úloh, ktoré im vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy, zriadia Maďarsko–slovenskú 

hraničnú komisiu.
 (2) Hraničná komisia je zložená z delegácií Maďarska a Slovenskej republiky. Zmluvné strany podľa ich vnútroštátnych 

právnych predpisov vymenúvajú predsedov delegácií, ich zástupcov a ďalších najviac troch členov.
 (3) Zmluvné strany si vymenovanie delegácií a predsedov a odvolanie predsedov oznamujú diplomatickou cestou.
 (4) Zmeny v zložení delegácií si predsedovia oznamujú písomne.
 (5) Predsedovia, ich zástupcovia a predsedami splnomocnené osoby sú oprávnené udržiavať priamy styk.
 (6) Delegácie hraničnej komisie a  ich predsedovia sú oprávnení prizvať expertov a  iné osoby na plnenie úloh 

vyplývajúcich z tejto zmluvy.
 (7) Zmluvné strany uhrádzajú všetky náklady na činnosť svojej delegácie, expertov a iných prizvaných osôb, ktoré plnia 

úlohy vyplývajúce z tejto zmluvy.

ČLÁNOK 23
 (1) Hraničná komisia:

a) plánuje, organizuje, zabezpečuje, usmerňuje a  kontroluje hraničné práce a  plní úlohy pri správe štátnej 
hranice,

b) organizuje a vykonáva spoločnú kontrolu vyznačenia štátnej hranice a odstránenie zistených nedostatkov; o 
výsledku vypracuje záverečný protokol,

c) vykonáva spoločnú prehliadku štátnej hranice s cieľom zistenia a preverenia stavu štátnej hranice, hraničných 
znakov a riešenia problémov súvisiacich s hraničnou čiarou a jej vyznačením,

d) rozhoduje o spôsobe vyznačenia štátnej hranice a o zmenách jej vyznačenia,
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e) určuje obsah, formu a spôsob vyhotovenia hraničných dokumentov a hraničného dokumentárneho diela,
f ) vyhotovuje hraničné dokumenty a hraničné dokumentárne dielo a zabezpečuje ich aktualizáciu,
g) vyjadruje sa k stavebným prácam plánovaným v priestoroch podľa článku 16 tejto zmluvy,
h) vyjadruje sa k plánovaným prácam súvisiacim s vyhľadávaním prírodného bohatstva, plánovaným stavebným 

opatreniam v priestore štátnej hranice, ak ich realizácia podľa stanoviska príslušných orgánov zmluvných 
strán môže mať vplyv na priebeh a vyznačenie hraničnej čiary,

i) pred začatím prác podľa písm. g) a h) určuje opatrenia súvisiace s priebehom a vyznačením hraničnej čiary,
j) vypracováva návrhy na zmeny štátnej hranice, súvisiacu dokumentáciu zmien a  tieto predkladá príslušným 

orgánom zmluvných strán,
k) zriaďuje spoločnú skupinu technických expertov, spoločné meračské skupiny a v prípade potreby pracovnú 

skupinu expertov na riešenie konkrétnej úlohy a určuje zásady pre ich činnosť a spoluprácu,
l) posudzuje a  schvaľuje dokumenty vypracované spoločnou skupinou technických expertov a  spoločnými 

meračskými skupinami,
m) vydáva fyzickým osobám poverenie na vykonávanie hraničných prác na štátnej hranici a  určuje obsah 

a formu tohto poverenia,
n) vydáva rokovací poriadok komisie, smernice na vykonávanie hraničných prác a  smernice na vyhotovenie 

a aktualizáciu hraničných dokumentov.
 (2) Hraničná komisia nie je oprávnená meniť štátnu hranicu.

ČLÁNOK 24
 (1) Hraničná komisia vykonáva svoju činnosť na zasadaniach, pracovných stretnutiach, spoločných prehliadkach štátnej 

hranice alebo výmenou korešpondencie medzi predsedami.
 (2) Hraničná komisia uskutočňuje zasadnutia podľa potreby, najmenej raz za dva (2) roky, striedavo na území 

zmluvných strán. Zasadnutie môže byť spojené aj s prehliadkou štátnej hranice.
 (3) Hraničná komisia uskutoční, v odôvodnených prípadoch, na písomný návrh predsedu jednej z delegácií mimoriadne 

zasadnutie alebo spoločnú prehliadku štátnej hranice, a to do troch (3) mesiacov odo dňa doručenia tohto návrhu.
 (4) Hraničná komisia vypracuje z každého zasadnutia, pracovného stretnutia a  spoločnej prehliadky štátnej hranice 

protokol vo dvoch (2) vyhotoveniach, každé v maďarskom jazyku a  v slovenskom jazyku. Protokoly a  záverečné 
protokoly hraničnej komisie podliehajú schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán.

 (5) Každá delegácia hraničnej komisie používa pečiatku a pečatidlo so štátnym znakom vlastného štátu a s uvedením 
názvu hraničnej komisie a delegácie.

SIEDMA ČASŤ
RIEŠENIE SPOROV

ČLÁNOK 25
 (1) Spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy riešia zmluvné strany rokovaniami medzi svojimi 

príslušnými orgánmi. Ak sa takýmto spôsobom zmluvné strany nedohodnú, spor sa bude riešiť diplomatickou 
cestou.

 (2) Ak sa ani postupom podľa odseku 1 nedosiahne dohoda, na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa spor predloží 
rozhodcovskému súdu podľa ustanovení medzinárodného práva.

ÔSMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 26
Ustanoveniami tejto zmluvy nie sú dotknuté záväzky zmluvných strán vyplývajúce z iných dvojstranných alebo 
mnohostranných medzinárodných zmlúv. Táto zmluva nemá vplyv na záväzky vyplývajúce z členstva zmluvných 
strán v Európskej únii.

ČLÁNOK 27
 (1) Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny si zmluvné strany vymenia v Bratislave. Táto zmluva nadobudne 

platnosť prvý (1.) deň druhého (2.) mesiaca nasledujúceho po dni výmeny ratifikačných listín.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 123. szám 29051

 (2) Články 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 a  11 tejto zmluvy nemožno vypovedať. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy sú platné na 
neurčitý čas, pričom ich môže ktorákoľvek zmluvná strana kedykoľvek písomne vypovedať diplomatickou cestou. 
Platnosť vypovedaných ustanovení tejto zmluvy sa skončí v prvý (1.) deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí 
šiestich (6) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

 (3) Nadobudnutím účinnosti nového hraničného dokumentárneho diela podľa článku 7 ods. 2 tejto zmluvy strácajú 
účinnosť hraničné dokumenty uvedené v článku 6 tejto zmluvy.

 (4) Nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa skončí platnosť Zmluvy medzi Maďarskou ľudovou republikou 
a  Československou republikou o úprave režimu na štátnych hraniciach podpísanej 13. októbra 1956 v Prahe so 
Záverečným protokolom.
Dané v Amsterdame dňa 25. januára 2016, v dvoch pôvodných vyhotoveniach v maďarskom jazyku a v slovenskom 
jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

 ZA ZA
 MAĎARSKO SLOVENSKÚ REPUBLIKU“

4. §  Az államhatár Szerződés szerinti változásait az  1.  melléklet „A magyar–szlovák államhatár vonala változásainak 
dokumentációja – III., IV., VIII. határszakasz – 2013” címmel tartalmazza.

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  2–4.  §, a  7.  §, valamint az  1.  melléklet a  Szerződés 27.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott időpontban lép 

hatályba.
 (3) A  Szerződés, a  2–4.  §, a  7.  §, valamint az  1.  melléklet hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős 

miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja 
meg.

6. §  Az e  törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a  határrendészetért és a  térképészetért felelős miniszter 
gondoskodik.

7. §  Hatályát veszti a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között az államhatár rendjének szabályozása 
tárgyában 1956. évi október hó 13. napján Prágában aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1958. évi 15. törvényerejű 
rendelet.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2018. évi LI. törvényhez

„A MAGYAR–SZLOVÁK ÁLLAMHATÁR VONALA  
VÁLTOZÁSAINAK DOKUMENTÁCIÓJA –  

III., IV., VIII. HATÁRSZAKASZ – 2013

DOKUMENTÁCIA O ZMENÁCH  
MAĎARSKO–SLOVENSKEJ ŠTÁTNEJ HRANIČNEJ LÍNIE –  

III, IV, VIII. POHRANIČNÁ ČASŤ – 2013
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1. számú változás 
az államhatár vonalában

Az államhatár vonalának 1. számú változása a 
III.  határszakaszon, az Ipoly határfolyónál, Letkés magyar 
település, illetve Leľa és Salka szlovák települések 
térségében, a III.6/2 és a III.7 számú határjelek között 
található. Az államhatár változásának oka az Ipoly folyón 
végzett vízgazdálkodási szabályozási munkák, melyek 
következtében megváltozott az Ipoly határfolyó medre. 
Az államhatár változásának következtében tizenhárom 
helyszínen (1.–13. sorszám alatt) került sor államterületek 
leválasztására. Magyarország államterületéből 6 db, összesen 
107 721 m² nagyságú, a Szlovák Köztársaság államterületéből 
7 db, összesen 79  083 m2 nagyságú terület leválasztása 
történt meg.

2. számú változás 
az államhatár vonalában

Az államhatár vonalának 2. számú változása a 
III.  határszakaszon, az Ipoly határfolyónál, Letkés és 
Ipolytölgyes magyar települések, illetve Salka és Malé Kosihy 
szlovák települések térségében, a III.8/8 és a III.12/6 számú 
határjelek között található. Az államhatár változásának 
oka az Ipoly folyón végzett vízgazdálkodási szabályozási 
munkák, melyek következtében megváltozott az Ipoly 
határfolyó medre. Az államhatár változásának következtében 
huszonhárom helyszínen (14.–36. sorszám alatt) került sor 
államterületek leválasztására. Magyarország államterületéből 
12 db, összesen 35  372 m2 nagyságú, a Szlovák Köztársaság 
államterületéből 11 db, összesen 66 487 m2 nagyságú terület 
leválasztása történt meg.

3. számú változás
az államhatár vonalában

Az államhatár vonalának 3. számú változása a 
III.  határszakaszon, az Ipoly határfolyón, Malé Kosihy 
szlovák település térségében létesített duzzasztóműnél, 
Ipolytölgyes magyar település, illetve Malé Kosihy szlovák 
település térségében, a III.12/14 és a III.12/17 számú 
határjelek között található. Az államhatár változásának oka 
a duzzasztómű megépítése és a kapcsolódó vízgazdálkodási 
szabályozási munkák, melyek következtében megváltozott 
az Ipoly határfolyó medre. Az államhatár változásának 
következtében egy helyszínen (37. sorszám alatt), 26 082 m2 
nagyságú terület került leválasztásra a Szlovák Köztársaság 
államterületéből.

Zmena priebehu štátnej  
hranice číslo 1

Zmena priebehu štátnej hranice číslo 1 je na III. hraničnom 
úseku na hraničnom vodnom toku Ipeľ v priestore 
slovenských obcí Leľa a Salka a maďarskej obce Letkés, 
medzi hraničnými znakmi III.6/2 až III.7. Dôvodom zmeny sú 
vodohospodárske úpravy vykonané na rieke Ipeľ a súvisiaca 
zmena polohy koryta hraničného vodného toku. Dôsledkom 
zmeny štátnej hranice je trinásť lokalít oddelených častí 
štátnych území (označené číslami 1 až 13). Ide o oddelenie 
časti štátneho územia Slovenskej republiky na  7. plochách 
s celkovou výmerou 79 083 m2  a o oddelenie časti štátneho 
územia Maďarska na  6. plochách  s celkovou výmerou 
107 721 m2.

Zmena priebehu štátnej  
hranice číslo 2

Zmena priebehu štátnej hranice číslo 2 je na III. hraničnom 
úseku na hraničnom vodnom toku Ipeľ v priestore 
slovenských obcí Salka a Malé Kosihy a maďarských obcí 
Letkés a Ipolytölgyes, medzi hraničnými znakmi III.8/8 až 
III.12/6. Dôvodom zmeny sú vykonané vodohospodárske 
úpravy na rieke Ipeľ a súvisiaca zmena polohy koryta 
hraničného vodného toku. Dôsledkom zmeny štátnej 
hranice je dvadsaťtri lokalít oddelených častí štátnych území 
(označené číslami 14 až 36). Ide o oddelenie časti štátneho 
územia Slovenskej republiky na 11 plochách s celkovou 
výmerou 66  487 m2  a o oddelenie časti štátneho územia 
Maďarska na 12 plochách s celkovou výmerou 35 372 m2 zo 
štátneho  územia Maďarska.

Zmena priebehu štátnej  
hranice číslo 3

Zmena priebehu štátnej hranice číslo 3 je na III. hraničnom 
úseku na hraničnom vodnom toku Ipeľ v priestore hate pri 
slovenskej obci Malé Kosihy a v priestore maďarskej obce  
Ipolytölgyes, medzi hraničnými znakmi III.12/14 až III.12/17. 
Dôvodom zmeny je výstavba hate a realizácia nadväzujúcich 
vodohospodárskych úprav, v dôsledku ktorých sa zmenila 
poloha koryta toku Ipeľ. Dôsledkom zmeny štátnej hranice 
je oddelenie časti štátneho územia Slovenskej republiky na 
jednej lokalite (označená číslom 37) s výmerou 26 082 m2.
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4. számú változás 
az államhatár vonalában

Az államhatár vonalának 4. számú változása a 
III.  határszakaszon, az Ipoly határfolyón, Perőcsény és Tésa 
magyar település, illetve Ipeľský Sokolec szlovák település 
térségében, a III.20/6 és a III.22 számú határjelek között 
található. Az államhatár változásának oka a duzzasztómű 
megépítése és a kapcsolódó vízgazdálkodási szabályozási 
munkák, melyek következtében megváltozott az Ipoly 
határfolyó medre.  Az államhatár változásának következtében 
egy helyszínen (38. sorszám alatt), 4 741 m² nagyságú terület 
került leválasztásra a Szlovák Köztársaság államterületéből.

5. számú változás 
az államhatár vonalában

Az államhatár vonalának 1–4. számú változása következtében 
a leválasztott államterületekben területi különbség 
keletkezett. Az összesített mérleg alapján az említett 
helyszíneken összesen 33  414 m2 nagyságú területtel 
csökkent a Szlovák Köztársaság államterülete. A teljes 
kiegyenlítés érdekében ezen hiány kiegyenlítésére a 
IV.  határszakaszon kerül sor. A területcsökkenést Tésa és 
Hont magyar település, illetve Kubáňovo és Šahy (Tešmák 
kataszteri terület) szlovák települések térségében, a IV./ax–
IV./1, valamint a IV.15/10–IV.15/13x számú határjelek között 
egyenlítik ki. Az államhatár változásának következtében 
két helyszínen (39–40. sorszám alatt), összesen 33  414  m2 
nagyságú terület került leválasztásra Magyarország 
államterületéből. 

6. számú változás
az államhatár vonalában

Az államhatár vonalának 6. számú változása a 
VIII.  határszakaszon Somoskőújfalu és Salgótarján-Somoskő 
magyar települések, illetve Šiatorska Bukovinka szlovák 
település térségében, a VIII.7/2x–VIII.8x és a VIII.12/4x–VIII.12/6x 
számú határjelek között található. Az államhatár változásának 
oka, hogy megteremtődjön a Somoskőújfalu magyar település 
által a közös határút területén kiépített, a Szlovák Köztársaság 
államterületére benyúló szennyvízcsatornának az államhatár 
átlépése nélkül történő működtetésének és karbantartásának 
lehetősége. További cél a használaton kívüli határút (földút) 
megszüntetése, és a Szlovák Köztársaság államterülete ezzel 
összefüggő csökkenésének kiegyenlítése. 
Az államhatár változásának következtében két helyszínen 
(41.–42. sorszám alatt) került sor azonos nagyságú, 1 409 m2 
területű államterület leválasztására Magyarország és a 
Szlovák Köztársaság államterületéből. Ezzel megtörtént az 
államterületek leválasztott részein a kölcsönös kiegyenlítésre 
az érdekelt települések területén.

Zmena priebehu štátnej  
hranice číslo 4

Zmena priebehu štátnej hranice číslo 4 je na III. hraničnom 
úseku na hraničnom vodnom toku Ipeľ v priestore slovenskej 
obce Ipeľský Sokolec a maďarských obcí Perőcsény a Tésa 
medzi hraničnými znakmi III.20/6 až III.22. Dôvodom zmeny 
sú vodohospodárske úpravy a to výstavbe hate a a zmena 
polohy koryta toku Ipeľ v tomto priestore. Dôsledkom zmeny 
štátnej hranice je oddelenie časti štátneho územia Slovenskej 
republiky na jednej lokalite (označená číslom 38) s výmerou 
4 741 m2.

Zmena priebehu štátnej  
hranice číslo 5 

V dôsledku zmien priebehu štátnej hranice číslo 1 až 4 vzniká 
rozdiel vo výmere oddelených častí štátnych území. Podľa 
celkovej bilancie v uvedených priestoroch vznikol úbytok 
štátneho územia Slovenskej republiky o celkovej výmere 
33414 m2. Vyrovnanie tohto rozdielu sa v záujme úplnej 
kompenzácie uskutoční na IV. hraničnom úseku. Úbytok  je 
kompenzovaný v priestore slovenských obcí Kubáňovo a 
Šahy (katastrálne územie Tešmák) a maďarských obcí  Tésa 
a Hont medzi hraničnými znakmi IV./ax–IV./1 a IV.15/10–
IV.15/13x. Dôsledkom zmeny štátnej hranice je oddelenie 
časti štátneho územia Maďarska na dvoch  lokalitách 
(označené číslami 39 a 40) s celkovou výmerou 33 414 m2.

Zmena priebehu štátnej  
hranice číslo 6

Zmena priebehu štátnej hranice číslo 6 je na VIII. hraničnom 
úseku v priestore slovenskej obce Šiatorská Bukovinka a 
maďarských obcí a Somoskőújfalu és Salgótarján-Somoskő 
medzi hraničnými znakmi VIII.7/2x–VIII.8x a VIII.12/4x–
VIII.12/6x. Dôvodom zmeny štátnej hranice je  vybudovanie 
kanalizácie samosprávou maďarskej obce Somoskőújfalu 
v ploche spoločnej hraničnej cesty s presahom na štátne 
územie Slovenskej republiky za cieľom umožniť jej riadnu 
prevádzku a údržbu bez prekračovania štátnej hranice. 
Ďalším cieľom je zrušenie nevyužívanej spoločnej hraničnej 
cesty (poľná cesta) a  v konečnom dôsledku vyrovnanie 
súvisiaceho úbytku štátneho územia Slovenskej republiky. 
V dôsledku zmeny štátnej hranice boli oddelené časti 
štátnych území v dvoch lokalitách (označené číslami 41 a 42) 
s rovnakou výmerou 1 409 m2 od štátneho územia Slovenskej 
republiky a Maďarska. Tým sú oddelené časti štátnych území 
navzájom vyrovnané na území zainteresovaných obcí.”
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2018. évi LII. törvény
a szociális hozzájárulási adóról*

Az Országgyűlés a  gazdasági növekedés feltételeinek javítása és a  gazdaság versenyképességének megőrzése, valamint 
a versenyképes adórendszer megteremtése érdekében a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

1. Az adófizetési kötelezettség, az adó alapja

1. § (1) Szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban: adó) fizetési kötelezettség áll fenn a  személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint összevont adóalapba tartozó adó (adóelőleg) alap 
számításnál figyelembe vett jövedelem után.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmeken kívül adófizetési kötelezettség terheli a tanulószerződés alapján 
ténylegesen kifizetett díjat, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíjat és a munkavállalói 
érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíjat.

 (3) Adófizetési kötelezettség terheli az  Szja tv. szerinti önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem 
esetében az Szja tv. szerinti adó (adóelőleg) alap hiányában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint 
biztosítottnak minősülő személy részére juttatott olyan jövedelmet, amely a  Tbj. 4.  § k)  pont 2.  alpontja alapján 
járulékalapot képez.

 (4) Az (1)–(3) bekezdésen túl adófizetési kötelezettség terheli az Szja tv. szerint külön adózó jövedelmek közül
a) a béren kívüli juttatások [Szja tv. 71. §],
b) a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §],
c) a kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §]
Szja tv. szerinti adóalapként meghatározott összegét.

 (5) Az (1)–(4) bekezdésen túl adófizetési kötelezettség keletkezik
a) a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
b) az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],
c) az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],
d) az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
e) az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme,
f ) az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének 75 százaléka,
g) a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 4 százaléka
után.

 (6) Az (1)–(5) bekezdésben meghatározott jövedelem után a szociális hozzájárulási adót nem pénzbeli juttatás esetén is 
meg kell fizetni.

 (7) Adófizetési kötelezettség terheli az  egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősülő egyéni vállalkozót 
(a továbbiakban: eva adóalany egyéni vállalkozó).

 (8) Ha a természetes személy ugyanazon adómegállapítási időszakra Magyarországon adóztatható és Magyarországon 
nem adóztatható jövedelmet is szerez, az  adóalap megállapításánál az  (1)–(3)  bekezdéseket megfelelően 
együttesen kell alkalmazni, azzal az  eltéréssel, hogy a  (3)  bekezdés alkalmazásakor az  alapbér vagy más díjazás 
azon időszakra (naptári napokra) vonatkozó arányos részét kell figyelembe venni, amelyben a jövedelem külföldön 
adóztatható.

2. Az adó mértéke és fizetendő összege

2. § (1) Az  adó mértéke az  adóalap 19,5 százaléka, az  1.  § (4)  bekezdésben foglalt esetekben a  juttatások adóalapként 
meghatározott összegének 19,5 százaléka.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) Az  1.  § (5)  bekezdés a)–e)  pontja esetében az  adót addig kell megfizetni, amíg a  természetes személy  
1.  § (1)–(3)  bekezdés és az  1.  § (5)  bekezdés a)–e)  pontja szerinti jövedelme a  tárgyévben eléri a  minimálbér 
összegének huszonnégyszeresét (a továbbiakban: adófizetési felső határ).

 (3) A  fizetendő adó az  adóalap után a  kifizetéskor érvényes adómértékkel számított adó (számított adó), csökkentve 
az adó fizetésére kötelezettet e törvény rendelkezése alapján megillető adókedvezmények összegével.

 (4) Az  adó mértékének változása esetén az  adó fizetésére kötelezett a  megváltozott adómértéket arra a  hónapra, 
adóévre vonatkozóan bevallott jövedelmekre alkalmazza először, amely hónapban, adóévben a megváltozott adó 
mértéke hatályba lép.

3. Az adófizetésre kötelezett személy

3. § (1) Adó fizetésére kötelezett az  a  személy, aki az  Szja tv. szerint nem önálló tevékenységből származó jövedelmet 
juttat (e bekezdés alkalmazásában ideértve a  külföldi kifizetőt). Amennyiben az  Szja tv. szerinti nem önálló 
tevékenységből származó jövedelem külföldi kifizetőtől származik és a Tbj. szerint járulékalapot nem képez, az adó 
fizetésére kötelezett személy a természetes személy.

 (2) Amennyiben az Szja tv. szerint önálló tevékenységből származó jövedelem kifizetőtől származik, az adó fizetésére 
kötelezett személy a  kifizető (e bekezdés alkalmazásában ideértve a  külföldi kifizetőt). Amennyiben az  Szja tv. 
szerinti önálló tevékenységből származó jövedelem nem kifizetőtől származik, az adó fizetésére kötelezett személy 
a természetes személy.

 (3) Amennyiben az Szja tv. szerint egyéb jövedelemnek minősülő jövedelem kifizetőtől származik, akkor az adófizetésre 
kötelezett a  kifizető. Amennyiben az  Szja tv. szerint egyéb jövedelemnek minősülő jövedelem nem kifizetőtől 
származik vagy az adóelőleget a kifizető nem köteles megállapítani, akkor az adófizetésre kötelezett a természetes 
személy.

 (4) Az 1. § (4) bekezdés szerinti jövedelem esetében adófizetésre kötelezett személynek a kifizető minősül.
 (5) Az  1.  § (5)  bekezdés szerinti jövedelem esetében adófizetésre kötelezett személynek a  jövedelmet szerző 

természetes személy minősül.
 (6) Kirendelés esetén az  adófizetési kötelezettséget a  kirendelést elrendelő (ideértve a  külföldi kifizetőt is) teljesíti. 

A  kirendelés alapján foglalkoztató személy teljesíti az  adófizetési kötelezettséget, ha a  kirendelést elrendelővel 
megállapodott arról, hogy a természetes személy foglalkoztatásához kapcsolódó munkabér és közterhek őt terhelik.

 (7) Munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönbe adott munkavállalóval fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendő adó 
alanya a kölcsönbe adó. Ha a kölcsönbe adó külföldi kifizető, az adófizetésre kötelezett a munkavállalót kölcsönbe 
vevő személy.

 (8) Több munkáltatóval létesített munkaviszony [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) 195.  §] esetén az  adókötelezettséget az  adózás rendjéről szóló törvény szerint meghatározott munkáltató 
teljesíti.

4. Az adóra vonatkozó közös szabályok

4. § (1) A  szociális biztonsághoz, valamint a  testi és lelki egészséghez való jog érvényesítését szolgáló egyes szociális 
ellátások fedezetéhez, továbbá az  egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásához szükséges államháztartási 
források biztosítása céljából az  adóból származó államháztartási bevétel a  központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott arányok szerint megoszlik a  társadalombiztosítás egyes pénzügyi alapjai és 
a törvényben meghatározott elkülönített állami pénzalap költségvetése között.

 (2) Az adóval összefüggő hatósági ügyben az eljárás az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozik.
 (3) Az adó megfizetése államháztartási forrásból fedezett ellátásra (ideértve különösen a társadalombiztosítási ellátást 

és az  álláskeresési ellátást), vagy államháztartási forrásból folyósított támogatás igénybevételére való jogot nem 
keletkeztet, valamint az adó alapja és összege az ilyen ellátás, támogatás összegét nem befolyásolja.

5. Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés esetei

5. § (1) Nem keletkezik az  1.  § (1)–(3)  bekezdése szerint adófizetési kötelezettsége – e  tevékenysége, jogállása alapján 
szerzett jövedelme tekintetében –
a) a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni, társas vállalkozónak;
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b) az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozónak, aki a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt már 
betöltötte;

c) az  iskolaszövetkezetnek a  nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató 
tagjával fennálló jogviszonyára – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének 
időtartama alatt is – tekintettel;

d) a szociális szövetkezetnek a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagjával fennálló jogviszonyára tekintettel;
e) a  felsőoktatási intézménynek a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44.  § (1)  bekezdés 

a) pontja szerint a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyára tekintettel;
f ) a közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek az öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő 

tagja között fennálló jogviszonyára tekintettel;
g) a kifizetőnek az Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas személyre tekintettel.

 (2) Nem esik az 1. § (1)–(3) bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség alá – e tevékenysége, jogállása alapján szerzett 
jövedelme tekintetében –
a) a  külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi 

állampolgárságú tagja részére kifizetett, juttatott bevétel;
b) a  külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi 

állampolgárságú tagja által munkaviszony keretében háztartási alkalmazottként foglalkoztatott külföldi 
állampolgár részére kizárólag e  jogviszonyára tekintettel, vagy azzal összefüggésben kifizetett, juttatott 
bevétel;

c) a nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tisztviselője, alkalmazottja és vele 
közös háztartásban élő családtagja (házastárs, gyermek) részére kifizetett, juttatott bevétel, feltéve, hogy 
kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszere;

d) a  külföldi kifizető által Magyarországon kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében 
munkaviszonyban foglalkoztatott olyan – bevándorolt vagy letelepedett jogállással nem rendelkező – 
természetes személy részére kifizetett, juttatott bevétel (ideértve a  munkaszerződésben meghatározott 
alapbért is), aki harmadik állam állampolgára, feltéve, hogy a  foglalkoztatás időtartama nem haladja meg 
a két évet, valamint az említett feltételek szerinti korábbi foglalkoztatásától számítva a foglalkoztatás ismételt 
megkezdéséig legalább három év már eltelt; e  rendelkezés olyan harmadik államból kiküldött személy 
esetében is alkalmazható, aki a  harmadik államban fennálló biztosítását igazolja, függetlenül attól, hogy 
a kiküldött személy állampolgársága szerinti állammal Magyarországnak szociális biztonsági egyezménye áll 
fenn, továbbá olyan harmadik államból kiküldött személy esetében is alkalmazható, aki a harmadik államban 
fennálló biztosítását igazolja és nem tartozik a  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak 
végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá;

e) a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, valamint az általa folyósított szociális 
ellátásból a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint nem a kifizetőt terhelő rész;

f ) táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozási díj;
g) az  olyan személynek juttatott bevétel, akire a  Tbj. 11.  §-a, 11/B.  §-a, és 13.  §-a szerint a  biztosítási 

kötelezettség nem terjed ki;
h) az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem;
i) az  a  jövedelem, amelynek kifizetése (juttatása) olyan időszakra tekintettel történik, amely időszakban 

a  Tbj.  11.  §-a, 11/A.  §-a, 11/B.  §-a vagy 13.  §-a alapján nem áll fenn biztosítási jogviszony, függetlenül 
a kifizetés (juttatás) időpontjától.

j) a  magánnyugdíjpénztár és az  önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által szolgáltatásként kifizetett 
összeg, a  kedvezményezett részére a  magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi 
LXXXII.  törvény 28.  § (1)  bekezdésének a)  pontja alapján fizetett összeg, az  önkéntes kölcsönös 
biztosítópénztár megszűnése esetén a  tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés, valamint 
a  volt pénztártagnak a  társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépése miatt visszafizetett 
magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés,

k) az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján nyújtott 
keresetkiegészítés,

l) az  Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 51/C.  §-ában meghatározott 
szolgáltatás,

m) a  társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt a  volt pénztártagnak kifizetett, 
a hozamgarantált tőke összege feletti összeg.
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 (3) Nem esik az 1. § (5) bekezdés c) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alá az Európai Gazdasági Térség bármely 
tagállamában működő, a  tőkepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére 
bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama.

 (4) A  szociális biztonsági rendszerek koordinálásról szóló rendeletek hatálya alá tartozó, másik tagállamban vagy 
az  Európai Unió intézményei által biztosított személy jövedelme után nem kell adót fizetni. Az  adó-fizetési 
kötelezettség alóli mentességet a  természetes személy az  illetékes külföldi hatóság által kiállított, a  másik 
tagállamban vagy az Európai Unió intézményénél fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja.

 (5) E  § (2)  bekezdés d)  pontjában foglaltaktól eltérően, a  Tbj. szerinti kiküldetés meghosszabbításának bejelentése 
esetén az adófizetési kötelezettség a kiküldetés kezdetét követő második év végétől áll fenn.

 (6) A Tbj. szerint külföldinek minősülő személy által megszerzett
a) az 1. § (5) bekezdés a)–d) pontja szerinti jövedelmet és
b) az Szja tv. szerint egyéb jövedelemnek minősülő jövedelmet
nem terheli adófizetési kötelezettség.

6. Az egyéni vállalkozó által fizetendő adó alapja

6. § (1) Az  Szja tv. rendelkezései szerint a  vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga 
után terhelő adó alapja – figyelemmel az  adóalap megállapításának különös szabályaira is – a  vállalkozói kivét, 
az  átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja az  átalányban megállapított 
jövedelem.

 (2) Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősülő egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja:
a) a  magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében külön törvény rendelkezése 

szerint az  adóévre, vagy az  adóévnek a  munkaviszonya vagy tanulói (hallgatói) jogviszonya megszűnését 
követő hátralévő részére tett nyilatkozat esetében a nyilatkozat szerinti összeg;

b) az  a)  pont hatálya alá nem tartozó esetben az  adóalap megállapításának egyéni vállalkozóra irányadó 
különös szabályai szerint meghatározott összeg.

 (3) Ha az  egyéni vállalkozó egyszerűsített vállalkozói adóalanyisága év közben megszűnik, a  (2)  bekezdés a)  pontja 
szerinti adóalapot törthónap esetén az  egyszerűsített vállalkozói adóalanyisága megszűnésének hónapjában napi 
arányosítással állapítja meg.

 (4) Az  egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősülő egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja 
az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 4 százaléka, ha
a) az  adóalap megállapításának különös szabályai alkalmazása alól legalább heti 36 órás foglalkoztatással 

járó munkaviszonyára, a  nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 
törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az  Európai Gazdasági Térség tagállamában 
vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott 
tanulmányaira tekintettel mentesül, vagy

b) tagként a kifizetővel az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó jogviszonyban áll.
 (5) A  (4)  bekezdés a)  pontjában az  Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási 

intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokat a  társadalombiztosítás ellátásaira és 
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról 
szóló 195/1997. (XI. 5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Tbj. vhr.) 7/B. §-a szerint kell igazolni.

 (6) A  családi gazdaságok nyilvántartásában családi gazdálkodóként bejegyzett azon magánszemély, aki 
a  mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében az  egyéni vállalkozói nyilvántartásban szerepel, az  adóval 
kapcsolatos adókötelezettségeket az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint teljesíti.

 (7) A  (6)  bekezdés szerinti adóalap csökkenti a  mezőgazdasági őstermelőként az  1.  § (1) és (5)  bekezdés f )–g)  pont 
szerint fennálló adókötelezettség alapját.

7. A mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adó alapja

7. § (1) A Tbj. 30/A. § (1) bekezdés szerint járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelőt a saját maga után havonta 
terhelő adó alapja az  összevont adóalapba tartozó adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem, de 
legalább a minimálbér vagy, a Tbj. 30/A. § (3) bekezdés szerinti, a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások 
megszerzése érdekében vállalt összeg.
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 (2) A Tbj. 30/A. § (2) bekezdés szerint járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági kistermelőt a saját maga után havonta 
terhelő adó alapja a  Tbj. 30/A.  § (3)  bekezdése szerinti, a  magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások 
megszerzése érdekében vállalt összeg.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti adóalap hiányában a  Tbj. 30/A.  § (2)  bekezdés szerint járulékfizetésre kötelezett 
mezőgazdasági kistermelőt a saját maga után terhelő adó alapja
a) az összevont adóalapba tartozó adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem,
b) az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének 75 százaléka,
c) a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 4 százaléka,
csökkentve a Tbj. szerinti járulékalapját képező összeggel.

 (4) A Tbj. 30/A.  §-a alapján járulékfizetésre nem kötelezett mezőgazdasági őstermelőt a  saját maga után terhelő adó 
alapja
a) az összevont adóalapba tartozó adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem,
b) az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által e tevékenysége alapján szerzett jövedelmének 75 százaléka,
c) a tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő bevételének 4 százaléka.

 (5) Az adóalapot az (1) bekezdés szerint megállapító mezőgazdasági őstermelő e jogállással nem rendelkezik a hónap 
minden napján, vagy más okból nem minősül az  adó alanyának a  hónap minden napján, akkor az  adó alapja 
az  összevont adóalapba tartozó jövedelem, de legalább a  mezőgazdasági őstermelői jogállása fennállása minden 
napjára számítva a minimálbér harmincad része.

 (6) Az adóalapot az (1)–(2) bekezdés szerint megállapító mezőgazdasági őstermelő, az őt saját maga után terhelő adó 
alapjának megállapításkor nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyen
a) táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban részesül;
b) gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül, kivéve, ha 

a gyermekgondozást segítő ellátás, ápolási díj folyósítása alatt a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységét 
személyesen folytatja;

c) csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozást segítő ellátásban egyidejűleg 
részesül;

d) önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít;
e) fogvatartott.
Ezekben az  esetekben az  adó alapja a  hónap többi napjára számítva az  összevont adóalapba tartozó jövedelem, 
az  átalányadózó mezőgazdasági kistermelő esetében az  e  tevékenysége alapján szerzett jövedelmének 
75  százaléka, a  tételes költségelszámolást választó, nemleges nyilatkozatot benyújtó őstermelő esetében 
bevételének 4 százaléka, de legalább a hónap többi napjára számítva a minimálbér harmincad része.

8. Az adóalap megállapításának különös szabályai

8. § (1) A  közkereseti társaságot, a  betéti társaságot, a  korlátolt felelősségű társaságot, a  közös vállalatot, az  egyesülést, 
az európai gazdasági egyesülést, a szabadalmi ügyvivői irodát, a szabadalmi ügyvivői társaságot, az ügyvédi irodát, 
a közjegyzői irodát, a végrehajtói irodát, az egyéni céget a tagjára tekintettel havonta terhelő adó alapja legalább 
a  minimálbér 112,5 százaléka. Az  adó alapja legalább az  adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony 
fennállása minden napjára számítva a minimálbér 112,5 százalékának harmincad része, ha a jogviszony nem áll fenn 
a hónap minden napján.

 (2) Az  egyházi jogi személyt az  egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyre tekintettel havonta terhelő adó 
alapja a  minimálbér. Az  adó alapja az  adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony fennállása minden 
napjára számítva a minimálbér harmincad része, ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján.

 (3) Az  egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja legalább a  minimálbér 112,5 százaléka. Az  adó 
alapja az egyéni vállalkozói jogállás fennállása minden napjára számítva legalább a minimálbér 112,5 százalékának 
harmincad része, ha a természetes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap minden napján.

 (4) Az  (1)–(3)  bekezdés alkalmazásakor az  egy hónapra fizetendő adó alapjának megállapításkor a  kifizető, valamint 
az  egyéni vállalkozó nem veszi számításba a  hónapnak azt a  napját, amelyre a  kifizető a  tagjával fennálló 
jogviszonya, egyéni vállalkozói jogállására tekintettel e  fejezet külön rendelkezése alapján mentesül az  adófizetés 
különös szabályainak alkalmazása alól. Ilyen esetben az  adó alapja a  hónap többi napjára számítva egyházi jogi 
személy esetében a minimálbér harmincad része, más kifizető és egyéni vállalkozó esetében legalább minimálbér 
112,5 százalékának harmincad része.
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9. Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól

9. § (1) A  kifizető a  tagjával (ideértve az  egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyt is) fennálló jogviszonya 
alapján őt terhelő adó alapjának, az egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor 
az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak azt 
a napját, amelyre a tagja, maga az egyéni vállalkozó
a) táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban részesül;
b) gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül, kivéve, ha 

a gyermekgondozást segítő ellátás, ápolási díj folyósítása alatt a tag személyes közreműködését, az egyházi 
szolgálati viszonyban álló egyházi személy egyházi szolgálatát, az  egyéni vállalkozó, a  mezőgazdasági 
őstermelő e tevékenységét személyesen folytatja;

c) csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozást segítő ellátásban egyidejűleg 
részesül.

 (2) A  kifizető a  tagjával (ideértve az  egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyt is) fennálló jogviszonya 
alapján őt terhelő adó alapjának, az egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor 
az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak azt 
a napját, amelyre a tagja, maga az egyéni vállalkozó
a) önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít;
b) fogvatartott.

 (3) Az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a szabadalmi ügyvivői társaság, a közjegyzői iroda a tagjával fennálló 
jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának megállapításakor az  adóalap megállapításának különös szabályai 
hatálya alá tartozó esetben – az  (1)–(2)  bekezdésben meghatározottakon túlmenően – nem veszi számításba 
a  hónapnak azt a  napját, amelyen tagja ügyvédi tevékenysége, szabadalmi ügyvivői kamarai, illetve közjegyzői 
kamarai tagsága szünetel. Az  ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői vagy állat-egészségügyi szolgáltató 
tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap 
megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben – az  (1)–(2)  bekezdésben meghatározottakon 
túlmenően – nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyen ügyvédi tevékenysége, szabadalmi ügyvivői 
kamarai, közjegyzői kamarai tagsága, vagy állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel.

 (4) Az  egyéni vállalkozóról és az  egyéni cégről szóló törvény szerint vezetett nyilvántartásban szereplő egyéni 
vállalkozó az  őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor az  adóalap megállapításának különös 
szabályai hatálya alá tartozó esetben – az  (1)–(2)  bekezdésben meghatározottakon túlmenően – nem veszi 
számításba a hónapnak azt a napját, amelyen egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.

 (5) A  kifizető a  tagjával (ideértve az  egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyt is) fennálló jogviszonya 
alapján őt terhelő adó alapjának, a  nem eva adóalany egyéni vállalkozó az  őt saját maga után terhelő adó 
alapjának megállapításkor az  adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben  
– az  (1)–(4)  bekezdésben meghatározottakon túlmenően – nem veszi számításba a  hónapnak azt a  napját, 
amelyen a  tagja, az  egyéni vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, vagy 
a  nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti közép- vagy 
felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőfokú 
oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat. Az  egyidejűleg fennálló több 
munkaviszony esetében az  egyes munkaviszonyokban előírt munkaidőt a  heti legalább 36 órás foglalkoztatás 
megállapításánál össze kell adni.

 (6) Amennyiben az  (5)  bekezdésben meghatározott körülmények a  naptári hónap egészében nem állnak fenn, akkor 
egy-egy naptári napra az adófizetési kötelezettség kiszámításánál egyéni vállalkozó esetében a 6. § (1) bekezdése 
szerinti adóalap harmincad részét, társas vállalkozó esetében a 8. § (1) bekezdés szerinti adóalap harmincad részét 
kell figyelembe venni.

 (7) Az  (5)  bekezdésben az  Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási 
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokat a Tbj. vhr. 7/B. §-a szerint kell igazolni.

 (8) A  kifizető a  tagjával (ideértve az  egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyt is) fennálló jogviszonya 
alapján őt terhelő adó alapjának megállapításakor az  adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá 
tartozó esetben – az  (1)–(5) bekezdésben meghatározottakon túlmenően – nem veszi számításba a hónapnak azt 
a napját, amelyen tagja kifizetővel is az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési 
kötelezettséget eredményező jogviszonyban áll, vagy egyéni vállalkozóként az adóalap megállapításának különös 
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szabályai hatálya alatt áll, feltéve, hogy a kifizető e napot a taggal fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó, illetve 
az egyéni vállalkozó e napot a saját maga után fizetendő adó alapjának megállapításkor számításba veszi.

 (9) Az  (5)–(8)  bekezdésben foglaltak alkalmazásának feltétele, hogy a  kifizető részére a  természetes személy 
nyilatkozatot tesz a  legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya fennállásáról, tanulmányai 
folytatásáról, a  más kifizetővel fennálló, az  adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó 
jogviszonyáról. A  természetes személy az  olyan változásról, amely az  (5)–(8)  bekezdésben foglalt rendelkezések 
alkalmazását érinti, haladéktalanul újabb nyilatkozatot tesz a  kifizető részére. A  nyilatkozat tartalmazza 
a  természetes személy természetes személyazonosító adatait, valamint adóazonosító jelét, ennek hiányában 
a  személyazonosító okmánya típusának megjelölését és számát, valamint lakcímét. Az  újabb nyilatkozat 
megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiány és jogkövetkezményei megtérítését a kifizető a nyilatkozatot 
elmulasztó természetes személytől igényelheti. Ha az  újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt 
keletkezett adóhiányt a kifizetőtől nem lehet behajtani, az adóhiány és jogkövetkezményei megfizetésére az állami 
adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elmulasztó természetes személyt határozattal kötelezheti.

 (10) Az  adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben az  egyéni vállalkozó az  őt saját maga 
után terhelő adó alapjának megállapításkor – az  (1)–(5) bekezdésben meghatározottakon túlmenően – nem veszi 
számításba azt az időszakot, amelyen kifizetővel – a kifizető részére a tárgyév január 31-éig, az adóév egészére tett 
nyilatkozata alapján – az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget 
eredményező jogviszonyban áll, feltéve, hogy a  kifizető ezen időszakot az  egyéni vállalkozónak minősülő 
természetes személlyel fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának megállapításkor számításba veszi.

II. FEJEZET
ADÓKEDVEZMÉNYEK

10. A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 
után érvényesíthető adókedvezmény

10. § (1) A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló, 2012. január 1-jén hatályos KSH-közlemény (FEOR-08)
a) 9. főcsoportjába tartozó foglalkozás szerinti munkakörben (a továbbiakban: szakképzettséget nem igénylő 

munkakör),
b) 6. főcsoport 61. csoportjába tartozó, a  7. főcsoport 7333 számú foglalkozásából a  mezőgazdasági gép 

(motor) karbantartója, javítója munkakörben és a 8. főcsoport 8421 számú foglalkozás szerinti munkakörben 
(a továbbiakban együtt: mezőgazdasági munkakör)

munkaviszonyban természetes személyt foglalkoztató kifizető az  őt a  munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból 
adókedvezményt vehet igénybe.

 (2) Az  adókedvezmény összegét a  kifizető havonta, az  adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget 
eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. 
A  részkedvezmény, amely egész hónapban megilleti a  kifizetőt, egyenlő a  foglalkoztatott természetes személyt 
(munkavállalót) az  adómegállapítási időszakra megillető, az  adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, 
a  munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 
a minimálbér után az 2. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel.

 (3) Ha a  kifizető a  foglalkoztatottat az  adómegállapítási időszak egy részében nem, vagy nem kizárólag 
szakképzettséget nem igénylő munkakörben vagy nem kizárólag mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatta, 
a munkaviszony alapján ezen adómegállapítási időszakra vonatkozóan részkedvezményt nem érvényesíthet.

11. A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény

11. § (1) A munkaerőpiacra lépő személyt munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő 
adóból adókedvezményt vehet igénybe.

 (2) E  § alkalmazásában munkaerőpiacra lépő az, aki az  állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint 
a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 275 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett 
a Tbj. szerint biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal. E  szabály alkalmazása szempontjából a  biztosítási 
kötelezettséggel járó munkaviszonyba a  csecsemőgondozási díj, a  gyermekgondozási díj, a  gyermekgondozást 
segítő ellátás vagy a  gyermeknevelési támogatás (e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: anyasági ellátás) 
folyósításának időszakát, valamint a  közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát nem kell beszámítani. 
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A  kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének minősül az  anyasági ellátásban részesült, illetve részesülő 
természetes személynek a korábbi kifizetőjénél történő ismételt munkába állásának kezdete is.

 (3) Az  adókedvezmény összegét a  kifizető havonta az  adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget 
eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. 
A  részkedvezmény egyenlő a  foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az  adómegállapítási 
időszakra megillető, az  adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a  munkavállalót terhelő közterhekkel 
és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a  minimálbér után a  2.  § (1)  bekezdés 
szerinti adómértékkel megállapított összeggel a  foglalkoztatás első két évében, és legfeljebb a  minimálbér után 
a  2.  §  (1)  bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel a  foglalkoztatás harmadik évében 
(a továbbiakban e § alkalmazásában: érvényesítési időszak).

 (4) Ha a  természetes személyt foglalkoztató kifizető a  kedvezmény érvényesítési időszaka alatt megváltozik, az  új 
kifizető a természetes személy után az érvényesítési időszak végéig igénybe veheti az adókedvezményt, ideértve azt 
az esetet is, ha a természetes személy foglalkoztatása nem folyamatos.

 (5) A  kedvezményt a  kifizető a  feltételek fennállásáról kiállított igazolás birtokában érvényesítheti. Az  igazolást 
a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáról az állami adó- és vámhatóság
a) az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti biztosítotti bejelentés megtételét követően, 

hivatalból, a foglalkoztatás kezdő időpontját követő hónap 10. napjáig,
b) biztosítotti bejelentés hiányában a kifizető havi bevallásban tett kérelmére
állítja ki és elektronikus kapcsolattartás útján megküldi a kifizető részére.

 (6) A  (3)  bekezdésben foglalt részkedvezmény azon egész hónap tekintetében is megilleti a  kifizetőt, amelyben 
a kedvezményezett foglalkoztatás első két éve, illetve harmadik éve véget ér.

12. A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető 
adókedvezmény

12. § (1) A  családok támogatásáról szóló törvény szerint legalább három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként 
jogosult munkaerőpiacra lépő nőkre a 11. § rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) Az  adókedvezmény összegét a  kifizető havonta, az  adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget 
eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. 
A  részkedvezmény egyenlő a  foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az  adómegállapítási időszakra 
megillető, az  adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a  munkavállalót terhelő közterhekkel és más 
levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb a  minimálbér után a  2.  § (1)  bekezdés szerinti 
adómértékkel megállapított összeggel a  foglalkoztatás első három évében és legfeljebb a  minimálbér után 
a 2. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel a foglalkoztatás negyedik és ötödik 
évében (a továbbiakban e § alkalmazásában: érvényesítési időszak).

 (3) Ha a  természetes személyt foglalkoztató kifizető a  kedvezmény érvényesítési időszaka alatt megváltozik, az  új 
kifizető a természetes személy után az érvényesítési időszak végéig igénybe veheti az adókedvezményt, ideértve azt 
az esetet is, ha a természetes személy foglalkoztatása nem folyamatos.

 (4) A  kedvezményt a  kifizető a  11.  §-ban előírt feltétel fennállásáról szóló igazoláson túl a  legalább három gyermek 
után járó családi pótlékra való jogosultságról szóló igazolás birtokában érvényesítheti. A  családi pótlékra való 
jogosultságról szóló igazolást a kifizetőnek a biztosítotti bejelentéssel, illetve a 11. §-ban előírt feltétel fennállásáról 
szóló igazolás iránti kérelemmel együtt benyújtott és az  állami adó- és vámhatóság által továbbított kérelmére 
a  családtámogatási feladatokat ellátó hatóság állítja ki és elektronikus kapcsolattartás útján megküldi a  kifizető 
részére.

 (5) A  (2)  bekezdés szerinti részkedvezmény azon egész hónap tekintetében is megilleti a  kifizetőt, amelyben 
a kedvezményezett foglalkoztatás harmadik, illetve ötödik éve véget ér.

 (6) Az adókedvezmény e § szerinti érvényesítésére vonatkozó jogosultságot nem érinti, ha a természetes személynek 
az  adókedvezmény érvényesítési időszaka alatt a  legalább három gyermek után járó családi pótlékra való 
jogosultsága megszűnik.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 123. szám 29063

13. A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény

13. § (1) A szociális hozzájárulási adóból részkedvezmény illeti meg
a) a munkaviszonyban természetes személyt foglalkoztató kifizetőt az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő 

adóból,
b) az egyéni vállalkozót a saját maga után fizetendő adóból
c) a  közkereseti társaságot, a  betéti társaságot, a  korlátolt felelősségű társaságot, a  közös vállalatot, 

az  egyesülést, az  európai gazdasági egyesülést, a  szabadalmi ügyvivői irodát, a  szabadalmi ügyvivői 
társaságot, az  ügyvédi irodát, a  közjegyzői irodát, a  végrehajtói irodát, az  egyéni céget a  tagjával fennálló 
adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel terhelő adóból.

 (2) Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a foglalkoztatott,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az egyéni vállalkozó,
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a tag,
megváltozott munkaképességű személynek minősül e § alapján.

 (3) E § értelmében megváltozott munkaképességű személynek minősül az,
a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb 

mértékű, vagy
b) aki 2011. december 31-én – a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított  – 

I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és a  megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 
32–33. §-a, vagy a 19. § (1a) bekezdése, vagy a 38/C. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs 
ellátásban részesül.

 (4) A részkedvezmény egyenlő az adómegállapítási időszakra a kifizető által a foglalkoztatott után, az egyéni vállalkozó 
által saját maga után megállapított, a  tag után a  kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a  minimálbér 
kétszerese után a 2. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel.

 (5) A kedvezményt az arra jogosult a komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy a (3) bekezdés szerinti 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítását igazoló határozat birtokában érvényesítheti.

 (6) A  megváltozott munkaképességű személy a  (3)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerinti jogosultság megszűnéséről, 
az arról szóló határozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles tájékoztatni a kifizetőt.

 (7) Amennyiben az  adókedvezmény érvényesítésének feltételei már nem teljesülnek, akkor az  adókedvezmény 
a jogosultság megszűnését követő hónaptól nem vehető igénybe.

14. A közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény

14. § (1) A  közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
2011. évi CVI. törvény 1.  § (3)  bekezdésében felsorolt közfoglalkoztatót a  közfoglalkoztatási jogviszonyban 
történő foglalkoztatás esetére részkedvezmény illeti meg. A  részkedvezmény egyenlő a  közfoglalkoztatott 
természetes személyt az  adómegállapítási időszakra megillető, az  adó alapjának megállapításánál figyelembe 
vett, a  közfoglalkoztatottat terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett közfoglalkoztatási bér, 
de legfeljebb a  közfoglalkoztatási garantált bér 130 százaléka után a  2.  § (1)  bekezdése szerinti adó mértékének 
50 százalékával megállapított összeggel.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szerv által történő foglalkoztatás esetén a  foglalkoztató kizárólag az  e  §-ban 
szabályozott adókedvezményt érvényesítheti.

15. Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény

15. § (1) Adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban
a) doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, 

fejlesztő, vagy
b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt
munkavállalót foglalkoztató – vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő – kifizető, az őt a munkaviszonyra 
tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.
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 (2) Az  adókedvezmény összegét a  kifizető havonta, az  adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget 
eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. 
A részkedvezmény egyenlő
a) az  (1)  bekezdés a)  pont szerinti munkavállaló esetében a  foglalkoztatott természetes személyt 

(munkavállalót) az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, 
a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 
500 ezer forint után a 2. § (1) bekezdés szerinti adómértékkel megállapított összeggel,

b) az  (1)  bekezdés b)  pont szerinti munkavállaló esetében a  foglalkoztatott természetes személyt 
(munkavállalót) az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, 
a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 
200 ezer forint után a 2. § (1) bekezdés szerinti adómérték 50 százalékával megállapított összeggel.

 (3) Ha a  kifizető a  foglalkoztatottat az  adómegállapítási időszak egy részében nem, vagy nem kizárólag 
az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységnek megfelelő munkakörben foglalkoztatta, a munkaviszony alapján 
ezen adómegállapítási időszakra vonatkozóan részkedvezményt nem érvényesíthet.

 (4) Azon hónapra vonatkozóan, amelyben a munkavállaló munkaviszonya kezdődik vagy véget ér, a  részkedvezmény 
az egész hónap tekintetében megilleti a kifizetőt.

 (5) E § alkalmazásában
a) kutatóhely: a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény (a továbbiakban: 

Innovációs tv.) szerinti kutatóhely,
b) kutató, fejlesztő: az Innovációs tv. szerinti kutató, fejlesztő.

16. A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény

16. § (1) Az  a  kifizető, amelynek a  saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségére 
tekintettel a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 
7. § (1) bekezdés t) pontja alapján érvényesített adóalap-csökkentés eredményeként negatív adóalapja keletkezik, 
a  társasági adóbevallás benyújtását követő hónaptól – e  hónapot az  érvényesítésre nyitva álló időtartam első 
hónapjának tekintve – az  adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztatott természetes 
személyekre tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.

 (2) Az  adókedvezmény egyenlő a  Tao. törvény 7.  § (1)  bekezdés t)  pontja alapján érvényesített adóalap-csökkentés 
eredményeként keletkező negatív adóalap 50 százalékának a  Tao. törvény 19.  §-a szerinti adókulccsal számított 
összegével, de havonta legfeljebb a  kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségei között megjelenő, 
munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személyek vonatkozásában, az  e  fejezet alapján érvényesített 
kedvezmények után fennmaradó, az e § szerinti adókedvezmény nélkül számított adókötelezettség összegével.

 (3) Az adókedvezmény az érvényesítésének első hónapjától számított 12 hónapig vehető igénybe.
 (4) Az adókedvezmény az alábbi feltételek együttes fennállása esetén érvényesíthető:

a) a  kifizető Tao. törvény szerinti összes bevételének 40 százaléka a  negatív adózás előtti eredmény 
keletkezésének adóévében (a továbbiakban e § alkalmazásában: kedvezményezett adóév) kutatás-fejlesztési 
tevékenységből származik;

b) a  kifizető külső gyakorlóhelyként – kis- és középvállalkozás legalább egy fő, nagyvállalkozás legalább öt 
fő – a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézménnyel hallgatói 
jogviszonyban álló személyt legalább egybefüggő három hónap időtartamra fogad a  kedvezményezett 
adóévben;

c) a  kifizető által foglalkoztatott, az  Innovációs tv. szerinti kutató-fejlesztők átlagos statisztikai állományi 
létszáma a kedvezményezett adóévben az ezen adóévet közvetlenül megelőző adóévhez képest legfeljebb 
10 százalékos mértékben csökken.

 (5) Amennyiben a  (4)  bekezdésben foglalt feltételek a  kifizető tekintetében nem állnak fenn és a  kedvezményezett 
adóévben átalakulásra (egyesülésre, szétválásra) került sor, akkor a  (4)  bekezdés szerinti feltételek teljesítése 
szempontjából a jogelőd teljesítményét is figyelembe lehet venni.

 (6) Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adó- és vámhatóság az adókedvezmény első igénybevételét 
követő harmadik naptári év végéig legalább egyszer ellenőrzi.

 (7) E § alkalmazásában kutatás-fejlesztési tevékenység az Innovációs tv. szerinti kutatás-fejlesztési tevékenység.
 (8) Az  e  §-ban szabályozott adókedvezmény érvényesítése nem zárja ki az  e  fejezetben szabályozott más 

kedvezmények igénybevételét.
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17. Az adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok

17. § (1) A  kifizető az  ugyanazzal a  természetes személlyel fennálló munkaviszonyára, közfoglalkoztatási jogviszonyára 
tekintettel csak egy adókedvezmény igénybevételére jogosult. A  több adókedvezmény egyidejű igénybevételét 
lehetővé tévő külön rendelkezés hiányában az adókedvezmények közötti választás joga a kifizetőt illeti meg.

 (2) Az  adókedvezmény kiszámításánál a  munkavállalót a  munkaviszonyára tekintettel megillető (bruttó) munkabért 
a számviteli törvényben foglaltak alkalmazásával kell meghatározni.

 (3) Az  adókedvezményeket (ide nem értve a  14.  §-ban szabályozott adókedvezményt) a  költségvetési szerv kifizető 
nem érvényesítheti.

 (4) Az  adókedvezmények egy adott hónap tekintetében egyszeresen vehetők igénybe ugyanazon kifizető és 
természetes személy között ismételten létesített munkaviszony során. Az  ugyanazon kifizető és természetes 
személy között egyidejűleg fennálló több munkaviszony esetében az kedvezmények egy adott hónap tekintetében 
egyszeresen vehetők igénybe. Az  adókedvezmények igénybevételét ugyanazon kifizető és természetes személy 
között ismételten létrejött munkaviszonyok során az  elsőként létrejött munkaviszony, az  egyidejűleg fennálló 
munkaviszonyok esetében a kifizető döntése alapozza meg.

 (5) A  munka törvénykönyve szerinti munkáltató személyében bekövetkező változás esetén az  adókedvezményt 
az átvevő munkáltató tovább érvényesítheti a kedvezménnyel érintett időszak fennmaradó részére.

III. FEJEZET
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

18. § (1) Az adót az Art. rendelkezései szerint havonta állapítja meg, és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti 
meg
a) a munkaviszonyból;
b) a  szövetkezet és természetes személy tagja között fennálló, a  tag részére munkavégzési kötelezettséget 

eredményező vállalkozási és megbízási jogviszonyból,
c) az a) pont alá nem tartozó, a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a közös 

vállalat, az  egyesülés, az  európai gazdasági egyesülés, a  szabadalmi ügyvivői társaság, a  szabadalmi 
ügyvivői iroda és természetes személy tagja között fennálló, a  tagnak a  jogi személy, az  egyéb szervezet 
tevékenységében való személyes közreműködési kötelezettséget eredményező tagi jogviszonyból (ideértve 
a nem munkaviszony keretében ellátott vezető tisztségviselői jogviszonyt is);

d) az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, az egyéni cég és természetes személy tagja között 
fennálló tagi jogviszonyból;

e) a gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszonyból;
f ) az  egyházi jogi személy és az  egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy között fennálló 

jogviszonyból;
g) állami projektértékelői jogviszonyból;
h) az  Szja tv. szerinti nem önálló tevékenység vagy önálló tevékenység (ide nem értve a  közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet, az  egyéni vállalkozói 
tevékenységet, a  mezőgazdasági őstermelői tevékenységet, a  bérbeadói tevékenységet és az  európai 
parlamenti képviselő e  tevékenységét) végzésének alapjául szolgáló, az a)–g) pont hatálya alá nem tartozó 
olyan jogviszonyból, amely alapján a tevékenységet Magyarországon vagy a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam területén végzik,

származó jövedelmet juttató, az  1.  § (1)–(3)  bekezdése szerint adófizetésre kötelezett. Az  adó összegét 
természetes személy részére kiállított igazoláson nem tünteti fel. Amennyiben az  adóalany természetes személy 
foglalkoztatására tekintettel kedvezményt vagy támogatást vesz igénybe, az  Art. rendelkezései szerinti bevallási 
kötelezettségét úgy kell teljesítenie, hogy a  bevallás adataiból a  kedvezmény vagy támogatás jogcíme, alapja és 
a kedvezmény vagy támogatás összege személyenként megállapítható legyen.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a kifizető az adót a juttatást követő hónap 12. napjáig fizeti meg és vallja be.
 (3) Amennyiben a  jövedelem nem kifizetőtől, nem külföldi kifizetőtől származik vagy a  juttatásból az  adó, 

az adóelőleg levonása nem lehetséges, az adó megállapítására és megfizetésére a természetes személy kötelezett 
a 27. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával.
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 (4) Nem minősül kifizetőnek:
a) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a  tag kilépése, a várakozási idő letelte után a  tag részére teljesített 

adóköteles pénztári kifizetés,
b) a  számlavezető a  nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvényben meghatározott számlatulajdonos 

részére kifizetett, egyéb jövedelemnek minősülő összeg tekintetében,
c) az  önkéntes egészségpénztár és az  önkéntes önsegélyező pénztár a  jogosulatlanul igénybe vett pénztári 

szolgáltatás esetén,
d) az  önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a  természetes személy javára jóváírt támogatói adomány 

tekintetében,
e) a biztosító az Szja tv. 28. § (2) bekezdése szerinti jövedelem esetében.

 (5) A természetes személyt terhelő adókötelezettség megállapításánál, megfizetésénél az Art. kerekítési szabályai nem 
alkalmazhatóak.

19. §  Az egyéni vállalkozó az adót az Art. rendelkezései szerint havonta állapítja meg, és a  tárgyhónapot követő hónap 
12-éig vallja be és fizeti meg. Az  egyéni vállalkozó a  vállalkozói osztalékalap után fizetendő adót a  tárgyévre 
vonatkozó bevallásában vallja be és a  bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg. A  kiegészítő 
tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az adót a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be és 
a tárgyévet követő év január 12-éig fizeti meg.

20. §  Az egyéni vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adó alapja figyelembevételével fizetett adót az Art. rendelkezései 
szerint havonta állapítja meg, és a  tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. Ettől eltérően 
a  legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkező, vagy közép- vagy felsőfokú oktatási 
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató eva adóalany egyéni vállalkozó az adót 
negyedévente állapítja meg, és a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg.

21. § (1) A  külföldi kifizető az  adóval összefüggő adókötelezettséget az  adóigazgatási rendtartásról szóló törvény 
(a  továbbiakban: Air.) szerinti pénzügyi képviselő, valamint adózási ügyvivő útján, ennek hiányában közvetlenül 
teljesíti. A  külföldi kifizető az  adókötelezettségeit közvetlenül csak akkor teljesítheti, ha bejelentkezése alapján 
az állami adó- és vámhatóság adózóként nyilvántartásba vette.

 (2) Ha a  külföldi kifizető az  adókötelezettségek teljesítésére nem rendelkezik Art. szerinti képviselővel, és 
az  (1)  bekezdésben foglalt bejelentkezést is elmulasztja, az  adóval összefüggő adókötelezettségek teljesítésére 
a  tőle jövedelmet szerző természetes személy kötelezett, és ő viseli az  adókötelezettségek elmulasztása miatti 
jogkövetkezményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot).

 (3) A (1)–(2) bekezdés szerinti kötelezett az Art. rendelkezései szerint bevallási kötelezettségét havonta, a tárgyhónapot 
követő hónap 12-éig elektronikus úton teljesíti az állami adó- és vámhatóság részére. A bevallásban közölni kell:
a) a külföldi vállalkozás nevét, székhelyét, adóazonosító számát,
b) a foglalkoztatott természetes személyazonosító adatait, nemét, állampolgárságát,
c) a foglalkoztatott taj-számát, adóazonosító jelét,
d) az adó alapjára és összegére vonatkozó adatot,
e) a  külföldi vállalkozásnak az  illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát, ha 

az adókötelezettséget a kifizető helyett a természetes személy teljesíti.

22. §  A mezőgazdasági őstermelő az adót negyedévente állapítja meg, és az Art. rendelkezései szerinti adattartalommal, 
a negyedévet követő hónap 12-éig elektronikus úton vallja be és fizeti meg.

23. §  A kincstár számfejtési körébe tartozó költségvetési szervek képviselőjeként az adó megállapítására, bevallására és 
megfizetésére a kincstár kötelezett.

24. §  Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezett adózó olyan nyilvántartást köteles vezetni, 
amelynek alapján az  adó alapja és összege, valamint az  annak megállapításánál figyelembe vett mentesség 
és kedvezmény összege, továbbá az  adó megfizetésének napja ellenőrizhető. E  nyilvántartási kötelezettségét 
a  számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó kifizető a  számvitelről szóló törvény szerinti nyilvántartása 
(könyvvezetése) megfelelő részletezésével, más kifizető az  Szja tv. vagy az  egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 
törvény rendelkezése alapján vezetett külön nyilvántartás révén teljesíti.
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25. §  Az 1.  § (5)  bekezdés e)  pontjában meghatározott fizetési kötelezettséget az  arra kötelezett a  személyi 
jövedelemadóval egyidejűleg állapítja meg, vallja be és fizeti meg.

26. §  Az 1.  § (4)  bekezdés c)  pontja szerinti kamatkedvezményből származó jövedelem után fizetendő adót évente, 
az  adóévet követő év január 12-éig kell megfizetni. Ha a  kamatkedvezmény év közben megszűnik, az  adót 
a megszűnés napját követő hónap 12-éig kell megfizetni.

27. §  Az adó fizetésére kötelezett természetes személy (ide nem értve a  18.  § (3)  bekezdésében szabályozott esetet) 
az  adót (adóelőleget) a  személyi jövedelemadó, a  személyi jövedelemadó-előleg megfizetésével egyidejűleg 
állapítja meg és fizeti meg. A tárgyévre vonatkozóan az állami adó- és vámhatóság közreműködése nélkül elkészített 
bevallásban vagy az állami adó- és vámhatóság által összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített 
személyi jövedelemadó bevallásban kell az előlegként megfizetett adót elszámolni, az adóbevallás benyújtásának 
határidejéig a  különbözetet megfizetni, és a  bevallás megfelelő rovatában lehet a  túlfizetésként mutatkozó 
különbözet összegéről rendelkezni. A  személyi jövedelemadó-előleg megfizetésére nem kötelezett természetes 
személy az  adót a  személyi jövedelemadó bevallásában vagy az  állami adó- és vámhatóság által összeállított 
adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó bevallásban a bevallásra előírt határidőig 
állapítja meg, vallja be, és a bevallás benyújtásának határidejéig fizeti meg.

28. §  A Tbj. szerinti foglalkoztató az  adófizetésre kötelezett természetes személytől a  természetes személlyel tett 
egybehangzó nyilatkozata alapján átvállalhatja az  1.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti adó megfizetését és bevallását 
(ideértve az adó utólagos megtérítését is), ha a természetes személy kifizetőnek nem minősülő külföldi személytől 
a  foglalkoztatóval fennálló jogviszonyára tekintettel szerez jövedelmet. A  fizetési és bevallási kötelezettség 
átvállalásának további feltétele a  természetes személy nyilatkozata arról, hogy a  kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges adatokat a foglalkoztató rendelkezésére bocsátja. Az átvállalt kötelezettség teljesítéséért a foglalkoztató 
és a természetes személy egyetemlegesen felelnek.

29. § (1) Az 1. § (5) bekezdés a)–d) pontja szerinti jövedelmek után a természetes személyt a naptári év folyamán mindaddig 
terheli az adófizetési kötelezettség, amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik, hogy elérte az adófizetési felső határt.

 (2) A  természetes személy nyilatkozhat arról, hogy az 1. § (1)–(3) bekezdése és 1. § (5) bekezdés a)–d) pontja szerinti 
jövedelmeinek összege várhatóan eléri az adófizetési felső határt. Ha az adófizetési felső határt az előzőek szerinti 
jövedelmeinek összege mégsem éri el, a természetes személy az őt terhelő adót 6 százalékkal növelten, a tárgyévre 
vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott adóbevallásában vallja be, és a  bevallás benyújtására előírt 
határidőig fizeti meg.

 (3) Ha a  természetes személy az  adót a  fizetési kötelezettségét meghaladóan fizette meg vagy a  fizetendő adónál 
a  kifizető többet vont le, a  túlfizetést a  természetes személy az  adóévre benyújtott személyi jövedelemadóról 
benyújtott bevallásában visszaigényelheti. Ha az  adóévben fizetendő adó meghaladja a  kifizető által levont 
összeget, a  különbözetet a  természetes személy az  adóévre vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott 
bevallásában vallja be, és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg.

 (4) Ha a  természetes személy az  1.  § (5)  bekezdés a)–d)  pontjában foglaltak szerint adó fizetésére kötelezett, vagy 
a (3) bekezdés szerint visszaigénylési jogosultságát gyakorolja, az adóévről köteles személyi jövedelemadó bevallást 
benyújtani. Nem kell az adót a  természetes személynek bevallania, ha a kifizető az adót levonta, és a  természetes 
személy az Szja tv. alapján nem köteles bevallás benyújtására.

30. §  A külföldi pénznemben megszerzett jövedelem utáni adó megállapítására az  Szja tv. külföldi pénznemről forintra 
történő átszámításra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. FEJEZET
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

18. Kiegészítő rendelkezések

31. §  A tanulmányokat folytató tanuló, hallgató jogviszonyát
a) a köznevelési intézmény által kiállított tanulói jogviszony-igazolás,
b) a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony-igazolás,
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c) az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a  tárgyidőszakra 
kiadott, érvényesítő matricával ellátott, nappali típusú diákigazolvány,

d) a közreműködő intézmény által kiadott, a c) pont szerinti diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás,
e) az  oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a  tanköteles kor felső határát az  adott tanévben 

betöltő tanuló esetén az érvényesítő matrica nélküli diákigazolvány
tanúsítja, az  a)–d)  pont szerinti esetben az  igazolás vagy a  diákigazolvány érvényességi idején belül, az  e)  pont 
szerinti esetben a tanévet követő október 31-éig.

32. §  A tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama alatt azt az  időtartamot kell érteni, amíg a  tanulói, 
hallgatói jogviszony szünetel, valamint a szünetelést közvetlenül követő 3 hónapot.

19. Más jogszabályok alkalmazása

33. § (1) Az  adóval összefüggő adókötelezettségei teljesítése során az  Art. rendelkezéseit e  törvény rendelkezéseit 
figyelembe véve kell alkalmazni.

 (2) Az  egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról, az  egyszerűsített foglalkoztatásról, valamint a  kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adózó az adóval összefüggő 
adókötelezettségeit az érintett törvény rendelkezései szerint teljesíti.

 (3) Az  Európai Unió kötelező jogi aktusának vagy a  nemzetközi szerződésnek a  rendelkezését kell alkalmazni, 
amennyiben az adóra kiterjedő hatályú jogi aktus, nemzetközi szerződés e fejezettől eltérő rendelkezést tartalmaz.

20. Értelmező rendelkezések

34. §  E törvény alkalmazásában:
 1.  egyéni vállalkozó: az  Szja tv. szerint egyéni vállalkozónak minősülő természetes személy (az egyéni 

vállalkozóról és az  egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő 
természetes személy akkor is, ha a nyilvántartásban rögzített tevékenysége ingatlan-bérbeadás vagy egyéb 
szálláshely-szolgáltatás), valamint a  gyógyszerészeti magántevékenységet, falugondnoki tevékenységet, 
tanyagondnoki tevékenységet végző természetes személy, a szociális szolgáltató tevékenység folytatásához 
szükséges engedéllyel rendelkező természetes személy;

 2.  fogvatartott: akinek őrizetét rendelték el; az a személy, aki olyan bűnügyi felügyelet alatt áll, amelynek során 
a  bíróság előírta számára, hogy lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített helyet 
engedély nélkül nem hagyhat el; a  letartóztatott; az  elzárást, a  szabadságvesztést töltő személy; valamint 
a kényszergyógykezelés vagy előzetes kényszergyógykezelés alatt álló személy;

 3.  harmadik állam: a Tbj.-ben ilyenként meghatározott állam;
 4.  az  iskolaszövetkezet és a  nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagja 

között fennálló ilyen jogviszony tekintetében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató: az a személy, aki
a) nappali rendszerű oktatás keretében a  nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tanulói 

jogviszonnyal rendelkezik,
b) nappali rendszerű oktatás keretében a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti nem szünetelő 

(aktív) hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy
c) az  a) vagy b)  pont szerinti jogviszonya megszűnését követően diákigazolványra jogosult, 

a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig;
 5.  kiegészítő tevékenységet folytató egyéni, társas vállalkozó: aki vállalkozói tevékenységet saját jogú 

nyugdíjasként folytat, továbbá az  az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a  reá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltötte.

 6.  kifizető: Art. szerinti kifizető
 7.  külföldi kifizető: a  belföldön állandó lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel, székhellyel nem rendelkező 

személy;
 8.  mezőgazdasági őstermelő: az Szja tv. szerint mezőgazdasági őstermelőnek minősülő természetes személy;
 9.  mezőgazdasági kistermelő: az Szja tv. szerint mezőgazdasági kistermelőnek minősülő természetes személy;



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 123. szám 29069

10.  minimálbér: az  év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege, kivéve az  e  törvény 
egyéni és társas vállalkozókra vonatkozó rendelkezéseiben említett minimálbért, amely a  tárgyhónap 
első napján, a  teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az  egyéni vállalkozó 
személyesen végzett főtevékenysége vagy a  társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai 
végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, ennek hiányában az előzőek szerint meghatározott 
minimálbér;

11.  munkaviszony:
a) az Mt-ben meghatározott munkaviszony,
b) a közalkalmazotti jogviszony,
c) a közszolgálati jogviszony, az állami szolgálati jogviszony, a kormányzati szolgálati viszony,
d) a bírósági jogviszony,
e) az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony,
f ) az ügyészségi szolgálati jogviszony,
g) a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony,
h) az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony,
i) a közfoglalkoztatási jogviszony,
j) a  Magyar Honvédség, a  rendvédelmi szervek, az  Országgyűlési Őrség, a  polgári nemzetbiztonsági 

szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának e jogviszonya,
k) a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagjának e jogviszonya,
l) a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona e jogviszonya,
m) a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott hallgatói munkaszerződés alapján 

létrejött munkaviszony,
n) a Független Rendészeti Panasztestület tagjának e jogviszonya,
o) az  a)–n)  alpont szerinti jogviszonynak megfelelő, külföldi jog alapján fennálló jogviszony, amely 

alapján a  munkát Magyarország vagy a  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 
közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam területén végzik,

p) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv által a  rendvédelmi egészségkárosodási járadék 
folyósításának időtartama, valamint a  honvédségi szervezet vagy a  Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat által megállapított honvédelmi egészségkárosodási járadék folyósításának időtartama;

12.  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony: a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi 
XXXI.  törvény szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, amely teljes munkaidős foglalkoztatási 
jogviszonynak minősül;

13.  saját jogú nyugdíjas: a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 
e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint saját jogú nyugdíjasnak minősülő természetes személy;

14.  társas vállalkozás: a  közkereseti társaság, a  betéti társaság, a  korlátolt felelősségű társaság, a  közös vállalat, 
az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a szabadalmi ügyvivői iroda, a szabadalmi ügyvivői társaság, 
az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, az egyéni cég.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Hatályba léptető rendelkezések

35. §  Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.

22. Átmeneti rendelkezések

36. § (1) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete, 
valamint az  egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény alapján 2019. január 1-je előtt keletkezett 
adó, illetve hozzájárulási kötelezettségeket az  e  törvények 2018. december 31-éig hatályos rendelkezései alapján 
kell teljesíteni.

 (2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezet 
462/B. § (2) bekezdése, 462/C. §-a, 462/D. §-a, 462/E. §-a alapján 2018. december 31-én érvényesített kedvezmények 
az érvényesítésre nyitva álló időtartamig igénybe vehetőek.
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 (3) Ahol jogszabály – e törvényt kivéve –
a) a szociális hozzájárulási adóra,
b) az egészségügyi hozzájárulásra,
irányadó rendelkezést tartalmaz, azon – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az e törvényben meghatározott 
adót kell érteni.

23. Módosító rendelkezések

37. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 12/C. § (3) bekezdés e) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adóbevallási tervezet tartalmazza az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő, a magánszemély által 
az adóévben megszerzett,)
„e) a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény szerint a szociális hozzájárulási adó alapját képező jövedelmet és 
az utána fizetendő szociális hozzájárulási adót.”

 (2) Az Szja tv.
1.  7.  § (1)  bekezdés z)  pontjában a  „százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás” szövegrész helyébe 

a „szociális hozzájárulási adó” szöveg,
2.  12/D.  § m)  pontjában az „egészségügyi hozzájárulásra” szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adóra” 

szöveg,
3.  29.  §-ában a „szociális hozzájárulási adó, a  19,5 százalékos egészségügyi hozzájárulás” szövegrész helyébe 

a „szociális hozzájárulási adó” szöveg,
4.  47. § (5) bekezdésében a „szociális hozzájárulási adó, a 19,5 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás” 

szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adó” szöveg,
5.  3. számú melléklet V. A  jövedelem megállapításakor költségként figyelembe nem vehető kiadások fejezet 

13.  pontjában a  „14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás” szövegrész helyébe a  „szociális 
hozzájárulási adó” szöveg

6.  10. számú melléklet II. Az  egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésével összefüggő bevételek fejezet 
3.  pontjában az  „egészségügyi hozzájárulás” szövegrész helyébe az  „egészségügyi hozzájárulás, szociális 
hozzájárulási adó” szöveg

lép.

38. §  Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 8.  § (3)  bekezdés a)  pontjában 
a „társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás” szövegrész helyébe a „szociális 
hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás” szöveg lép.

39. §  A szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény  
4. § (1)–(1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő
a) a  személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső, nem önálló 
tevékenységből származó bevételből az  adóelőleg-alap számításánál a  személyi jövedelemadóról szóló törvény 
rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem, növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére 
levont (befizetett) tagdíj összegével;
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső önálló tevékenységből 
származó bevételből az  adóelőleg-alap számításánál a  személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései 
szerint figyelembe vett jövedelem;
c) a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj;
d) a rendvédelmi egészségkárosodási járadék, a honvédelmi egészségkárosodási járadék;
e) az  a)–b)  pont hatálya alá tartozó juttatás hiányában a  munkaszerződésben meghatározott alapbér vagy – ha 
a  munkát munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban végzik – a  szerződésben meghatározott díjazás; külföldi 
kiküldetés esetén e pont alkalmazásában alapbér: az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelőző egy 
évben a  munkavállaló teljesítményétől, ledolgozott munkaidejétől közvetlenül függő, a  munkavállaló alapbérén 
vagy az alkalmazott bérformán alapuló, a munkaszerződés alapján ténylegesen számfejtett és kifizetett munkabér 
(a statisztikai elszámolások szerinti törzsbér) havi átlagos összege, ennek hiányában a tárgyhavi alapbér.
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(1a) A  szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az  azon foglalkoztatott természetes személyeknek 
(munkavállalóknak) a  szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a  munkavállalót 
terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérének összege,
a) de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta a minimálbér összege, amely munkavállalók 
munkaviszonyára tekintettel a  tárgyhónapban a  szociális hozzájárulási adó alanya a  munkaerőpiacra lépő 
munkavállalók után a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 10. §-a 
szerint a foglalkoztatás első két évében
b) de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta a minimálbér összege, amely munkavállalók 
munkaviszonyára tekintettel a  tárgyhónapban a  szociális hozzájárulási adó alanya a  három vagy több gyermeket 
nevelő munkaerőpiacra lépő személyek után a Szocho tv. 11. §-a szerint a foglalkoztatás első három évében
c) de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta a minimálbér kétszeresének összege, amely 
munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a  tárgyhónapban a  szociális hozzájárulási adó alanya a  megváltozott 
munkaképességű személyek után a Szocho tv. 12. §-a szerint
d) de legfeljebb a  kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 500 ezer forint, amely munkavállalók 
munkaviszonyára tekintettel a  tárgyhónapban a  szociális hozzájárulási adó alanya a  kutatók foglalkoztatása után 
a Szocho tv. 14. §-a szerint
igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít.”

40. § (1) A  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: 
Katv.) 2. § 19–20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„19. kedvezményezett foglalkoztatott: a  szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: 
Szocho. tv.)
a) 9. §-a szerinti személy,
b) 10. §-a szerinti személy,
c) 11. §-a szerinti személy,
d) 12. §-a szerinti személy;
20. kedvezményezett foglalkoztatott munkabére után érvényesíthető kedvezmény: kedvezményezett 
foglalkoztatottanként a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb
a) a  19.  pont a)  alpontja szerinti kedvezményezett foglalkoztatott esetében személyenként a  minimálbér 
50 százaléka,
b) a  19.  pont b)  alpontja szerinti kedvezményezett foglalkoztatott esetében személyenként a  minimálbér 
a  foglalkoztatás első két évében, továbbá személyenként a  minimálbér 50 százaléka a  foglalkoztatás harmadik 
évében,
c) a  19.  pont c)  alpontja szerinti kedvezményezett foglalkoztatott esetében személyenként a  minimálbér 
a foglalkoztatás első három évében, továbbá személyenként a minimálbér 50 százaléka a foglalkoztatás negyedik és 
ötödik évében,
d) a  19.  pont d)  alpontja szerinti kedvezményezett foglalkoztatott esetében személyenként a  minimálbér 
kétszerese;”

 (2) A Katv. 9. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó kisadózó vállalkozások és kisadózók mentesülnek 
az  adóalanyiság időszakában az  adóalany gazdasági tevékenységével, az  általa a  bejelentett kisadózónak 
az  adóalanyiság időszakában nyújtott tevékenységére tekintettel teljesített kifizetésekkel, más juttatásokkal és 
a  bejelentett kisadózónak az  adóalanytól a  tevékenységére, tagsági jogviszonyára tekintettel megszerzett jövedelmével 
összefüggő alábbi közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek alól:)
„c) a személyi jövedelemadó és járulékok megállapítása, bevallása és megfizetése;
d) szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése.”

 (3) A Katv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E fejezet alkalmazásában személyi jellegű kifizetésnek minősül
a) azon személyi jellegű ráfordítás, amely a Tbj. szerint járulékalapot képez az adóévben,
b) az  a)  ponttól eltérően tag esetén a  Tbj. 4.  § s)  pont 2.  alpontja szerinti minimálbér 112,5%-a, ha a  tagra jutó 
személyi jellegű ráfordítás ennél alacsonyabb, azzal, hogy nem kell figyelembe venni a minimálbér 112,5%-át arra 
az  időszakra, amelyre a  tagnak nem keletkezik a  Tbj. 27.  § (2)  bekezdése szerinti járulékalap utáni járulékfizetési 
kötelezettsége,
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c) a Szocho. tv. 1. § (4) bekezdés a) pontja szerinti béren kívüli juttatás,
d) a  Szocho. tv. 1.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott 
juttatás.”

 (4) A Katv. 20. §-a a következő (2a)–(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában nem minősül személyi jellegű kifizetésnek a kiegészítő tevékenységet folytató 
egyéni vagy társas vállalkozó járulékalapja, valamint a  kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető 
kedvezmény éves összege.
(2b) A (2) bekezdés alkalmazásában tagnak a Tbj. szerinti társas vállalkozó minősül.”

 (5) A Katv. 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adóelőleg összege)
„a) az  adóelőleg-megállapítási időszakban az  adóalany által fizetendő, e  törvény 20.  § (2)–(2b)  bekezdése szerint 
meghatározott személyi jellegű kifizetések összege, és”

24. Hatályát vesztő rendelkezések

41. §  Hatályát veszti
 1.  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 17. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy egészségügyi hozzájárulás” 

szövegrész;
 2.  a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57.  § (2)  bekezdés a)  pont 

ad) alpontjában az „(ideértve az egészségügyi hozzájárulást)” szövegrész;
 3.  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1c) pontjában az „egészségügyi 

hozzájárulás és” szövegrész;
 4.  az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 46. § (3) bekezdésben a „, valamint 

az Eho. tv. szerint százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is” szövegrész;
 5.  a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 

42. § (3) bekezdésében az „egészségügyi hozzájárulás,” szövegrész;
 6.  az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény;
 7.  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

a) 79. § (4) bekezdésében az „az egészségügyi hozzájárulás,” szövegrész;
b) 103. § (2) bekezdés c) pontjában az „egészségügyi hozzájárulás,” szövegrész;

 8.  a  pályakezdő fiatalok, az  ötven év feletti munkanélküliek, valamint a  gyermek gondozását, illetve 
a  családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az  ösztöndíjas 
foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény
a) 8/A. §–8/B. §-a,
b) 16/A. §–16/B. §-a,
c) 17/A. § (1) és (3) bekezdése;

 9.  az  egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 8.  § (3)  bekezdés b)  pontjában 
az „egészségügyi hozzájárulás-fizetési” szövegrész;

10.  a  szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 
4. § (1b) bekezdése;

11.  az  egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 
IX. fejezete;

12.  a Katv. 2. § 21. pontja;
13.  az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés 17. pontja.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2018. évi LIII. törvény
a magánélet védelméről*

A magánélet, a családi élet, az otthon és a kapcsolattartás tiszteletben tartásához fűződő jog együttesen az ember veleszületett 
méltóságából ered, amely mindenkit megillet. A  magánélethez való jog az  emberi lét és önazonosság kiteljesedéséhez 
elengedhetetlen, hiszen az az emberi személyiség érinthetetlen tartományát határolja körül.
Magánélethez való jog minden embert megillet, és azt a  közügyek szabad vitatása során is tiszteletben kell tartani, erre 
figyelemmel a  közéleti ügyek szabad megvitatása sem járhat a  magán- és családi élet, valamint az  otthon sérelmével. 
Az  Alaptörvénnyel összhangban a  közéleti szereplőt is megilleti a  magánélet védelme és az  otthon nyugalma. A  törvény 
kimondja, hogy közéleti szereplő tűrni csak közéleti tevékenységével összefüggésében köteles.
Az infokommunikáció korszerű eszközei a  kapcsolattartás napi formáit is megváltoztatták, így a  magánélet védelme kiterjed 
a fizikai és az  interneten megvalósuló zaklatásra egyaránt. Az egyén méltóságát és magánélethez fűződő jogát biztosítani kell 
a közösségi médiatérben is. Ezért a törvényalkotó szándéka garantálja az egyén számára a privátszféra biztonságát a magáncéllal 
megosztott és közzétett tartalmak tekintetében is.
Az Alaptörvény hetedik módosításával kiegészített VI.  cikkére és az  alapvető jogok korlátozhatóságának Alaptörvényben 
meghatározott általános kereteire, valamint az  Alkotmánybíróság gyakorlatára figyelemmel, az  Országgyűlés a  magánélethez 
való jog hatékony biztosítása céljából, továbbá annak érdekében, hogy a  jogalkalmazás figyelmét felhívja a  magánélethez 
való jogot érintő aktuális kihívásokra, egyben annak okán, hogy a  jogvitákban érvényesíthető legyen a magánélethez való jog 
fokozott védelme, a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Célok és alapelvek

1. §  Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását (a  továbbiakban együtt: 
magánélethez való jog) tiszteletben tartsák.

2. § (1) A magánélethez való jog a személyiség szabad kibontakoztatásához való jog része, amelynek értelmében az egyént 
szabadság illeti meg élete felelősségteljes, önálló alakítására, család, otthon és emberi kapcsolatok létesítésére és 
megóvására.

 (2) A magánszféra fokozott védelmét szolgáló alapvető szabályokat törvény állapítja meg. E jog csak más alapvető jog 
érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a  feltétlenül szükséges mértékben, az elérni 
kívánt céllal arányosan, a  magánélethez való jog lényeges tartalmának és az  emberi méltóságnak a  tiszteletben 
tartásával korlátozható.

 (3) A  magánélethez való jog lényege, hogy azt – külön törvényben meghatározott kivételekkel – az  egyén akarata 
ellenére mások ne sérthessék meg.

 (4) A magánélethez való jog gyakorlása során mindenki köteles mások jogait tiszteletben tartani.

3. §  Az állam elősegíti és támogatja a  magánszféra tiszteletben tartását előtérbe helyező szemlélet kialakulását és 
fenntartását a társadalmi és a gazdasági élet valamennyi területén.

4. §  A magánélethez való jogot érintő jogszabályokat az Alaptörvénnyel, valamint a magánélet hatékonyabb védelme 
céljából e törvény rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.

5. §  A magánélethez való joga megsértése esetén mindenki – külön törvényben meghatározott módon – hatósághoz 
vagy bírósághoz fordulhat.

6. §  A magánélethez való jog védelmének részletes szabályait külön törvények, különösen a  Polgári Törvénykönyv, 
a Büntető Törvénykönyv és az információs önrendelkezésről szóló törvény rendezik.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.
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II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

2. A magánélethez való jog egyes kiemelt területeivel kapcsolatos rendelkezések

7. § (1) Mindenkinek joga van arra, hogy magánéletét fokozott védelem illesse meg, és azt más előtt csak saját akaratából 
vagy törvényben meghatározott esetben fedje fel.

 (2) A  közéleti szereplő magán- és családi életét, valamint otthonát a  közéleti szereplőnek nem minősülő személlyel 
azonos védelem illeti meg.

 (3) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket biztosító magán- és családi életre, 
otthonra és kapcsolattartásra, ennek tiszteletben tartása mindenkinek a kötelezettsége.

3. A magánélet tiszteletben tartásához való jog

8. § (1) A  magánélet tiszteletben tartásához való jog célja, különösen a  névviseléshez való jog, a  személyes adatok, 
a magántitok, a képmás és hangfelvétel, a becsület és a jó hírnév védelme.

 (2) A  magánélet tiszteletben tartásához való jog megsértését jelentheti az  egyén által különösen a  magánélettel 
kapcsolatban megőrizni kívánt személyes adattal, titokkal, képmással, hangfelvétellel való visszaélés, vagy 
a becsület és a jó hírnév megsértése.

 (3) Az  interneten kizárólag magáncélból közölt személyes adat – a  kötelező adatkezelés eseteit kivéve – az  érintett 
egyértelmű hozzájárulásával használható fel.

4. A családi élet tiszteletben tartásához való jog

9. § (1) Mindenkinek joga van arra, hogy családi életét mint a magánélet közegét, fokozott védelem illesse meg.
 (2) A családi élet tiszteletben tartásához való jog az egyént és családtagját együtt is megilleti.
 (3) A  családi élet tiszteletben tartásához való jog sérelmét jelenti különösen mások családi életének jogosulatlan 

megsértése, zavarása vagy mások családi életébe való jogosulatlan beavatkozás.

5. Az otthon tiszteletben tartásához való jog

10. § (1) Az  állam jogi védelemben részesíti az  otthon nyugalmát. Az  otthon nyugalma biztosítja a  magán- és családi 
élet kibontakozását, továbbá a  magánszféra szabad és teljes megélését. Ennek tiszteletben tartása érdekében 
mindenkinek az otthonát mint magánéletének, családi életének színterét fokozott védelem illeti meg.

 (2) Az otthon tiszteletben tartásához való jog sérelmét jelenti különösen mások otthonába való jogosulatlan behatolás, 
vagy egyéb sértő, zavaró, zaklató módon történő jogosulatlan beavatkozás.

 (3) Akit az  otthon tiszteletben tartásához való jogában megsértenek, a  12–13.  § szerinti jogkövetkezményeken kívül 
külön törvényben meghatározottak szerint egyéb, így különösen birtokvédelmi, szomszédjogi, tulajdonvédelmi 
igényeket is érvényesíthet.

6. A kapcsolattartás tiszteletben tartásához való jog

11. § (1) A  magánközlések, az  élőszóban, telefonbeszélgetés, hagyományos vagy elektronikus levelezés során vagy egyéb 
kommunikációs eszközök segítségével átadott magánjellegű információk a kapcsolattartás tiszteletben tartásához 
fűződő jog védelme alá tartoznak. Az  egyént fokozott védelem illeti meg mind a  zaklatás hagyományos, mind 
a zaklatás valamennyi internetes formájával szemben.

 (2) A  kapcsolattartás tiszteletben tartásához fűződő jog kiterjed a  magánkommunikáció bármely módon történő 
megfigyelésével szembeni védelemre is.
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III. FEJEZET
A MAGÁNÉLETHEZ VALÓ JOG MEGSÉRTÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI

7. A magánélethez való jog megsértésének személyiségi jogi jogkövetkezményei

12. §  Akit magánélethez való jogában megsértenek, a  jogsértés ténye alapján – az  elévülési időn belül – az  eset 
körülményeihez képest a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint követelheti
a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) azt, hogy a  jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő 

nyilvánosságot;
d) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított 

dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását;
e) azt, hogy a  jogsértő vagy jogutódja a  jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára a  jogalap nélküli 

gazdagodás szabályai szerint.

13. § (1) Akit magánélethez való jogában megsértenek, a  Polgári Törvénykönyv szabályai szerint sérelemdíjat követelhet 
az őt ért nem vagyoni sérelemért.

 (2) Aki a magánélethez való jogának megsértéséből eredően kárt szenved, a 12. §-ban foglalt igényeken kívül a Polgári 
Törvénykönyvnek a jogellenesen okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti a jogsértőtől kárának 
megtérítését, valamint külön törvényben meghatározottak szerint egyéb igényeket is érvényesíthet.

8. A magánélethez való jog megsértésének egyéb jogkövetkezményei

14. §  Akit magánélethez való jogában megsértenek, a  12–13.  § szerinti személyiségi jogi igényeken kívül külön 
törvényben meghatározottak szerint egyéb igényeket is érvényesíthet.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. Hatályba léptető rendelkezések

15. §  Ez a törvény kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. Módosító rendelkezések

16. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2:44. § [Közéleti szereplő személyiségi jogának védelme]
(1) A közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi jogainak védelmét 
szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül korlátozhatja; azonban az nem járhat a magán- 
és családi életének, valamint otthonának sérelmével.
(2) A közéleti szereplőt a közügyek szabad vitatásának körén kívül eső közléssel vagy magatartással szemben a nem 
közéleti szereplővel azonos védelem illeti meg.
(3) Nem minősül közügynek a közéleti szereplő magán- vagy családi életével kapcsolatos tevékenység, illetve adat.”

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2018. évi LIV. törvény
az üzleti titok védelméről*

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A törvény hatálya

1. § (1) Üzleti titok a  gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos – egészben, vagy elemeinek összességeként nem 
közismert vagy az  érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető –, 
ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek 
a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.

 (2) Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági 
vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E törvény alkalmazásában:
1.  elmaradt hasznosítási díj: azon díjazás, amely a jogosultat megillette volna, ha a jogsértő engedélyt kért volna 

az üzleti titok hasznosítására;
2.  jogosult: az  üzleti titok felett jogszerű ellenőrzést gyakorló személy, akinek a  jogszerű gazdasági, pénzügyi, 

üzleti érdekeit az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése sértené;
3.  jogsértő: aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi;
4.  jogsértő áru: minden olyan termék vagy szolgáltatás, amelynek kialakítása, jellemzői, működése, előállítási 

folyamata vagy forgalmazása jelentős mértékben a  jogosulatlanul megszerzett, hasznosított vagy felfedett 
üzleti titokra épül.

3. Az üzleti titokhoz fűződő jog

3. §  A jogosultnak joga van az üzleti titok hasznosítására, mással történő közlésére és nyilvánosságra hozatalára (a közlés 
és nyilvánosságra hozatal együtt: az üzleti titok felfedése).

4. §  A jogosult az üzleti titokhoz fűződő jogot egészben vagy részben átruházhatja (üzleti titok jogátruházási szerződés), 
továbbá az üzleti titok hasznosítására másnak engedélyt adhat (üzleti titok hasznosítási szerződés).

4. Kivételek az üzleti titok védelme alól

5. § (1) Nem minősül az üzleti titokhoz fűződő jog megsértésének az üzleti titok megszerzése, amennyiben
a) a jogosulttól független fejlesztés, felfedezés vagy alkotás,
b) nyilvánosan hozzáférhető vagy jogszerűen megszerzett termék, illetve jogszerűen igénybevett szolgáltatás 

vizsgálata, elemzése vagy tesztelése – feltéve, hogy az üzleti titok megszerzőjét nem terhelte az üzleti titok 
megszerzésére vagy megőrzésére irányuló korlátozás, különösen titoktartási kötelezettség –,

c) a  védett ismeret körébe tartozó műszaki ismeretek és megoldások kivételével a  munkavállalóknak 
vagy a  munkavállalók képviselőinek a  tájékozódáshoz és a  konzultációhoz való jogának a  (3)  bekezdés 
a) pontjában meghatározott célból, a szükséges mértékben történő gyakorlása, vagy

d) egyéb, a  jóhiszeműség és tisztesség követelményével összeegyeztethető, az  adott helyzetben általában 
elvárható magatartás

útján valósul meg.
 (2) Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti megszerzésnek minősül az  üzleti titoknak harmadik személytől kereskedelmi 

forgalomban, jóhiszeműen és ellenérték fejében történő megszerzése.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.
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 (3) Nem minősül az üzleti titokhoz fűződő jog megsértésének
a) a  jogszerűen megszerzett üzleti titok munkavállaló által a  munkavállalók képviselője számára történő 

felfedése, ha a  felfedés a  munkavállaló vagy a  képviselő tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogának 
gyakorlása céljából a jog gyakorlásához szükséges mértékben történt,

b) ha az  üzleti titok megszerzése, illetve az  ügyben eljárni jogosult szerv számára történő felfedése 
jogszabálysértés vagy az  üzleti tisztesség általános követelményeibe ütköző magatartás megelőzése, 
elkerülése, következményeinek elhárítása vagy csökkentése céljából, a  közérdek védelmében, a  cél által 
indokolt terjedelemben történik,

c) ha az üzleti titok megszerzését, hasznosítását vagy felfedését közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy 
törvény írja elő, vagy teszi lehetővé.

5. Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése

6. § (1) Az üzleti titokhoz fűződő jogot megsérti, aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi.
 (2) Az  üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti, ha az  üzleti titkot az  azt megszerző személy a  jogosult jogszerű 

ellenőrzése alatt álló, az  üzleti titkot tartalmazó vagy az  üzleti titok megismerésére alkalmas dokumentumhoz, 
dologhoz, anyaghoz vagy elektronikus adatállományhoz való engedély nélküli hozzáférés vagy ezek bármelyikének 
engedély nélküli eltulajdonítása, vagy ezekről engedély nélküli másolat készítése útján szerzi meg.

 (3) Az  üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti bármely egyéb, az  üzleti titoknak a  jogosult hozzájárulása nélkül 
történő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköző megszerzése.

 (4) Az  üzleti titok jogosulatlan hasznosítását vagy felfedését jelenti az  üzleti titoknak a  jogosult hozzájárulása nélkül 
történő hasznosítása vagy felfedése, ha ezt olyan személy valósítja meg, aki
a) jogosulatlanul szerezte meg az üzleti titkot;
b) az  üzleti titokra vonatkozó titoktartási megállapodást vagy az  üzleti titokra vonatkozó más titoktartási 

kötelezettséget sért; vagy
c) az  üzleti titok hasznosításának korlátozására vonatkozó szerződéses kötelezettséget vagy más 

kötelezettséget szeg meg.
 (5) Az  üzleti titokhoz fűződő jog megsértését jelenti az  is, ha az  üzleti titkot megszerző, hasznosító, vagy felfedő 

személy a  magatartása tanúsításakor tudott, vagy tudnia kellett arról, hogy az  üzleti titokhoz közvetlenül 
vagy közvetetten olyan másik személytől jutott hozzá, aki az  üzleti titkot a  (4)  bekezdés alapján jogosulatlanul 
hasznosította vagy fedte fel.

 (6) Az  üzleti titok jogosulatlan hasznosítását jelenti a  jogsértő áru előállítása, kínálása, nyújtása vagy forgalomba 
hozatala, illetve jogsértő áru ilyen célból történő behozatala, kivitele vagy raktáron tartása, ha az ezt megvalósító 
személy tudott vagy tudnia kellett arról, hogy az üzleti titok hasznosítása a (4) bekezdésbe ütközik.

6. Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértésének szankciói

7. § (1) Az  üzleti titokhoz fűződő jog megsértése esetén a  jogosult a  jogsértés ténye alapján – az  eset körülményeihez 
képest – követelheti a  jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását, és a  jogsértés megállapítása mellett 
követelheti
a) a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
b) a jogsértő áru előállításának, kínálásának, nyújtásának, forgalomba hozatalának vagy hasznosításának, illetve 

ilyen célból történő behozatalának, kivitelének vagy raktáron tartásának megtiltását;
c) a  jogsértő áru megsemmisítését, vagy kivonását a  kereskedelmi forgalomból, feltéve, hogy a  kereskedelmi 

forgalomból történő kivonás nem csökkenti az üzleti titok védelmét,
d) a jogsértő áru visszahívását a kereskedelmi forgalomból vagy jogsértő mivoltától való megfosztását;
e) a  jogsértő általi adatszolgáltatást a  jogsértő áru előállításában, forgalmazásában illetve teljesítésében 

résztvevőkről, a jogsértő hasznosításra kialakított üzleti kapcsolatokról;
f ) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását,
g) a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
h) az  üzleti titkot tartalmazó vagy az  üzleti titkot megtestesítő dokumentumok, tárgyak, anyagok vagy 

elektronikus adatállományok összességének vagy egy részének megsemmisítését, vagy a  jogosult részére 
történő átadását, és

i) követelheti az ügyben hozott határozat közzétételét.
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 (2) A  jogosult az  (1) bekezdés a) pontjában meghatározott igényt azzal a személlyel szemben is támaszthatja, akinek 
az (1) bekezdés b) pontja hatálya alá nem tartozó szolgáltatásait a jogsértés elkövetéséhez igénybe vették.

 (3) A  jogosult az  (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott igényt azzal az  (1)  bekezdés b)  pontja hatálya alá nem 
tartozó személlyel szemben is támaszthatja, aki kereskedelmi mértékben nyújtott az (1) bekezdés b) pontja hatálya 
alá nem tartozó szolgáltatást a jogsértés elkövetéséhez.

 (4) A (3) bekezdés alkalmazásában a szolgáltatás kereskedelmi mértékű, ha az érintett jogsértő áru, illetve a teljesített 
szolgáltatások jellegéből és mennyiségéből nyilvánvaló, hogy a  szolgáltatás – közvetlenül vagy közvetetten  – 
gazdasági előny szerzését szolgálja. Az  ellenkező bizonyításáig nem minősülnek kereskedelmi mértékűnek 
a fogyasztó által jóhiszeműen tanúsított magatartások.

 (5) Amennyiben a  jogosult keresete nyilvánvalóan megalapozatlan és nyilvánvaló, hogy az  eljárást rosszhiszeműen 
kezdeményezte, a  bíróság az  ellenérdekű fél kérelmére elrendelheti az  (1)  bekezdés i)  pontjában meghatározott 
jogkövetkezmény alkalmazását.

 (6) Az (1) bekezdés i) pontja alapján a bíróság – az üzleti titok megőrzését biztosítva – elrendelheti az ügyben hozott 
határozat teljes vagy részleges közzétételét. A  közzétételről való döntés során a  bíróság figyelembe veszi, hogy 
a  jogsértőről rendelkezésre álló információk lehetővé tennék-e valamely természetes személy azonosítását, és ha 
igen, indokolt-e ezen információ nyilvánosságra hozatala.

 (7) Az (1) bekezdés i) pontja alapján hozott határozat közzétételével kapcsolatos döntés meghozatala során a bíróság 
figyelembe veszi különösen
a) az üzleti titok értékét;
b) jogsértőnek az üzleti titok megszerzése, hasznosítása vagy felfedése kapcsán tanúsított magatartását;
c) az üzleti titok jogosulatlan hasznosításának vagy felfedésének hatásait, különös tekintettel arra, hogy az üzleti 

titok hasznosítása vagy felfedése az üzleti titok védelmének megszűnését eredményezheti, és
d) az  üzleti titok jogsértő által megvalósuló további jogosulatlan hasznosításának vagy felfedésének 

valószínűségét.
 (8) Az (1) bekezdés i) pontja alkalmazásában közzétételen különösen az országos napilapban, illetve az  internet útján 

történő közzétételt kell érteni. A közzététel módjáról a bíróság határoz, de nem rendelkezhet olyan módról, amely 
ellen mindkét fél tiltakozik.

 (9) A  jogsértő áru kereskedelmi forgalomból történő kivonásának elrendelésekor a  bíróság, a  jogosult kérelmére 
elrendelheti az  árunak a  jogosult vagy a  jogosult által meghatározott jótékonysági tevékenységet ellátó civil 
szervezet számára történő átadását.

 (10) A  jogsértő a  polgári perrendtartásról szóló törvényben (a továbbiakban: Pp.) meghatározott végrehajtás 
megszüntetése iránt indított per szabályai szerint kérheti az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogkövetkezményt 
tartalmazó határozat alapján megindult végrehajtás megszüntetését, ha az  üzleti titok tárgya – olyan okból, 
amelyért a jogsértő nem felelős – már nem felel meg az üzleti titok fogalmában meghatározott követelményeknek.

 (11) A kereskedelmi forgalomból való visszahívás, az onnan való végleges kivonás, illetve a megsemmisítés elrendelése 
tárgyában a  bíróság a  harmadik személyek érdekeinek figyelembevételével, valamint úgy dönt, hogy az  elrendelt 
intézkedés a jogsértés súlyosságával arányban álljon.

 (12) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos költségek a jogsértőt terhelik.
 (13) Ha az  üzleti titokhoz fűződő jog megsértése miatt indított perben az  egyik fél tényállításait már elvárható 

mértékben valószínűsítette, a bíróság a bizonyító fél kérelmére az ellenérdekű felet kötelezheti
a) a birtokában lévő okirat és egyéb tárgyi bizonyíték bemutatására, valamint a szemle lehetővé tételére;
b) banki, pénzügyi és kereskedelmi adatok közlésére, illetve a birtokában lévő ilyen iratok bemutatására.

 (14) Az  (1)  bekezdés szerinti jogkövetkezmények alkalmazása során a  bíróság figyelembe veszi az  ügy sajátos 
körülményeit, különösen
a) az üzleti titok értékét és egyéb sajátosságait,
b) az üzleti titok védelme érdekében megtett intézkedéseket,
c) a jogsértőnek az üzleti titok megszerzése, hasznosítása vagy felfedése kapcsán tanúsított magatartását,
d) az üzleti titok jogosulatlan hasznosításának vagy felfedésének hatását, különös tekintettel arra, hogy az üzleti 

titok hasznosítása vagy felfedése az üzleti titok védelmének megszűnését eredményezheti,
e) a  felek jogos érdekeit, továbbá az  intézkedések elrendelésének vagy elutasításának a  felekre gyakorolt 

lehetséges hatásait,
f ) a harmadik személyek jogos érdekeit,
g) a közérdeket, valamint
h) az alapvető jogok érvényesülését.
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8. § (1) A  bíróság a  jogsértő kérelmére a  felróhatóságtól független jogkövetkezmények alkalmazása helyett a  jogsértés 
megállapítása mellett pénzbeli ellentételezés megfizetését rendelheti el a jogosult javára, ha
a) a  jogsértő a hasznosítás vagy a  felfedés időpontjában nem tudott és nem is tudhatott arról, hogy az üzleti 

titokhoz olyan másik személytől jutott hozzá, aki azt jogosulatlanul hasznosította vagy fedte fel,
b) a felróhatóságtól független szankciók alkalmazása aránytalan hátrányt okozna a jogsértőnek, és
c) az  ellentételezés olyan mértékű, amely észszerűen ellensúlyozza a  jogosult számára a  jogsértéssel okozott 

hátrányt.
 (2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazása a jogosult egyéb, különösen kártérítési igényét nem érinti.
 (3) Ha a bíróság a 7. § (1) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott jogkövetkezmény helyett kötelezi a jogsértőt 

pénzbeli ellentételezés megfizetésére, az  ellentételezés összege nem haladhatja meg az  elmaradt hasznosítási díj 
mértékét.

9. § (1) Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése esetén a  jogosult a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is 
követelhet.

 (2) Ha a bíróság a jogsértőt általános kártérítés megfizetésére kötelezi, a kártérítés összege nem lehet kevesebb, mint 
az elmaradt hasznosítási díj összege.

II. FEJEZET
AZ ÜZLETI TITOK JOGOSULATLAN MEGSZERZÉSÉVEL, HASZNOSÍTÁSÁVAL, VAGY FELFEDÉSÉVEL 
ÖSSZEFÜGGŐ POLGÁRI PERES ELJÁRÁSOK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

7. Bírói út, a polgári peres eljárás szabályainak alkalmazása

10. § (1) Az e törvényben biztosított jogok érvényesítése – ha törvény eltérően nem rendelkezik – bírói útra tartozik.
 (2) Az  üzleti titok jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával vagy felfedésével összefüggő polgári peres 

eljárásokban a Pp. szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 (3) Az e törvény alapján indított perekre a törvényszéknek van hatásköre.

8. Az üzleti titok megőrzése az üzleti titok megsértésével összefüggő polgári peres eljárásokban

11. § (1) Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértésével összefüggő polgári peres eljárásban a felek, az ügyész és más perbeli 
személy, valamint képviselőik, továbbá a  bírósági alkalmazottak, valamint az  eljárás irataihoz hozzáférő más 
személyek az eljárásban való részvételük vagy az eljárás irataihoz való hozzáférésük révén megismert üzleti titkot, 
illetve a per tárgyát képező, feltételezett üzleti titkot kötelesek megtartani.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti titoktartási kötelezettség az eljárás befejezését követően is fennmarad.
 (3) Az (1) bekezdés szerinti titoktartási kötelezettség megszűnik, ha

a) a  per tárgyát képező, feltételezett üzleti titokról jogerős határozat megállapítja, hogy nem minősül üzleti 
titoknak vagy

b) az  üzleti titok tárgya közismertté vagy az  érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára 
könnyen hozzáférhetővé válik.

9. Az iratbetekintési és a tárgyaláson való részvételi jog korlátozása

12. § (1) A bíróság az üzleti titok védelme érdekében bármelyik fél indokolt kérelmére elrendelheti
a) a felek vagy harmadik személyek által benyújtott, üzleti titkot vagy a per tárgyát képező, feltételezett üzleti 

titkot tartalmazó dokumentumokhoz vagy azok üzleti titkot tartalmazó részéhez a  felek és képviselőik által 
történő hozzáférés korlátozását,

b) a  tárgyalásról vagy annak egy részéről a  nyilvánosság kizárását, valamint a  tárgyaláson való részvételi jog 
és az  e  tárgyalásokról készített jegyzőkönyvhöz való hozzáférési jog korlátozását. A  jegyzőkönyvhöz való 
hozzáférési jog korlátozása kiterjed a  jegyzőkönyv megtekintésére, átvételére, valamint a  jegyzőkönyvről 
másolat, vagy kivonat készítésére.
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 (2) Az  iratbetekintési és tárgyaláson való részvételi jogot a  felek részéről legalább egy természetes személy, továbbá 
a felek képviselői részéről legalább egy-egy képviselő számára biztosítani kell. E személyek – a titok megtartásának 
kötelezettségét tartalmazó, írásba foglalt nyilatkozat megtétele mellett –, az eljáró bíró által megállapított rendben 
és szabályok szerint gyakorolhatják a részvételi, iratbetekintési és másolatkészítési jogot.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti intézkedések esetén a  bíróság elrendelheti a  bírósági határozatoknak az  üzleti titkot 
tartalmazó szövegrészeket nem vagy kitakart formában tartalmazó változatainak hozzáférhetővé tételét olyan 
személyek számára, akiket az üzletititok-védelmi intézkedések nem érintenek.

 (4) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések csak a szükséges mértékben alkalmazhatóak, nem korlátozhatják a hatékony 
jogorvoslathoz, a  tisztességes eljáráshoz és a  képviselethez való jogot. A  szükségesség mérlegelése során 
a bíróságnak figyelembe kell vennie a harmadik személyek jogos érdekeit is.

10. Ideiglenes intézkedés

13. § (1) A bíróság a jogosult kérelmére az ellenérdekű féllel szemben az alábbi ideiglenes intézkedéseket is elrendelheti:
a) az üzleti titok felfedésének vagy hasznosításának abbahagyására kötelezés vagy az attól való eltiltás, ideértve 

a 7. § (2) bekezdése alapján kérelmezhető abbahagyásra kötelezést és eltiltást is,
b) a  jogsértő áru előállításának, kínálásának, forgalomba hozatalának vagy hasznosításának, jogsértő áru ilyen 

célból történő behozatalának, kivitelének vagy raktáron tartásának megtiltása,
c) a valószínűsíthetően jogsértő áru – ideértve a behozott árut is – lefoglalása vagy meghatározott személynek 

történő átadása, forgalomba hozatalának vagy forgalmazásának megakadályozása érdekében.
 (2) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben a  valószínűsíthetően jogsértő áru lefoglalására vagy meghatározott 

személynek történő átadására a  bírósági végrehajtásról szóló törvény ingóság zárlatára vonatkozó rendelkezéseit 
kell alkalmazni.

 (3) A  bíróság az  (1)  bekezdésben felsorolt ideiglenes intézkedések helyett a  Pp. biztosítékadásra vonatkozó szabályai 
szerint az  üzleti titok feltételezett jogosulatlan hasznosítása folytatását a  jogsértő által nyújtandó biztosíték 
adásához kötheti. Az üzleti titok felfedése biztosíték adása ellenében sem engedélyezhető.

 (4) A  jogosult a  jogsértés esetén támasztható polgári jogi igényeken felül az  ideiglenes intézkedésre vonatkozó 
feltételekkel kérheti a bíróságtól
a) biztosítási intézkedés elrendelését a  bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályai szerint, ha 

valószínűsítette, hogy a kártérítés, illetve a  jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítése iránti követelésének 
későbbi kielégítése veszélyben van,

b) a jogsértő kötelezését banki, pénzügyi és kereskedelmi adatainak és iratainak közlésére, illetve bemutatására 
az a) pont szerinti biztosítási intézkedés elrendelése céljából.

 (5) Az  ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzés elleni fellebbezést a másodfokú bíróság soron kívül, legkésőbb 
a fellebbezésnek a másodfokú bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül végzéssel bírálja el.

14. § (1) A  bíróság akkor rendelheti el az  ideiglenes intézkedést, ha a  kérelmező – a  Pp.-ben foglalt, ideiglenes intézkedés 
elrendelésére irányadó feltételek fennállásán túl – észszerűen elvárható mértékben valószínűsíti, hogy
a) az üzleti titok létezik,
b) a kérelmező a jogosultja és
c) az  üzleti titkot jogosulatlanul szerezték meg, hasznosították vagy fedték fel, vagy fennáll ezek közvetlen 

veszélye.
 (2) A bíróság a kérelem elbírálása során figyelembe veszi a 7. § (14) bekezdésében meghatározott szempontokat.
 (3) Ha a  késedelem helyrehozhatatlan károkat okozna, az  a  rendkívül sürgős szükség esetének minősül, és erre 

figyelemmel az  ideiglenes intézkedés elrendelésének kérdésében az  ellenérdekű fél meghallgatása mellőzhető. 
Az  ellenérdekű fél meghallgatásának mellőzésével hozott határozatot az  ellenérdekű féllel a  foganatosításkor kell 
közölni. A  határozat közlését követően az  ellenérdekű fél kérheti a  meghallgatását és az  ideiglenes intézkedést 
elrendelő határozat megváltoztatását vagy hatályon kívül helyezését.

 (4) A  perindítást megelőző ideiglenes intézkedésre a  Pp. rendelkezéseit azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
a bíróság a per megindítására legfeljebb tizenöt napos határidőt szab.

 (5) A  bíróság az  ideiglenes intézkedést az  ellenérdekű fél kérelmére hatályon kívül helyezi, ha az  üzleti titok 
tárgya – olyan okból, amelyért az  ellenérdekű fél nem felelős – már nem felel meg az  1.  §-ban meghatározott 
követelményeknek.
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 (6) Az ideiglenes intézkedéssel érintett harmadik személy az ideiglenes intézkedéssel összefüggésben keletkezett kára 
megtérítése iránt külön perben kártalanítást követelhet a kérelmezőtől.

15. § (1) Az  üzleti titokhoz fűződő jog megsértése iránti perben előzetes bizonyításnak van helye. Előzetes bizonyításnak 
a  per megindítása előtt helye van akkor is, ha a  jogosult a  jogsértést vagy annak veszélyét elvárható mértékben 
valószínűsítette.

 (2) A  bíróság az  előzetes bizonyítást a  per megindítása előtt elrendelő határozatot az  ellenérdekű fél kérelmére 
hatályon kívül helyezi, ha a  jogosult a  pert az  üzleti titokhoz fűződő jog megsértése miatt nem indította meg 
az  előzetes bizonyítást elrendelő határozat közlésétől számított tizenöt napon belül. A  bíróság az  előzetes 
bizonyítást elrendelő határozat hatályon kívül helyezésére irányuló kérelem tárgyában soron kívül, legkésőbb 
a kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon belül határoz.

 (3) Ha a  késedelem helyrehozhatatlan károkat okozna, vagy ha valószínűsíthető a  bizonyítékok megsemmisítésének 
kockázata, az  sürgős esetnek minősül, és erre figyelemmel az  előzetes bizonyítás elrendelésének kérdésében 
az ellenérdekű fél meghallgatása mellőzhető. Az ellenérdekű fél meghallgatásának mellőzésével hozott határozatot 
az  ellenérdekű féllel a  foganatosításkor kell közölni. A  határozat közlését követően az  ellenérdekű fél kérheti 
a meghallgatását és az előzetes bizonyítást elrendelő határozat megváltoztatását vagy hatályon kívül helyezését.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. Hatályba léptető rendelkezések

16. §  Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

12. Az Európai Unió jogának való megfelelés

17. §  Az 1–15. § és a 19–43. § a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, 
hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről szóló 2016. június 8. 2016/943/EU európai parlament és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

13. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

18. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 40/A.  § (1)  bekezdésében 
az „a  Ptk.  2:47.  § (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 
1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

14. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

19. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 24.  §-ában az „A Ptk. 2:47.  § (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe az „Az üzleti titok 
védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

20. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994. évi XLII. törvény 25. § (2) bekezdésében az „A Ptk. 2:47. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Az üzleti 
titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

15. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

21. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 184/A.  § (1)  bekezdésében a „vagy szerzői jog” szövegrész 
helyébe a „ , szerzői jog vagy üzleti titokhoz fűződő jog” szöveg lép.
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16. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

22. §  A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 1. § (2) bekezdés
a) g)  pontjában az „a Polgári Törvénykönyv 2:47.  §-a” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 

2018. évi LIV. törvény 1. § (2) bekezdése” szöveg;
b) h)  pontjában „a Polgári Törvénykönyv 2:47.  §-ának (2)  bekezdése” szövegrész helyébe „az üzleti titok 

védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (2) bekezdése” szöveg
lép.

17. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló  
1996. évi LVII. törvény módosítása

23. § (1) A  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 
Tpvt.)
a) 11.  § (3)  bekezdésében a  „Ptk.-ban” szövegrész helyébe a  „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,
b) 86. § (3) bekezdésében a „4. § vagy a 6. § rendelkezéseinek megsértése miatt indított perekben” szövegrész 

helyébe a „6. §-ban foglalt rendelkezés megsértése miatt indított perben” szöveg,
c) 88.  § (4) és (5)  bekezdésében a „4.  § vagy a  6.  § rendelkezéseinek” szövegrész helyébe a „6.  §-ban foglalt 

rendelkezés” szöveg,
d) 88.  § (4)  bekezdésében a „4.  §-ban vagy a  6.  §-ban foglalt rendelkezéseket” szövegrész helyébe a „6.  §-ban 

foglalt rendelkezést” szöveg,
e) 88. § (6) bekezdésében az „a 4. §-ba vagy a 6. §-ba” szövegrész helyébe az „a 6. §-ba” szöveg,
f ) 88.  § (7)  bekezdésében a „4.  §-ban, illetve a  6.  §-ban foglalt rendelkezések” szövegrész helyébe a „6.  §-ban 

foglalt rendelkezés” szöveg,
g) 88. § (7) és (9) bekezdésében a „4. §-ban vagy a 6. §-ban foglalt rendelkezések” szövegrész helyébe a „6. §-ban 

foglalt rendelkezés” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a Tpvt. 4. §-a.

18. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

24. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 17.  § (11)  bekezdésében az „amelynek nyilvánosságra hozatala 
az  engedélyes jogos érdekét (így különösen pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét), személyiségi jogát sértené” 
szövegrész helyébe az „amelynek nyilvánosságra hozatala az engedélyes jogos érdekét – így különösen pénzügyi, 
gazdasági vagy piaci érdekét – sértené” szöveg lép.

19. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

25. §  A magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 78.  § (1)  bekezdésében 
az „a Ptk. 2:47. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § 
(1) bekezdésében” szöveg lép.

20. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

26. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31.  § (9)  bekezdésében az  „a  Ptk.” 
szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

21. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

27. §  A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 10/B.  §-ában az  „a Ptk. 2:47.  § 
(1) bekezdése” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” 
szöveg lép.
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22. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

28. §  A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 368. § (1) bekezdésében az „a Ptk.-ban” szövegrész helyébe az „az üzleti 
titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

23. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

29. §  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 109. pontjában az „a Ptk. 2:47. §-a” szövegrész helyébe 
az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

24. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

30. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 7. pontjában a „[Ptk. 2:47. § (1) bekezdés]” 
szövegrész helyébe az „[az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében]” szöveg lép.

25. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

31. §  A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 25. § (1) bekezdésében az „a Ptk. 2:47. § 
(1)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1.  § 
(1) bekezdésében” szöveg lép.

26. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

32. §  A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (2)  bekezdés 70.  pontjában „a Ptk.-ban” szövegrész helyébe 
„az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

27. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

33. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
a) 127. § s) pontjában az „a Ptk. 2:47. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 

2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdése” szöveg,
b) 133.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában a  „[Ptk. 2:47.  § (1)  bekezdése]” szövegrész helyébe az  „[az üzleti titok 

védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdése]” szöveg
lép.

28. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló  
2009. évi CXXII. törvény módosítása

34. §  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/H. §-ában 
az „a Ptk. 2:47.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1.  § 
(1) bekezdése” szöveg lép.

29. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

35. § (1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
a) 2:46.  § (1)  bekezdésében az „a levéltitok, a  hivatásbeli titok és az  üzleti titok oltalmára” szövegrész helyébe 

az „a levéltitok és hivatásbeli titok oltalmára” szöveg,
b) 2:55.  §-ában az  „a szerzői jogról és az  iparjogvédelemről” szövegrész helyébe az  „a szerzői jogról és 

az iparjogvédelemről, valamint az üzleti titok védelméről” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a Ptk. 2:47. §-a.
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30. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes 
szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

36. §  Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 
2013.  évi XXXVII. törvény 43/I.  § (5)  bekezdésében az  „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” 
szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdése” szöveg lép.

31. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

37. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 159.  § (1)  bekezdésében 
az „a Ptk.-ban” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” 
szöveg lép.

38. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 229.  § (2)  bekezdésében 
az „A Ptk.” szövegrész helyébe az „Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény” szöveg lép.

32. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

39. §  A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2014. évi XVI. törvény 4. § (1) bekezdés 101. pontjában az „a Ptk.-ban” szövegrész helyébe az „az üzleti titok 
védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

40. §  A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény 174.  § (1)  bekezdésében az „a Ptk.” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 
2018. évi LIV. törvény” szöveg lép.

33. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

41. §  A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 147.  § (3)  bekezdésében az „a Ptk.-ban” szövegrész 
helyébe „a Ptk.-ban és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényben” szöveg lép.

34. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

42. § (1) A  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 44.  § (1)  bekezdésében a  „Ptk. 2:47.  §” szövegrész helyébe 
az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §” szöveg lép.

 (2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény e törvény 42. §-ával módosított rendelkezéseit a hatálybalépése 
után megkezdett beszerzésekben, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekben, tervpályázati 
eljárásokban és az  azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati 
eljárásokban és előzetes vitarendezési eljárásokban kell alkalmazni.

35. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása

43. §  A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 52. § (1) bekezdésében
a) az „a Ptk. 2:47. §-a” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §-a” szöveg,
b) az „a Ptk. vonatkozó” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló törvény” szöveg
lép.

36. A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény módosítása

44. § (1) A  választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 1.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
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„(1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a választottbíráskodás helye Magyarországon van.
(2) Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, a 9. §-t, a 10. §-t, a 26–28. §-t, a 40. §-t, az 53. §-t és az 54. §-t 
alkalmazni kell magyarországi székhelyű állandó választottbíróság eljárása esetén akkor is, ha a választottbíráskodás 
helye Magyarországon kívül van.”

 (2) A Vbt. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  12.  § (3) és (4)  bekezdése, a  14.  § (4)  bekezdése, a  15.  § (1)  bekezdése, a  17.  § (3)  bekezdése, valamint 
a 47. § (2) bekezdése szerinti bírósági ügyekben a Fővárosi Törvényszék jár el.”

 (3) A Vbt. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  törvényszék – a  9.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti ügyek kivételével – a  hozzá választottbírósági ügyben 
érkezett, eljárást megindító iratot az  eljáró, illetve eljárt állandó választottbíróságnak, eseti választottbíráskodás 
esetén az  eljáró, illetve eljárt választottbírónak vagy választottbíráknak, a  beérkezéstől számított harminc napon 
belül megküldi. A  törvényszék és a  Kúria a  választottbírósági ügyben hozott határozatát az  eljáró, illetve eljárt 
állandó választottbíróságnak, eseti választottbíráskodás esetén az  eljáró, illetve eljárt választottbírónak vagy 
választottbíráknak a felek részére történő kézbesítéssel egyidejűleg megküldi.”

45. §  A Vbt. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  hiányzó választottbíró kijelölése során figyelemmel kell lenni a  felek megállapodásában a  választottbírótól 
megkívánt szakképzettségre vagy más jellemzőre, valamint minden olyan szempontra, amely előreláthatóan 
biztosítja független és pártatlan választottbíró kijelölését. Ha a Kereskedelmi Választottbíróság hatáskörébe tartozó 
ügyben a  választottbíró-ajánlási listán nem szerepel a  felek megállapodásában meghatározott szakképzettséggel 
vagy más jellemzővel rendelkező személy, egyesbírónak, illetve elnöklő bírónak a választottbíró-ajánlási listán nem 
szereplő személy is kijelölhető.”

46. § (1) A Vbt. 61. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  elnökségbe az  elnököt és két tagot a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, egy-egy tagot pedig a  Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Budapesti Értéktőzsde Zrt., a Magyar Bankszövetség, valamint a Magyar 
Ügyvédi Kamara delegál. A delegált tagot elnökségi feladatai ellátásával összefüggésben a delegáló szervezet nem 
utasíthatja.”

 (2) A Vbt. 61. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  elnökség legalább négy tagja kezdeményezheti a  tisztségére méltatlanná vált elnökségi tag visszahívását. 
A delegáló szervezet harminc napon belül dönt a visszahívás iránti indítványról. A delegáló szervezet az elnökségi 
tag visszahívása esetén, azzal egyidejűleg az elnökségbe új tagot delegál.”

 (3) A Vbt. 61. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az elnökség tagja az e törvényben meghatározott feladatait személyesen köteles ellátni.”

47. §  Hatályát veszti a Vbt. 3. § (1) bekezdés 2., 3., és 4. pontja.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2018. évi LV. törvény
a gyülekezési jogról*

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §  [A békés gyülekezés joga]
 (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy engedély vagy – az  e  törvényben meghatározott kivételekkel – előzetes 

bejelentés nélkül, békésen és fegyvertelenül másokkal közösen felvonulásokat és tüntetéseket (a  továbbiakban 
együtt: gyűlés) szervezzen, és azokon részt vegyen.

 (2) Közterületnek nem minősülő helyszínen csak az  ingatlan tulajdonosának és használójának hozzájárulásával 
szervezhető gyűlés.

2. §  [A gyűlés fogalma]
 (1) E  törvény alkalmazása során gyűlés a  legalább két személy részvételével közügyben való véleménynyilvánítás 

céljából tartott nyilvános összejövetel.
 (2) A gyűlés nyilvános, ha ahhoz bárki szabadon csatlakozhat.

3. §  [A gyűlés szervezője]
 (1) A  gyűlés szervezője az, aki a  résztvevőket a  gyűlésen való részvételre nyilvánosan felhívja, a  gyűlést meghirdeti 

(a  továbbiakban együtt: felhívás), továbbá a gyűlést megszervezi, és azt vezeti. A  felhívásban a szervező nevét fel 
kell tüntetni.

 (2) Tilos olyan gyűlésen való részvételre felhívni, amelynek megtartását végrehajtható határozattal megtiltották.
 (3) A gyűlés szervezője lehet

a) magyar állampolgár,
b) a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik,
c) a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és 

bevándorolt, illetve letelepedett jogállású, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy
d) olyan magyarországi jogi személy vagy egyéb szervezet, amelynek törvényes képviselője megfelel 

az a)–c) pontokban meghatározott feltételeknek.
 (4) A gyűlést a szervező vezeti. Ha a gyűlést többen szervezik, közösen jelölik ki a gyűlés vezetőjét. Ha a gyűlés vezetője 

megváltozik, arról a szervezők haladéktalanul tájékoztatják a rendőrséget és a gyűlés résztvevőit.
 (5) Ha a  gyűlés szervezője vagy vezetője nem ismert, azt kell vezetőnek tekinteni, aki a  napirendet meghatározza, 

akinek a gyűlés menetére befolyása van, illetve aki harmadik személyekkel szemben a gyűlést képviseli.
 (6) A  szervező [vagy ha a  szervező nem ismert, az  (5)  bekezdés szerinti vezető] a  gyűlés befejezését követően 

haladéktalanul gondoskodik a  gyűlés helyszínének, a  gyűlést megelőző állapotba hozásáról, így különösen 
a gyűlésen felállított építmények és berendezések elbontásáról, a gyűlés során elhelyezett plakátok eltávolításáról, 
a gyűlés során keletkező hulladék eltakarításáról és az esetleges környezeti károk helyreállításáról.

4. §  [A gyűlés vezetője]
 (1) A  gyűlés vezetője meghatározza a  gyűlés rendjét és lefolyását, ennek során dönt a  szó megadásáról és 

megvonásáról, a  gyűlés berekesztéséről vagy befejezetté nyilvánításáról és szétszéleszti a  résztvevőket. Megteszi 
a rend biztosítása, illetve fenntartása érdekében szükségessé váló intézkedéseket. Ezek eredménytelensége esetén 
a gyűlést feloszlatja.

 (2) A gyűlés vezetője felel a gyűlés békés jellegének megőrzéséért és a 11. § szerinti határozatban előírtak betartásáért.
 (3) A  gyűlés vezetője a  gyűlésről kizárhatja azt, aki a  gyűlést súlyosan megzavarja. Akit kizártak, annak a  helyszínt 

haladéktalanul el kell hagynia. Ha a  kizárt személy a  helyszínt nem hagyja el, a  gyűlés helyszínéről a  vezető 
eltávolíttatja. Ha a  kizárt személynek a  gyűlésen való további jelenléte a  közbiztonságot vagy a  közrendet 
közvetlenül veszélyezteti, illetve az  mások jogainak és szabadságának sérelmével jár, a  kizárt személy 
eltávolításában a gyűlés vezetője a rendőrség közreműködését kérheti.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.
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 (4) Ha a gyűlés vezetőjének személyében változás áll be, az új vezető a rendőrséggel a gyűlés helyszínén haladéktalanul 
felveszi a kapcsolatot.

5. §  [A gyűlés rendezői]
 (1) A  gyűlés szervezője, illetve vezetője a  gyűlés békés lebonyolításához és a  gyűlés rendjének fenntartásához 

kapcsolódó feladatai ellátásához megfelelő, a  résztvevők várható létszámához igazodó számú, nagykorú rendező 
(a továbbiakban: rendező) segítségét veszi igénybe.

 (2) A rendezők egységesen „rendező” feliratú karszalagot vagy mellényt viselnek, és a vezető utasításainak megfelelően 
járnak el.

 (3) A  gyűlés vezetője az  alkalmazást megelőzően felhívja a  rendezők figyelmét a  gyűlés békés jellegét biztosító 
korlátozások megtartására, és arra, hogy azok megsértésével bűncselekményt valósíthatnak meg.

6. §  [A résztvevők kötelezettségei]
 (1) A  gyűlés résztvevői kötelesek a  gyűlés vezetőjének és az  irányítása alatt álló rendezőknek a  rend fenntartása és 

biztosítása érdekében tett utasításait követni.
 (2) A  gyűlést súlyosan megzavaró személynek a  gyűlés helyszínét, a  rendező távozásra való felhívását követően 

haladéktalanul el kell hagynia.
 (3) A gyűlés résztvevője a gyűlés befejezésének időpontjában köteles annak helyszínét elhagyni.

7. §  [A rendőrség feladata]
 (1) A rendőrségnek – a rendőrségről szóló törvényben meghatározottak mellett – feladata, hogy biztosítsa a gyűlések 

békés megtartását, valamint a  gyűléseken a  közrend fenntartását, és ennek keretében a  megfelelő intézkedések 
foganatosításával biztosítsa, hogy a gyűlést harmadik személy ne zavarja meg.

 (2) Ha alapos okkal feltételezhető, hogy valaki a  gyűlésen a  gyűlés békés jellegét biztosító korlátozásokat megsértve 
jelenik meg, a rendőrség a résztvevők biztonsága és a gyűlés békés jellegének fenntartása érdekében a rendőrségről 
szóló törvény szerint fokozott ellenőrzést folytathat.

 (3) Az  ellenőrzési pontokat úgy kell kialakítani, hogy a  gyűlés megtartását és a  gyűlésre eljutást ne akadályozza, és 
az ellenőrzéseket gyorsan el lehessen végezni.

 (4) A rendőrség ellenőrzés elrendeléséről a szervezőt, illetve vezetőt tájékoztatja, valamint azt közhírré teszi.
 (5) A rendőrség képviselője a gyűlésen jelen lehet.
 (6) Az e törvény által nem szabályozott kérdésekben – a rendőrség tevékenysége tekintetében – a rendőrségről szóló 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. §  [Együttműködési kötelezettség]
 (1) A gyűlés szervezője, illetve vezetője és a rendőrség a gyűlés szervezése és megtartása során együttműködik.
 (2) Az  együttműködés keretében a  gyűlés szervezője, illetve vezetője – a  kockázatok jellegének és mértékének 

megjelölésével – folyamatosan tájékoztatja a  rendőrséget a  biztonsági helyzet tudomására jutott jelentős 
változásairól.

 (3) A gyűlés szervezése és megtartása során jogait mindenki jóhiszeműen és rendeltetésszerűen gyakorolja.

9. §  [A gyűlés békés jellegét biztosító korlátozások]
 (1) Tilos a gyűlésen – ideértve az oda eljutást, illetve az onnan távozást is –

a) lőfegyvert, lőszert, robbanóanyagot, robbantószert, robbanóanyag vagy robbantószer felhasználására 
szolgáló készüléket, a  67/548/EGK tanácsi irányelv 2.  cikkének (2)  bekezdésében meghatározott veszélyes 
anyagot vagy ezek utánzatát magánál tartva,

b) az élet kioltására, személyi sérülés vagy súlyos anyagi kár okozására alkalmas dologgal, vagy
c) erőszakot közvetítő vagy megfélemlítő jellegű félkatonai vagy ahhoz hasonló ruházatot viselve
megjelenni.

 (2) Ha azt a tudomásul vett bejelentés nem tartalmazta, a résztvevők
a) nem viselhetnek védőfelszerelést, egyenruhát, vagy azzal összetéveszthető ruházatot,
b) továbbá arcukat nem takarhatják el.
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II. FEJEZET
A GYŰLÉS MEGTARTÁSA

10. §  [A közterületi gyűlés bejelentése]
 (1) Aki közterületen nyilvános gyűlést szervez, a gyűlést annak megtartását megelőzően legfeljebb három hónappal, és 

a felhívás előtt legalább 48 órával köteles bejelenteni az illetékes rendőrkapitányságnak – Budapesten a Budapesti 
Rendőr-főkapitányságnak – (a továbbiakban: gyülekezési hatóság).

 (2) Egy gyűlést akkor is csak egyszer kell bejelenteni, ha azt többen szervezik. Ilyenkor a  szervezők azt vagy közösen 
jelentik be, vagy a bejelentő a többi szervező képviseletében, meghatalmazottként jár el.

 (3) A  gyűlést írásban vagy személyesen lehet bejelenteni. A  személyesen előterjesztett bejelentést a  gyülekezési 
hatóság jegyzőkönyvbe foglalja.

 (4) A bejelentésben meg kell jelölni
a) a szervező, több szervező esetén a vezető nevét, lakcímét, szervező szervezet esetén a képviseletre jogosult 

lakcímét, valamint azt az elérhetőségét, amelyen a rendőrséggel kapcsolatot tart,
b) a gyűlés

ba) helyszínét (útvonalát),
bb) kezdésének és befejezésének időpontját,
bc) célját,
bd) rendezőinek létszámát,
be) résztvevőinek várható létszámát,
bf ) azt, ha a résztvevők a gyűlés napirendjével, illetve céljával összefüggésben a 9. § (2) bekezdésében 

meghatározott módon kívánnak megjelenni;
c) azt, ha a szervező vagy a vezető indokoltnak tartja, hogy a rendőri szerv képviselője a gyűlés helyszínén jelen 

legyen.
 (5) Ha a gyűlés vezetője csak később kerül kijelölésre, vagy a gyűlés szervezőjének személyében változás áll be, annak 

nevét és címét a szervező a gyülekezési hatóságnak késedelem nélkül bejelenti.
 (6) Ha a bejelentési határidő megtartása veszélyeztetné a gyűlés célját, a gyűlést az arra okot adó eseményt követően 

haladéktalanul, a felhívás megküldésével kell bejelenteni a gyülekezési hatóságnál (sürgős gyűlés).
 (7) Nem kell a gyűlést bejelenteni, ha a gyülekezés egy, azt közvetlenül megelőző indokból, tervezés és szervező nélkül 

alakul ki (spontán gyűlés).
 (8) E  törvény alkalmazása során közterület a  közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 

tulajdonban álló földterület, amelyet az  ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, és amelyet mindenki korlátozás 
nélkül igénybe vehet, ideértve a közterületnek közútként vagy térként szolgáló részét is.

11. §  [A bejelentést követő egyeztetés]
 (1) A  bejelentés elintézésére a  közigazgatási eljárások általános szabályait az  e  törvényben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni.
 (2) A  bejelentés alapján – ha annak elbírálásához a  szervező, a  vezető vagy más személy meghallgatása szükséges – 

a  gyülekezési hatóság a  tárgyalás szabályai szerint egyeztetést tart, amelyre a  szervezőt vagy vezetőt, az  általa 
a bejelentésben megadott elérhetőségen, rövid úton idézi.

 (3) Ha a  gyülekezési hatóság az  egyeztetés során észleli, hogy a  gyűlés a  bejelentett helyszínen és időpontban nem 
tartható meg, felhívja a szervező figyelmét arra, hogy más helyszíneken az megtartható.

 (4) Ha a  szervező, illetve képviselője az  egyeztetésen nem jelent meg, továbbá ha az  egyeztetés nem vezetett 
eredményre, a  gyülekezési hatóság a  gyűlés rendjének fenntartása, valamint a  közrend biztosítása érdekében 
határozatot hoz.

 (5) A határozatban rendelkezni kell különösen
a) a közbiztonság, a közrend, vagy mások jogainak és szabadságának védelme érdekében szükséges, a gyűlés 

megtartásához kapcsolódó biztonsági feltételekről,
b) a rendőrség és a gyűlés szervezője, illetve vezetője közötti kapcsolattartásról,
c) a rendezők számáról,
d) azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a résztvevők helyszíni tájékoztatását biztosítják, 

továbbá
e) – minősített adatot nem tartalmazó módon – a  gyűlés biztonságos lebonyolítása érdekében szükséges 

biztonsági rendszabályokról.
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12. §  [Versengő rendezvények]
 (1) Ha azonos helyszínre és időpontra több gyűlést jelentenek be, és azok egyidejű megtartása azok jellege vagy 

a  helyszín sajátosságai miatt nem lehetséges, akkor az  élvez elsőbbséget, amelyet a  gyülekezési hatóságnak 
korábban jelentettek be.

 (2) Ha a korábban bejelentett gyűlést a gyülekezési hatóság megtiltotta, a  többi bejelentés elintézését a határozattal 
szembeni jogorvoslat elbírálásáig felfüggeszti.

 (3) A  versengő rendezvény szervezője a  gyülekezési hatósággal történő – a  11.  § szerinti – egyeztetésen kérheti 
az általa bejelentett rendezvény olyan időpontra vagy helyszínre történő áthelyezését, amely alkalmas a rendezvény 
céljának elérésére.

13. §  [A gyűlés megtiltásának okai]
 (1) A  gyülekezési hatóság a  bejelentés beérkezésétől számított 48 órán belül a  gyűlésnek a  bejelentésben megjelölt 

helyszínen vagy időpontban való megtartását megtiltja, ha az egyeztetést követően rendelkezésre álló információk 
alapján megalapozottan feltehető, hogy a gyűlés a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, szükségtelen és 
aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan 
sérelmével jár, és a közbiztonság, a közrend vagy mások jogainak és szabadságának védelme az (5) bekezdés szerinti 
enyhébb korlátozással nem biztosítható.

 (2) A  közbiztonságot veszélyezteti különösen, ha a  felhívás vagy a  gyűlés bűncselekményt vagy bűncselekmény 
elkövetésére való felhívást valósít meg.

 (3) A közrendet veszélyezteti az is, ha a felhívás, illetve a gyűlés
a) a  diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező, Magyarországon tartózkodó 

személy vonatkozásában vállalt kötelezettség teljesítését akadályozza,
b) alkalmas arra, hogy a bíróságok működését megzavarja, vagy
c) a közlekedés rendjének sérelmével jár.

 (4) Mások jogainak és szabadságának sérelme különösen, ha a  felhívás, illetve a  gyűlés – az  alkalmazott technikai 
eszközök, időtartama miatt – alkalmas mások magán- és családi életének védelméhez való jogának, otthonának, 
emberi méltóságának, a  magyar nemzet, a  nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának 
a megsértésére, vagy szabad mozgáshoz, tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogának korlátozására.

 (5) Ha a gyülekezési hatóság a gyűlés megtartását nem tiltja meg, de a közbiztonság, a közrend, vagy mások jogainak 
és szabadságának védelme miatt szükséges, a  szervező számára határozatban előírja a  gyűlés megtartásának 
feltételeit.

14. §  [A nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek áldozatai emlékének védelme]
A gyülekezési hatóság a gyűlés megtartását akkor is megtiltja, ha
a) a  gyülekezés helyszíne olyan országos jelentőségű történelmi emlékhely vagy időpontja olyan nap, ami 

a  nemzetiszocialista vagy kommunista diktatúra uralma alatt elkövetett embertelen bűnök áldozataira 
emlékeztet, és

b) a  bejelentéskor rendelkezésre álló körülmények alapján fennáll a  közvetlen veszélye annak, hogy a  gyűlés 
a  nemzetiszocialista vagy kommunista diktatúra által elkövetett embertelen bűnök tényét tagadja, 
kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel, vagy azokat igazolni törekszik, és ezáltal a gyűlés alkalmas 
a köznyugalom megzavarására.

15. §  [A gyülekezési hatóság határozatával szembeni jogorvoslat]
 (1) A  gyülekezési hatóság határozatát haladéktalanul írásban közli a  szervezővel, és azt közhírré teszi. Kétség esetén 

a közlés időpontjának a közhírré tétel időpontját kell tekinteni.
 (2) A gyülekezési hatóság határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat közlésétől számított három napon 

belül a  szervező azt közigazgatási perben megtámadhatja . A  kérelemhez csatolni kell a  gyülekezési hatóság 
határozatát. A kérelmet a gyülekezési hatóság három napon belül továbbítja a bírósághoz.

 (3) A (2) bekezdés szerinti perben érdekeltkénti perbelépésnek nincs helye.
 (4) A  bíróság a  kérelem beérkezésétől számított három napon belül határoz. Ha a  kérelemnek helyt ad, az  13.  § 

(1) bekezdés és 14. § alapján hozott határozatot hatályon kívül helyezi, a 11. § (4) bekezdés és a 13. § (5) bekezdés 
alapján hozott határozatot megváltoztatja vagy megsemmisíti.
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 (5) Ha a  bíróság a  gyülekezési hatóság határozatát a  gyűlés bejelentésben megjelölt időpontját követően semmisíti 
meg, a  gyűlés megtartásának tervezett új időpontjáról a  szervezőnek a  gyülekezési hatóságot 24 órával a  gyűlés 
megtartását megelőzően tájékoztatnia kell.

16. §  [Engedélymentesség]
A közterületen szervezett gyűlés megtartásához nem szükséges a gyülekezési hatóság más engedélyét beszerezni.

III. FEJEZET
A GYŰLÉS FELOSZLATÁSA

17. §  [A gyűlés vezető általi feloszlatása]
Ha a gyűlés résztvevőinek magatartása a gyűlés törvényességét veszélyezteti – ideértve különösen a gyűlés békés 
jellegének elvesztését, a  békés jellegét biztosító korlátozások megsértését, mások jogainak vagy szabadságának 
sérelmét is –, és a rend másként nem állítható helyre, a gyűlés vezetője a gyűlést feloszlatja.

18. §  [A gyűlés rendőrség általi feloszlatása]
 (1) A rendőrség a gyűlést feloszlatja, ha

a) azt megtiltó határozat ellenére tartják meg,
b) a  vezető a  17.  § szerinti kötelezettségének, a  rendőrség képviselőjének felhívása ellenére nem tesz eleget 

– ideértve azt is, ha a  rendőrség a  felhívást a  vezetővel személyesen, vagy a  bejelentésben, illetve a  11.  § 
(4) bekezdése szerinti határozatban megjelölt elérhetőségen nem tudta közölni,

c) azt a tudomásul vett bejelentésben megjelölt helyszíntől, útvonaltól, időponttól, vagy időtartamtól eltérően 
úgy tartják meg, hogy a gyűlés megtiltásának lett volna helye, vagy

d) a gyűlés megtiltásának lett volna helye, de azt a bejelentés hiánya miatt nem tiltotta meg.
 (2) A  feloszlatás okáról – ha foganatosítását nem veszélyezteti, annak megkezdése előtt – a  rendőrség tájékoztatja 

a gyűlés szervezőjét, illetve vezetőjét.
 (3) Ha a gyűlést a rendőrség feloszlatta, a gyűlés résztvevője a feloszlatástól számított tizenöt napon belül közigazgatási 

pert indíthat a feloszlatás jogellenességének megállapítására.

19. §  [A gyűlés feloszlatásának közös szabályai]
 (1) A gyűlés feloszlatása során a 17. §-ban meghatározott esetben a gyűlés vezetője, a 18. §-ban meghatározott esetben 

a rendőrség utasítja a résztvevőket a gyűlés helyszínének elhagyására.
 (2) Ha a  gyűlést feloszlatták, a  gyűlés véget ér, és a  résztvevőknek a  helyszínt haladéktalanul el kell hagyniuk, ott 

jogszerűen tovább nem tartózkodhatnak.

IV. FEJEZET
A GYŰLÉSSEL OKOZOTT KÁR MEGTÉRÍTÉSE

20. §  [Kártérítési felelősség]
 (1) A  gyűlés résztevője által okozott kárért a  károsult harmadik személlyel szemben a  szervező (ideértve a  szervező 

szervet, annak törvényes képviselőjét és a  vezetőt is) a  károkozóval együtt egyetemlegesen felelős. A  szervező 
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a gyűlés szervezése és megtartása során úgy járt el, ahogy az az adott 
helyzetben általában elvárható.

 (2) Ez a szabály nem érinti a szervezőnek azt a jogát, hogy a károkozótól a kár megtérítését követelhesse.
 (3) Ha a  szervező (ideértve a  szervező szervet, annak törvényes képviselőjét és a  vezetőt is) a  3.  § (6)  bekezdésében 

foglalt kötelezettségét nem teljesíti, köteles
a) a közterületnek minősülő helyszín tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének,
b) a közterületnek nem minősülő helyszín tulajdonosának
a felmerülő költségeket megtéríteni.
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21. §  [Közigazgatási bírság]
 (1) A 3. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettséget megsértő szervezővel (ideértve a szervező szervet, annak törvényes 

képviselőjét és a vezetőt is) szemben közigazgatási bírság szabható ki.
 (2) A közigazgatási bírság kiszabására a gyűlés helyszíne szerint illetékes gyülekezési hatóság jogosult.
 (3) A közigazgatási bírság összege ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedhet.
 (4) A  közigazgatási bírság mértékét az  eljáró gyülekezési hatóság korlátlanul enyhítheti vagy a  jogsértő magatartás 

csekély súlya miatt a kiszabását mellőzheti.
 (5) A véglegessé vált és be nem fizetett közigazgatási bírság, adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. §  [Hatálybalépés]
 (1) Ez a törvény 2018. október 1. napján lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény.

23. §  [Átmeneti rendelkezések]
 (1) Az e törvény hatálybalépésekor még el nem bírált bejelentésekre, meg nem tartott gyűlésekre, illetve folyamatban 

lévő eljárásokra e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
 (2) Ha az e törvény hatálybalépése előtt bejelentett gyűlés kezdő időpontja a hatálybalépést követő három hónapon 

túli időpontra esik, azt a szervezőnek újra be kell jelentenie.

24. §  [Felhatalmazó rendelkezés]
A 21. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási bírság megállapításának és megfizetése módjának részletes szabályait 
a Kormány rendeletben határozza meg.

25. §  [Módosító rendelkezések]
 (1) A  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a  továbbiakban: Btk.) 217.  §-a és az  azt megelőző alcím 

helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése
217.  § (1) Aki mást egyesülési vagy gyülekezési jogának gyakorlásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, 
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki valamely gyűlést akadályoz, ellehetetlenít, vagy annak lebonyolítását egyébként meghiúsítja, illetve 
a  gyűlést súlyosan megzavarja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.”

 (2) A Btk. Az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése alcíme a következő 217/A. §-sal egészül ki:
„217/A.  § Aki a  gyűlésen a  gyűlés szervezőjének, vezetőjének vagy a  rendezőknek rendezői feladataik jogszerű 
teljesítése során erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenszegül, vagy őket rendezői feladataik ellátása alatt bántalmazza, 
ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

 (3) A Btk. a következő 217/B. §-sal egészül ki:
„217/B. § (1) Aki a gyűlés gyülekezési jogról szóló törvény szerinti békés jellegét biztosító korlátozásait megsérti, ha 
súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az  (1) bekezdés szerint büntetendő a gyűlés vezetője, ha az általa alkalmazott rendező a gyűlés békés jellegét 
biztosító korlátozásokat megsérti és annak tudomására jutásától haladéktalanul nem intézkedik a  rendező 
leváltásáról.”

 (4) A Btk. a következő 217/C. §-sal egészül ki:
„217/C. § Aki megtiltott gyűlést szervez, vagy azon való részvételre a gyülekezési jogról szóló törvény szerint felhív, 
ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

 (5) A Btk. 340. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a rendbontást]
„e) a gyűlés gyülekezési jogról szóló törvény szerinti békés jellegét biztosító korlátozásokat megsértve”
[követik el.]
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 (6) A  Btk. 459.  § (1)  bekezdés 24.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint a  459.  § (1)  bekezdése 
a következő 24a. ponttal egészül ki:
[(1) E törvény alkalmazásában]
„24. gyűlés: a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlés;
24a. nyilvános rendezvény: a gyűlés kivételével olyan rendezvény, amely mindenki számára azonos feltételek mellett 
nyitva áll;”

 (7) A Btk. 459. § (1) bekezdés 26. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) E törvény alkalmazásában
26. személy elleni erőszakos bűncselekmény:]
„f ) a  lelkiismeret és vallásszabadság megsértése (215. §), a közösség tagja elleni erőszak [216. § (2)–(3) bekezdés], 
az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése [217. § (1) bekezdés];”

 (8) A Btk.
a) 71.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „nyilvános rendezvényeket,” szövegrész helyébe a  „nyilvános 

rendezvényeket, valamint gyűléseket,” szöveg,
b) 339. § (2) bekezdés e) pontjában a „nyilvános rendezvényen” szövegrész helyébe a „nyilvános rendezvényen 

vagy gyűlésen” szöveg,
c) 340. § (1) bekezdésében a „nyilvános rendezvény” szövegrész helyébe a „nyilvános rendezvény vagy gyűlés” 

szöveg
lép.

26. § (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II.  törvény (a  továbbiakban: Szabs. tv.) 29.  § (2)  bekezdés e)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép és 29.  § 
(2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„e) gyűlés a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlés,
f ) nyilvános rendezvény a gyűlés kivételével olyan rendezvény, amely mindenki számára azonos feltételek mellett 
nyitva áll.”

 (2) A Szabs. tv. 189. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Aki)
„d) közterületnek nem minősülő helyszínre, az  ingatlan tulajdonosának vagy használójának hozzájárulása nélkül 
gyűlést szervez,”
(szabálysértést követ el.)

 (3) A Szabs. tv. 189. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Aki
a) a gyülekezési hatóság által megtiltott gyűlésen megjelenik,
b) a  gyűlés szervezőjeként vagy vezetőjeként megakadályozza a  rendőrség képviselőjének a  gyűlésen való 
jelenlétét,
c) a  gyűlés szervezőjeként vagy vezetőjeként a  gyűlés vezetője vagy a  rendezők előtt magát újságíróként igazolt 
személyt a gyűlésről kizár,
d) a gyűlést szervezőként vagy vezetőként – a spontán gyűlés esetét kivéve – bejelentés nélkül tartja meg,
e) a gyűlés szervezőjeként a nyilvános felhívásban nevét nem tünteti fel
szabálysértést követ el.”

 (4) A Szabs. tv.
a) 189.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó, szervezetten 

megvalósuló rendezvényt” szövegrész helyébe a „bejelentési kötelezettség alá eső gyűlést”,
b) 189. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint (4) bekezdésében a „rendőrség” szövegrész helyébe a „gyülekezési 

hatóság”,
c) 189. § (2) bekezdésében a „rendezvényt” szövegrész helyébe a „gyűlést”,
d) 189. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésében a „rendezvény” szövegrész helyébe a „gyűlés”,
e) 189. § (6) bekezdésében az „(1)–(5) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1)–(4) bekezdésben”,
f ) 216. § (3) bekezdésében a „gyülekezésről szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény” szövegrész helyébe 

a „gyűlés”
szöveg lép.
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27. §  Hatályát veszti a Szabs. tv.
a) 169.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényen 

vagy” szövegrész,
b) 189. § (1) bekezdés b) pontja,
c) 189. § (5) bekezdése,
d) 144. alcímében a „ , valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának” szövegrész,
e) 190. § (1) bekezdésében a „ , valamint a választási gyűlésen való részvételében” szövegrész.

1. Az Európai Unió jogának való megfelelés

28. §  [Jogharmonizációs záradék]
E törvény 3. § (3) bekezdésének b) pontja az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az  1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá 
a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK 
és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke



29094 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 123. szám 

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 27/2018. (VII. 31.) MNB rendelete
a „Hevesy György” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – annak alkalmából, hogy Hevesy György 75 éve kapott Nobel-díjat – „Hevesy György” 
megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2018. augusztus 1.

2. § (1) Az ovális alakú emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 25×30 mm, széle 
sima.

 (2) Az emlékérme előlapján egy – pontokból megformált – emberalak ábrázolása látható, a  radioaktív izotópos 
nyomjelzés segítségével diagnosztizált elváltozást megjelenítő, körkörös hullámvonalakkal. A  körkörös 
hullámvonalak természetes fényben, mozgatás hatására a  szivárvány színeiben váltakoznak. Az  emberalak 
ábrázolásától balra vízszintes vonal látható, a  vonal fölötti két sorban az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, 
a  vonal alatti két sorban a „MAGYARORSZÁG” felirat, valamint a „2018” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. 
Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Hevesy György félalakos portréjának ábrázolása látható. Az emlékérme 
szélén, félköriratban, fent a „HEVESY GYÖRGY • NOBEL-DÍJ • 1943”, lent az „A RADIOAKTÍV IZOTÓPOS NYOMJELZÉS 
KÉMIAI ALKALMAZÁSÁÉRT” felirat olvasható. Az  emlékérme bal oldali részén, az  alsó félkörirat mellett Endrődy 
Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 27/2018. (VII. 31.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  	  

 

2.	  melléklet	  a	  …/2018.	  (VII.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  hátlapjának	  képe:	  
	  

 
 

2. melléklet a 27/2018. (VII. 31.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  	  

 

2.	  melléklet	  a	  …/2018.	  (VII.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  hátlapjának	  képe:	  
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2018. (VII. 31.) MNB rendelete
a „Hevesy György” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – annak alkalmából, hogy Hevesy György 75 éve kapott Nobel-díjat – „Hevesy György” 
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2018. augusztus 1.

2. § (1) Az ovális alakú emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 10,3 gramm, átmérője 25×30 mm, széle 
sima.

 (2) Az emlékérme előlapján egy – pontokból megformált – emberalak ábrázolása látható, a  radioaktív izotópos 
nyomjelzés segítségével diagnosztizált elváltozást megjelenítő, körkörös hullámvonalakkal. Az  emberalak 
ábrázolásától balra vízszintes vonal látható, a  vonal fölötti két sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, 
a  vonal alatti két sorban a „MAGYARORSZÁG” felirat, valamint a „2018” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. 
Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Hevesy György félalakos portréjának ábrázolása látható. Az emlékérme 
szélén, félköriratban, fent a „HEVESY GYÖRGY • NOBEL-DÍJ • 1943”, lent az „A RADIOAKTÍV IZOTÓPOS NYOMJELZÉS 
KÉMIAI ALKALMAZÁSÁÉRT” felirat olvasható. Az  emlékérme bal oldali részén, az  alsó félkörirat mellett Endrődy 
Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 28/2018. (VII. 31.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:	  

	  

 
	  
	  
	  

	  

2. melléklet a 28/2018. (VII. 31.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelete
a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló  
53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosításáról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés p)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) 
EüM rendelet [a továbbiakban: 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet] 4.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a  külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény kinyomtatására álló és 
fekvő helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell továbbá lennie:)
„b) papíralapú vény esetén „extra vonalkód” képzésére és vényre nyomtatására,”

 (2) Az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése a következő m)–q) ponttal egészül ki:
(A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a  külön jogszabály szerinti, tartalmilag szabályos vény kinyomtatására álló és 
fekvő helyzetben egyaránt. Alkalmasnak kell továbbá lennie:)
„m) a  vény adatainak elküldésére az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a  továbbiakban: EESZT) 
elektronikus vénynyilvántartása részére,
n) az EESZT-ben rögzített elektronikus vény egyedi azonosítójának vonalkóddal történő kinyomtatására,
o) az  emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet szerinti, az  EESZT 
vénynyilvántartásába küldött elektronikus vényről felírási igazolás készítésére és kinyomtatására,
p) az  EESZT által szolgáltatott, az  EESZT vénynyilvántartás adataiból a  gyógyszerelési történet lekérdezésére és 
megjelenítésére,
q) az EESZT által szolgáltatott egészségügyi profil adatainak lekérdezésére és megjelenítésére.”

2. §  Az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az EESZT elektronikus vény egyedi azonosító vonalkódjának műszaki leírását a 3. számú melléklet tartalmazza.”

3. §  Az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha e rendelet valamely adat vényre nyomtatását vagy kinyomtatását írja elő, azon elektronikus vény esetében 
a 4. § (1) bekezdés n)–o) pontja kivételével az adat EESZT útján történő elektronikus rögzítését kell érteni.”

4. §  Az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 
2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

5. §  Az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet
a) 4.  § (1)  bekezdés n)  pontjában a  „vény egyedi azonosítójának” szövegrész helyébe a  „vény egyedi 

azonosítójának és csoportazonosítójának” szöveg,
b) 4.  § (2a)  bekezdésében és 3. számú mellékletének címében az  „egyedi azonosító” szövegrész helyébe 

az „egyedi azonosító és csoportazonosító” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja.
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7. §  Az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet az 1. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 5. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

9. §  A tervezetnek a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal 
kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 25/2018. (VII. 31.) EMMI rendelethez
„3. számú melléklet az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelethez

Az EESZT elektronikus vény egyedi azonosító vonalkódjának műszaki leírása

 1.  Az elektronikus recept azonosítója egy 18 szám-karaktert tartalmazó azonosító.
 2.  Ezt az azonosítót a felírási igazoláson az alábbi szabályok betartásával kell nyomtatásban megjeleníteni:

2.1.  Elhelyezés: NEAK vény nyomtatvány esetében a  felírási felület (Rp. terület) jobb felső sarkában 
(a naplósorszám alatti területen)

2.2.  Védőtávolság a kerettől: 5 mm mindkét irányban
2.3.  Kódolás: Code128C
 A kód értékét alfanumerikusan is fel kell tüntetni, szabad szemmel jól olvasható karaktermérettel és 

karaktertípussal.
2.4.  Méret: szélesség legalább 50 mm, magasság 8–12 mm.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 368/2018. (VII. 31.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Lente Istvánt 2019. január 25-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03118-2/2018.

A köztársasági elnök 369/2018. (VII. 31.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Tallián Blankát 2019. február 3-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03118-3/2018.

A köztársasági elnök 370/2018. (VII. 31.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Fekete Máriát 2018. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03118-4/2018.
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A köztársasági elnök 371/2018. (VII. 31.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel Henczné dr. Laczkó Juditot 2018. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03118-5/2018.

A köztársasági elnök 372/2018. (VII. 31.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés 
iránti kérelmére tekintettel dr. Kelemenné dr. Rácz Katalin Erzsébetet 2018. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből 
felmentem.

Budapest, 2018. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03118-6/2018.

A köztársasági elnök 373/2018. (VII. 31.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Nagy Gyulát 2019. január 1-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2018. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03118-7/2018.
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A köztársasági elnök 374/2018. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bazsika Ádámot 
a 2018. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03118-8/2018.

A köztársasági elnök 375/2018. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bedő Pétert 
a 2018. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03118-9/2018.

A köztársasági elnök 376/2018. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Csorba Petrát 
a 2018. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03118-10/2018.
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A köztársasági elnök 377/2018. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Ember Zsuzsanna 
Erikát a 2018. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03118-11/2018.

A köztársasági elnök 378/2018. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Jakab Zsolt Tibort 
a 2018. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03118-12/2018.

A köztársasági elnök 379/2018. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Madarasi Annát 
a 2018. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03118-13/2018.
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A köztársasági elnök 380/2018. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Macher Gábort 
a 2018. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03118-14/2018.

A köztársasági elnök 381/2018. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Nagy Gergely 
Lászlót a 2018. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03118-15/2018.

A köztársasági elnök 382/2018. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Rácz Lotti Anikót 
a 2018. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03118-16/2018.
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A köztársasági elnök 383/2018. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Tóth Andreát 
a 2018. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03118-17/2018.

A köztársasági elnök 384/2018. (VII. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Varga-Sabján Petra 
Juditot a 2018. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2018. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03118-18/2018.
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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.
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