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III. Kormányrendeletek

A Kormány 153/2018. (VIII. 31.) Korm. rendelete
az egyházi és a nemzetiségi támogatásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek, valamint a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletnek a Bethlen Gábor Alapról szóló 
2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról szóló 2018. évi XLVII. törvénnyel összefüggő módosításáról

A Kormány
az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény 7.  § (6)  bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján,
a 2. alcím tekintetében a  Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18.  § (1)  bekezdés a) és d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím és az  1.  melléklet tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 4.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 4., 5., 6. és 7. alcím tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében 
eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló  
65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet 1. § 
(1)  bekezdésében az „a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért” szövegrész helyébe az „az egyházakkal való 
kapcsolattartás koordinációjáért” szöveg lép, továbbá az „[1997. évi CLVI. törvény 2.  § (1)  bekezdés]” szövegrész 
helyébe az „[az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. § (1) bekezdés]” szöveg lép.

2. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló  
367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) Az  Alapkezelő felelős az  Alap költségvetésének megtervezéséért, a  költségvetés végrehajtásáért és 
a  költségvetés végrehajtásáról történő beszámolás teljesítéséért, továbbá az  Alapból nyújtott támogatásokkal 
kapcsolatos pályázatok kezeléséért és más támogatáskezelési feladatok ellátásáért. Az Alapkezelő ennek keretében
1. biztosítja a Kollégium működési feltételeit,
2. előkészíti és végrehajtja a Bizottság döntéseit,
3. biztosítja az  Alap kezeléséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, az  alapkezelésre átvett pénzeszközök 
elkülönített kezelését, beszámol az alapkezelés tárgyidőszakban felmerült költségeiről,
4. megtervezi és nyilvántartja az Alap előirányzatait, kezdeményezi az előirányzatok módosítását,
5. működteti a pályázati rendszert, ideértve a nem pályázati úton nyújtott támogatások lebonyolítását is,
6. előkészíti és megköti a  pályázókkal és az  Alapból nyújtott támogatás más kedvezményezettjével a  támogatási 
szerződéseket, illetve előkészíti és kiadja a támogatói okiratokat, és azokról nyilvántartást vezet,
7. kifizeti a támogatásokat, nyilvántartásba veszi az azokkal összefüggő elszámolási kötelezettségeket,
8. ellenőrzi a támogatási szerződésekben, támogatói okiratokban foglalt kötelezettségek teljesítését,
9. ellenőrzi a  kedvezményezettek által benyújtott beszámolókat, az  elfogadott beszámoló alapján kiállítja 
a teljesítési igazolásokat, nyilvántartásba veszi és kezeli a felmerült követeléseket,
10. teljesíti az  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: Ávr.) meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeket,
11. összeállítja az Alap éves költségvetési beszámolóját, valamint a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást,
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12. biztosítja a jogszabályban az Alap működésével összefüggésben meghatározott nyilvánosságot, ideértve az Alap 
honlapjának működtetését is,
13. lebonyolítja és összehangolja a  támogatásközvetítési feladatokat a  határon túli magyarságot érintő 
gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok tekintetében,
14. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály az Alapkezelő számára előír.
(2) Az  Alapkezelő az  államtitkár felkérésére és iránymutatása szerint közreműködik a  nemzetpolitikai támogatási 
stratégia kialakításában.
(3) A  Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a  továbbiakban: Bgatv.) 4.  § (6)  bekezdése 
szerinti alapkezelői működési kiadások forrásait – az  Alapnál jelentkező közvetlen bankköltség, illeték és 
árfolyamveszteségből származó kiadások forrásai kivételével – az Alapkezelő részére finanszírozási terv alapján kell 
átutalni. Az  Alapkezelő az  ekként átvett pénzeszközök felhasználásáról az  éves beszámolója összeállítását követő  
30 napon belül elszámolást terjeszt elő a Bizottság részére.
(4) A  Bgatv. 9/C.  §-a szerinti, jogszabályban meghatározott egyes feladatai ellátásával összefüggő működési 
kiadásaihoz szükséges forrásokat az  Alapkezelő részére a  fejezetet irányító szervvel kötött kezelő szervi 
megállapodás alapján kell biztosítani. A kezelő szervi megállapodásban rögzíteni kell a felek közötti együttműködés 
rendjét, az Alapkezelő által ellátott feladat végzésével járó valamennyi működési költség finanszírozását, valamint 
az elszámolással kapcsolatos szabályokat.”

3. §  Az R1. V/C. Fejezete a következő 32/F. §-sal egészül ki:
„32/F. § (1) A Nemzeti Jelentőségű Intézmények és Programok körét a MÁÉRT iránymutatása alapján, az államtitkár 
javaslatára a Bizottság határozza meg minden évben.
(2) Nemzeti Jelentőségű Intézmény olyan intézmény, illetve Program olyan program lehet, amely a  határon 
túli magyarság közösségeiben nagy fokú szervezőerővel rendelkezik, továbbá a  nemzeti identitás megőrzése 
érdekében nemzetstratégiai szempontból kiemelkedő szerepet tölt be oktatási, kulturális, egyházi és egyéb 
társadalomszervezési területeken.
(3) A Nemzeti Jelentőségű Intézmények és Programok az Alap terhére éves támogatásban részesülhetnek.”

4. §  Az R1.
a) 18.  § a)  pontjában a  „Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a  továbbiakban: Bgatv.)” 

szövegrész helyébe a „Bgatv.” szöveg,
b) 32/B. § (8) bekezdésében és 32/E. §-ában az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „Ávr.” szöveg
lép.

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

5. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 
módosítása

6. §  A Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában a „kormányzati 
társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „nemzetpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg lép.

5. A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  §-ában a  „kormányzati 
társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „nemzetpolitikáért felelős 
miniszter” szöveg lép.



29456 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 132. szám 

6. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Statútum 
rendelet) 35. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
[A miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikáért való felelőssége keretében]
„f ) ellátja a Határtalanul! Programmal kapcsolatos koordinációs feladatokat.”

 (2) Hatályát veszti a Statútum rendelet 100. § (2) bekezdés d) pontja.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. augusztus 31-én 23 órakor lép hatályba.
 (2) A 8. § 2018. november 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 1. melléklet 3. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 153/2018. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

 1. Az R2. 1. melléklet I. pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az államháztartás központi alrendszerében]
„10. a központi költségvetés XI. fejezeténél – az a)–d) alpontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnökség és 
a Kormánynak a Ktfr. 14. § (1) bekezdése szerinti tagja,
a) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke,
b) a  3., 7., 10. cím, a  30. cím 1. alcím 26., 28., 30. és 31. jogcímcsoport tekintetében a  Miniszterelnökség és 
a Kormánynak a Ktfr. 32. § (1) bekezdése szerinti tagja,
c) a 32. cím 1–3. és 6. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti 
tagja,
d) a  32. cím 5. alcím 1. jogcímcsoport 1. jogcím tekintetében a  Miniszterelnökség és a  Kormánynak a  Ktfr. 151.  § 
(1) bekezdése szerinti tagja,”

 2.  Az R2. 1. melléklet I. pont 19. a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az államháztartás központi alrendszerében
a  központi költségvetés XX. fejezeténél – az  a) és b)  alpontban meghatározott kivétellel – az  Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Kormánynak a Ktfr. 92. § (1) bekezdése szerinti tagja,]
„a) a 21. cím 1. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,”

 3.  Az R2. 1. melléklet I. pont 19. a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az államháztartás központi alrendszerében
a  központi költségvetés XX. fejezeténél – az  a) és b)  alpontban meghatározott kivétellel – az  Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Kormánynak a Ktfr. 92. § (1) bekezdése szerinti tagja,]
„a) a 21. cím 1. és 2. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti 
tagja,”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök általános helyettese 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelete
a nemzetiségi és egyházi célú, valamint az üldözött keresztények megsegítését célzó fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 10.  alpont b)  alpontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §  E  rendelet hatálya a  központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetébe sorolt azon fejezeti kezelésű 
előirányzatra (a  továbbiakban: előirányzat) terjed ki, amely esetében az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 1.  melléklet I.  pont 10.  alpontja 
alapján a  fejezetet irányító szerv vezetője a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter).

2. §  E rendelet alkalmazásában:
a) átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül 

kiszámítható a bruttó támogatástartalom,
b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
c) elszámolható költség: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr) 2. § 
6. pontja szerinti költség,

d) észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,
e) immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
f ) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
g) személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,
h) támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
i) támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
j) tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.

II. FEJEZET 
AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. § (1) Az előirányzat felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben meghatározott 
felhasználási szabályokat az  egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal 
azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

 (2) Az előirányzatok felhasználása során felmerülő költségek, így különösen a Magyar Államkincstár által a pénzforgalmi 
szolgáltatások nyújtásáért felszámított díj, a  pénzügyi tranzakciós illeték, a  postaköltség, a  fordítási, tolmácsolási, 
szakértői költség fedezetét vagy a felmerülés helye szerinti előirányzat terhére, vagy a miniszter által meghatározott 
előirányzat terhére kell biztosítani.
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III. FEJEZET 
AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

1. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

4. §  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
a) az  1.  mellékletben foglalt táblázat 10., 16., 17., 24. és 26. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 

53. cikke szerinti kulturális és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
b) az  1.  mellékletben foglalt táblázat 17. és 26. sora alapján az  1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti 

támogatás
nyújtható.

5. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag 
átlátható formában nyújtható.

 (2) A  kedvezményezett köteles a  támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a  támogatási döntés 
meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

 (3) Nem ítélhető meg támogatás
a) – a 4. § b) pontja szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai 

uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) a 4. § a) és b) pontja szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c) a  4.  § a)  pontja szerinti támogatás kivételével a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös 

szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

d) a  4.  § a)  pontja szerinti támogatás kivételével mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági 
termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha
da) a  támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 

forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
db) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

e) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához 
és működtetéséhez vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
közvetlenül kapcsolódik,

f ) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, vagy
g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

 (4) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján – a 4. § a) pontja szerinti támogatás kivételével – támogatás csak akkor 
ítélhető meg, ha a  kedvezményezett a  651/2014/EU bizottsági rendelet 6.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott 
kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

 (5) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e  rendelet szerinti támogatás abban 
az  esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, 
ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

 (6) Az  e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

 (7) Az  egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, 
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az  irányadó uniós állami 
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

 (8) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell 
figyelembe venni.

 (9) Az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére az  egyedi 
támogatást, ha a támogatás összege a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti
a) képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként 

meghaladja a  100 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését 
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előmozdító működési támogatás esetén vállalkozásonként évente az  50 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget.

 (10) E rendelet alapján a 4. § szerinti támogatások esetén 2021. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

6. § (1) A támogatást nyújtó adatot szolgáltat az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek a 651/2014/EU 
bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 3–4. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő 
forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

 (2) A támogatást nyújtó az adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségének az Atr. 18/A–18/D. §-ai szerint tesz eleget.

2. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

7. § (1) Csekély összegű (de minimis) támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható.
 (2) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 

alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (3) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (4) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (5) Nem nyújtható támogatás a  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére 
teherszállító jármű vásárlására.

 (6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 
felső határig halmozható. A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően 
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott támogatási intenzitást vagy 
összeget.

 (8) A  kedvezményezettnek az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése figyelembevételével 
–  az  abban meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a  részére 
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról.

3. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás

8. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem 
haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

 (2) A támogatási intenzitás
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés 

esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
növelhető.

 (3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
 (4) A támogatás keretében elszámolható

a) az  oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az  órákra vonatkozóan, amikor az  oktatók részt vesznek 
a képzésen,

b) az  oktatók és a  képzésben részt vevők közvetlenül a  képzési projekthez kapcsolódó működési költsége 
(így különösen útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint 
az  eszközök és berendezések értékcsökkenése, kizárólag a  képzési projekt keretében történő használatuk 
mértékéig),
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c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a  képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az  általános közvetett költségek (így különösen 

adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek), azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt 
vevők részt vesznek a képzésen,

e) a képzésben részt vevő, megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltsége.
 (5) Nem nyújtható támogatás a  kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott 

beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

4. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

9. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: 
támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

 (2) A  támogatás – a  nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével  – 
a következőkhöz nyújtható:
a) múzeum, levéltár, könyvtár, művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, filmszínház, operaház, 

koncertterem, egyéb, élő előadásokat bemutató szervezet, filmművészeti örökséggel foglalkozó intézmény 
és egyéb hasonló művészeti és kulturális infrastruktúra, szervezet és intézmény,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez 
kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája, különösen a népi hagyományok, kézművesség,
d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a  kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és 

támogatásának jelentőségét tudatosító, oktatási és társadalmi célú, figyelemfelhívó programok, ideértve 
az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,

f ) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

10. § (1) Beruházási támogatás esetén a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költség és a  beruházás 
megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget, azzal, hogy az  infrastruktúra üzemeltetője 
– a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult észszerű nyereséget szerezni.

 (2) A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és
a) előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

 (3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:
a) az  infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és 

fejlesztésének költsége, ha az  infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban 
kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége, különösen a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális 
örökség áthelyezésének költsége,

c) a  tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának 
költsége, különösen a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok 
használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség,

d) a  közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége, különösen 
a  digitalizálással és más új technológiákkal, a  speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek 
javításával kapcsolatos, valamint a  prezentációk, programok és látogatók tekintetében a  kulturális 
sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség,

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége, 
különösen a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing- és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő 
költség.

11. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési 
veszteséget.

 (2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.
 (3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.
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 (4) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározottak teljesítése – a  (3)  bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus 
alkalmazásával utólag is biztosítható.

 (5) A működési támogatás elszámolható költségei:
a) a  kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (különösen 

kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, 
a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének 
és népszerűsítésének fontosságát tudatosító, oktatási és társadalmi célú, figyelemfelhívó programok 
költsége, különösen az új technológiák e célokra történő alkalmazásának költsége,

c) a  közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének 
javítását szolgáló költség, különösen a  digitalizálással, más új technológiákkal és a  speciális szükségletű 
személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség,

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,
db) a  kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és 

felszerelési költség,
dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,
dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,
de) az  eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e  költséget nem fedezte beruházási 

támogatás,
df ) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó, szellemitulajdon-jogi védelem 

alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,
dg) a marketing költsége,
dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,
f ) a  külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, 

közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

12. §  Az  egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás 
esetén a  támogatás összege a  10.  § (1) és (2)  bekezdésében és a  11.  § (1)–(4)  bekezdésében meghatározott 
módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a  támogatási intenzitás nem haladhatja meg 
az elszámolható költségek 80%-át.

13. § (1) A 9. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás esetén
a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy
b) a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és a  projektből származó bevételek 

jelenértékének különbségét, azzal, hogy a  bevételeket az  elszámolható költségekből előzetesen vagy 
visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

 (2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében
a) a szerző díjazása, különösen szerzői joggal kapcsolatos költség,
b) a fordító díjazása,
c) a szerkesztő díjazása,
d) az egyéb szerkesztési költség (különösen a korrektúrázás, a javítás és a lektorálás),
e) az elrendezés és a nyomdai előkészítés költsége és
f ) a nyomtatás vagy az elektronikus közzététel költsége
számolható el.

IV. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. augusztus 31-én 23 órakor lép hatályba.
 (2) A 18–19. § és a 2. melléklet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.
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15. §  Az e rendelet alapján
a) kijelölt kezelő szerv, valamint
b) – ha e rendelet a hatálya alá tartozó előirányzat esetében lebonyolító szerv igénybevételét lehetővé teszi – 

az Ávr. szerinti megállapodás keretében kijelölt lebonyolító szerv
[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: szerv] által az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok vonatkozásában 
az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást, teljesített kifizetést, elszámolási döntést 
az  arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak, teljesített kifizetésnek és elszámolási döntésnek kell 
tekinteni.

16. §  E  rendelet 2018. augusztus 31-én hatályos rendelkezéseit a  2018. augusztus 31-én folyamatban lévő ügyekre is 
alkalmazni kell.

17. §  E rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
b) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 
2014.06.26., 1. o.) I. és II. fejezete, valamint 31., 33., 34., 53. és 55. cikke

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

18. § (1) A 3. § (1) bekezdésében
a) az „az 1. melléklet” szövegrész helyébe az „a 2. melléklet” szöveg,
b) az „Az 1. mellékletben” szövegrész helyébe az „A 2. mellékletben” szöveg
lép.

 (2) A 4. § a) és b) pontjában az „az 1. melléklet” szövegrész helyébe az „a 2. melléklet” szöveg lép.

19. §  Hatályát veszti az 1. melléklet.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  a miniszterelnök általános helyettese
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht 

azonosító Címnév Alcímnév 
Jogcím- 
csoport- 

név 
Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetésben 
részesülők köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 
Támogatási előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés  
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

2 296635 30 Fejezeti 
kezelésű 
előirányzatok 

             

3 334706  30/1 
Célelőirányzatok 

            

4 351706   30/1/26 Karitatív 
Tanács tagjai által 
koordinált feladatok 

 Az előirányzat biztosít fedezetet a Karitatív 
Tanács tagszervezetei részére a karitatív 
tanácsi tagságból eredő, valamint egyéb 
felmerülő feladataik megvalósításának 
támogatására. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 

belső egyházi jogi 
személy, civil 
szervezet 

pályázati rendszeren 
kívül kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerződéssel 

biztosítható egyösszegű vagy 
részletekben történő 
kifizetéssel 

szerződés szerint Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül. 

- -  - 

5 367206   30/1/28 Üldözött 
keresztények 
segítésének feladatai 

            

6 367217    30/1/28/1 
Ösztöndíjprogram 
támogatása 

Az előirányzat célja, hogy lehetőséget 
biztosítson felsőfokú tanulmányok 
folytatására magyarországi képzési 
helyeken olyan keresztény fiatalok  
(18–30 év) számára, akik saját országukban 
vallási üldöztetésnek vagy fenyegetésnek 
vannak kitéve, az előirányzat felhasználása 
az „Ösztöndíjprogram Keresztény 
Fiataloknak” elnevezésű 
ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók juttatásairól és az 
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.)  
Korm. rendelet rendelkezései szerint. 
 
Az előirányzat továbbá fedezetet biztosít  
a Tempus Közalapítvány „Ösztöndíjprogram 
Keresztény Fiataloknak” elnevezésű 
ösztöndíjprogramról szóló 
kormányrendeletben meghatározott 
közfeladatai ellátására. 
 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 

költségvetési szerv, 
magyar felsőoktatási 
intézmény, Tempus 
Közalapítvány 

előirányzat-
átcsoportosítással, 
pályázati rendszeren 
kívül kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerződéssel 

biztosítható 
 

egyösszegű vagy 
részletekben történő 
kifizetéssel 
 

szerződés szerint Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül.  

- igénybe vehető 
 

 - 

7 367228    30/1/28/2 Intervenciós 
Támogatási Keret 

Az előirányzat nyújt fedezetet közvetlen és 
azonnali segítségnyújtásra alkalmas 
„intervenciós” keret forrásainak elszámolási 
és visszafizetési kötelezettség nélkül, 
adományként való biztosítására a 
keresztényüldözéssel sújtott térségekben. 
Adomány az egyoldalú jognyilatkozat 
kiállításakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 

civil szervezet, 
alapítvány, 
egyesület, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, bevett 
egyház, belső 
egyházi jogi 
személy, határon túli 
egyház, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulás, továbbá 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, határon 
túli szervezet, 
külföldi szervezet, 
valamint jogszabály 
alapján jogi 
személynek 
minősülő egyéb 
szervezet 

egyedi döntés 
alapján, okirattal 

- egyösszegű 
kifizetéssel 

- - - -  - 

1. melléklet az 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelethez
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8 367239    30/1/28/3 
Keresztényüldözés 
témakörével összefüggő 
pályázatok és szakmai 
feladatok támogatása 

A keresztényüldözéssel sújtott térségek 
bemutatásával kapcsolatos szakmai 
feladatok, programok támogatása, 
pályázatok meghirdetése. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

civil szervezet, 
alapítvány, 
egyesület, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, bevett 
egyház, belső 
egyházi jogi 
személy, határon túli 
egyház, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulás, továbbá 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, határon 
túli szervezet, 
külföldi szervezet, 
valamint jogszabály 
alapján jogi 
személynek 
minősülő egyéb 
szervezet 

pályázati rendszeren 
kívül kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 
vagy 
megállapodással 

biztosítható egyösszegű vagy 
részletekben történő 
kifizetéssel 

szerződés szerint Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül.  

- -  - 

9 218814   30/1/30 Egyházi célú 
központi 
költségvetési 
hozzájárulások 

           

10 298124    30/1/30/1 Egyházi 
közgyűjtemények és 
közművelődési 
intézmények támogatása 

Az előirányzat szolgálja az egyházak hitéleti 
és közcélú tevékenységének anyagi 
feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 
7. § (1) bekezdésében meghatározott 
támogatási célok teljesülését, így fedezetet 
biztosít az egyházi gyűjteményi feladatokat 
ellátó intézmények működési, felújítási, 
gyarapítási feladatai támogatására, egyházi 
közgyűjteményekben dolgozó minősített 
kutatók illetménykiegészítéséhez, valamint 
az egyházi közművelődési intézmények 
működéséhez az egyházi elismerésről és az 
egyházi jogi személyek jogállásának és 
működésének sajátos szabályairól szóló 
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 295/2013. (VII. 29.)  
Korm. rendelet] rendelkezései, valamint  
az egyházi költségvetési céltámogatások 
folyósításáról és elszámolásáról szóló 
58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet  
[a továbbiakban: 58/2013. (VIII. 7.)  
EMMI rendelet] szerint. 
 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

egyházi jogi személy  támogatói okirat 
 

biztosítható részletekben történő 
kifizetéssel 

okirat szerint Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül. 

- -  - 

11 298146    30/1/30/2 Hittanoktatás 
támogatása 

Az előirányzat – törvény, illetve az egyházzal 
kötött megállapodás alapján – fedezetet 
biztosít az egyházi jogi személy által az 
állami, önkormányzati fenntartású 
köznevelési intézményekben – a tanulók és 
a szülők igényei szerint – szervezett, 
fakultatív vallásoktatás költségeihez  
a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 
rendelkezései, valamint az 58/2013. (VIII. 7.) 
EMMI rendelet szerint. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

egyházi jogi személy támogatói okirat biztosítható részletekben történő 
kifizetéssel 

okirat szerint Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül.  

- -  - 

12 006057    30/1/30/3 Egyházi 
alapintézmény-működés, 
SZJA rendelkezés és 
kiegészítése 

Az előirányzat biztosít fedezetet 
a személyi jövedelemadó meghatározott 
részének, az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi  
CXXVI. törvényben meghatározottak szerint  
a rendelkező nyilatkozatot tevő 
magánszemélyek által befizetett személyi 
jövedelemadó egy százalékának a bevett 
egyházak részére történő rendelkezésre 
bocsátásához, valamint ennek az egyházak 
hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi 
feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 

bevett egyház 
 

törvény alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
 

-  - -  - 
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4. § (2) és (3) bekezdése szerinti 
kiegészítéshez. 
 

13 208602    30/1/30/4 Átadásra nem 
került ingatlanok utáni 
járadék 

Az előirányzat terhére kerül folyósításra  
a bevett egyházak részére az egyházak 
hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi 
feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 
3. § (1) bekezdése szerinti ingatlanjáradék, 
valamint a katolikus, református, 
evangélikus, baptista egyházak, zsidó 
hitközségek, továbbá a budai szerb ortodox 
egyházmegye kiemeltközfeladat-átvállalásai 
miatt – megállapodásban rögzített – 
kiegészítő járadék. 
 

bevett egyház törvény alapján biztosítható részletekben történő 
kifizetéssel 

-   - -  - 

14 261290    30/1/30/5 Az 5000 lakosnál 
kisebb településeken 
szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek 
jövedelempótléka – Bevett 
egyházak 

Az előirányzat fedezetet biztosít az  
5000 lakosnál kisebb településeken 
szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
jövedelempótlékára, a határon túli, magyar 
szórványú települések gyülekezeteiben 
magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek kiegészítő támogatására, 
valamint a teljes egészében lezárt zsidó 
temetők vallási előírásokat és kegyeleti 
szempontokat tiszteletben tartó 
fenntartásának, nem zsidó hitközségek 
tulajdonában álló, lezárt zsidó temetők  
és – kivételesen – használatban lévő zsidó 
temetők felújításának támogatására  
a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 
rendelkezései, valamint az 58/2013. (VIII. 7.) 
EMMI rendelet szerint. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

egyházi jogi személy támogatói okirat biztosítható részletekben történő 
kifizetéssel 

okirat szerint Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül.  

- -  - 

15 343462    30/1/30/6 Külhonban 
szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek támogatása – 
Határon túli egyház és 
annak belső egyházi jogi 
személye 

Az előirányzat fedezetet biztosít a külhoni 
szórványtelepülések gyülekezeteiben 
magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek pasztorációs munkájának 
támogatására, valamint a nemzetmegtartó 
tevékenységük kiegészítő támogatására  
a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 
rendelkezései szerint. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 

határon túli egyházi 
jogi személyek 

támogatói okirat  biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel  

okirat szerint Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül, 
azzal, hogy  
a határon túli 
szervezetnek és  
a külföldi 
szervezetnek 
támogatási kérelem 
alapján nyújtott 
határon túli 
költségvetési 
támogatás esetén 
biztosíték kikötésére 
nem kerül sor. 

- igénybe vehető  - 

16 263212    30/1/30/7 Egyházi épített 
örökség védelme és egyéb 
beruházások 

Az előirányzat az egyházi műemlék és nem 
műemlék ingatlanok állagmegóvási, 
felújítási, valamint egyházi fenntartású, 
hitéleti, illetve közfeladatokat ellátó 
intézmények beruházási feladatainak 
megvalósítására és egyéb kapcsolódó 
fejlesztésekre biztosít támogatást. 
A támogatást a magyarországi bevett 
egyházak, egyházi jogi személyek és 
határon túli egyházi szervezetek, illetve 
nemzetközi megállapodás alapján  
a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai 
Szent János Katonai és Ispotályos Rend és 
kijelölt szervezetei műemlék és nem 
műemlék templomok, plébániák, parókiák, 
székesegyházak, érseki, püspöki paloták, 
kolostorok, imaházak, gyülekezeti-közösségi 
házak, zsinagógák rekonstrukciójára, 
bővítésére, egyházi iskolák, kollégiumok 
felújítására, bővítésére, esetenként oktatási, 
szociális és karitatív beruházásokra, 
felújításokra használhatják fel. 
A költségvetési támogatás a 295/2013.  
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései 
szerint nyújtható. 

egyházi jogi 
személy, határon túli 
egyházi szervezet, 
nemzetközi 
megállapodás 
alapján a Szuverén 
Jeruzsálemi, Rodoszi 
és Máltai Szent 
János Katonai és 
Ispotályos Rend és 
kijelölt szervezetei, 
központi 
költségvetési szerv 

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel  

szerződés szerint, 
okirat szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül, 
azzal, hogy  
a határon túli 
szervezetnek és  
a külföldi 
szervezetnek 
támogatási kérelem 
alapján nyújtott 
határon túli 
költségvetési 
támogatás esetén 
biztosíték kikötésére 
nem kerül sor. 

- igénybe vehető  
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A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

17 335740    30/1/30/8 Egyházi 
közösségi célú programok 
és beruházások támogatása 

Az előirányzat célja a közösségépítést,  
a közfeladat-ellátást szolgáló, valamint 
hitéleti, kulturális, oktatási, szociális és 
vallásturisztikai projektek, beruházások 
támogatása. 
Az előirányzat jellegéből adódóan 
támogatható a Kormány egyedi döntéseiből 
fakadó egyházi vonatkozású célok 
megvalósítása. 
A költségvetési támogatás a 295/2013.  
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései 
szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

egyházi jogi 
személy, határon túli 
egyházi szervezet, 
nemzetközi 
megállapodás 
alapján a Szuverén 
Jeruzsálemi, Rodoszi 
és Máltai Szent 
János Katonai és 
Ispotályos Rend és 
kijelölt szervezetei, 
központi 
költségvetési szerv 

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel  

szerződés szerint, 
okirat szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül, 
azzal, hogy  
a határon túli 
szervezetnek és  
a külföldi 
szervezetnek 
támogatási kérelem 
alapján nyújtott 
határon túli 
költségvetési 
támogatás esetén 
biztosíték kikötésére 
nem kerül sor.  

- igénybe vehető  - 

18 343473    30/1/30/9 Vallási 
tevékenységet végző 
szervezetek támogatása 

Az előirányzat terhére a nem bevett 
egyháznak minősülő, vallási tevékenységet 
végző szervezetek külön támogatási 
keretben részesülnek, amely  
a működésüket – ezzel a lelkiismereti  
és vallásszabadság jogának gyakorlását – 
segíti elő. 
A költségvetési támogatás a 295/2013.  
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései 
szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

vallási 
tevékenységet 
végző szervezet 

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel  

szerződés szerint, 
okirat szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül. 

- igénybe vehető  - 

19 343773    30/1/30/10 Határon túli 
egyházi intézmények 
fejlesztésének támogatása 

Az előirányzat alapvető feladata a hosszú 
távú nemzetpolitikai stratégiai célok 
megvalósításához való hozzájárulás  
a hitélet területén, amelyhez e forrásból 
megvalósuló tevékenységek egyik 
kiindulópontként szolgálhatnak a 
továbbiakban. Az előirányzat fő célja ezen 
belül a külhoni egyházi fenntartású 
létesítmények felújítási költségeinek és 
egyes beruházásainak támogatása.  
Az előirányzat lehetőséget biztosít 
elsősorban az egyházi szervezetek 
feladatellátási tevékenységével szorosan 
összefüggő infrastruktúra fejlesztésére, 
nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására, 
esetenként rendezvények és azok technikai 
infrastruktúrájának támogatására. 
A költségvetési támogatás a 295/2013.  
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései 
szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

egyházi jogi 
személy, határon túli 
egyházi szervezet, 
központi 
költségvetési szerv 

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel  

szerződés szerint, 
okirat szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül, 
azzal, hogy  
a határon túli 
szervezetnek és  
a külföldi 
szervezetnek 
támogatási kérelem 
alapján nyújtott 
határon túli 
költségvetési 
támogatás esetén 
biztosíték kikötésére 
nem kerül sor.   

- igénybe vehető  - 

20 346673    30/1/30/11 Egyházak 
hitéleti támogatásának 
kiegészítése 

Az egyes bevett egyházak hitéleti 
tevékenységének kiegészítő támogatása.  
Az egyes bevett egyházak támogatása az 
Egyházi alapintézmény-működés, SZJA 
rendelkezés és kiegészítése előirányzat 
számításánál alkalmazott „felajánlók száma 
aránya” alapján kerül meghatározásra. 
 

bevett egyház törvény alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

- -  - -  - 
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21 348517    30/1/30/12 Egyházi 
személyek 
eszközellátásának 
támogatása 

A kistelepüléseken, illetve több településen 
egyidejűleg szolgálatot végző, egyházi 
szolgálatot teljesítő személyek munkájának 
segítése gépjármű vagy egyéb 
infrastrukturális és technikai eszközök 
vásárlásának támogatásával. 
A költségvetési támogatás a 295/2013.  
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései 
szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

egyházi jogi 
személy, központi 
költségvetési szerv 

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel  

szerződés szerint, 
okirat szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül. 

- igénybe vehető  - 

22 368928    30/1/30/13 Görögkatolikus 
Metropólia támogatása 

Az előirányzat célja a Görögkatolikus 
Metropólia működésének támogatása. 
A költségvetési támogatás a 295/2013.  
(VII. 29.) Korm. rendelet  rendelkezései 
szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

egyházi jogi személy támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel  

szerződés szerint, 
okirat szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül. 

- igénybe vehető  - 

23 333517    30/1/30/14 Egyházi 
fenntartású 
intézményekben 
foglalkoztatottak 
kompenzációja 

Az előirányzat szolgál a köznevelési, 
felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, 
szociális, család-, gyermek- és 
ifjúságvédelmi, kulturális vagy 
sporttevékenységet ellátó belső egyházi 
jogi személynél foglalkoztatottak részére  
– az adó- és járulékfizetési kötelezettséget 
megállapító törvények módosításából 
adódó nettójövedelem-csökkenés 
kompenzálására jogszabály alapján – járó 
többlet-személyijuttatások és az azokhoz 
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó kifizetésére. 
 
A költségvetési támogatás az egyházi jogi 
személyek foglalkoztatottjainak 
kompenzációjáról szóló Korm. rendelet 
rendelkezései szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

egyházi jogi 
személy, nemzetközi 
megállapodás 
alapján a Szuverén 
Jeruzsálemi, Rodoszi 
és Máltai Szent 
János Katonai és 
Ispotályos Rend 
kijelölt szervezetei 

támogatói okirat 
 

biztosítható  
(az egyházi jogi 
személyek 
foglalkoztatottjainak 
kompenzációjáról 
szóló Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint) 
 

egyösszegű 
kifizetéssel  

az egyházi jogi 
személyek 
foglalkoztatottjainak 
kompenzációjáról 
szóló Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint 
 

az egyházi jogi 
személyek 
foglalkoztatott-
jainak 
kompenzációjáról 
szóló Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint 
 

- -  - 

24 347284    30/1/30/15 Reformáció 
Emlékbizottság 
programjainak támogatása 

Az egyetemes és a magyarországi 
protestantizmust bemutató, a reformáció és 
annak hatását megjelenítő ismeretterjesztő 
programok, konferenciák, kiállítások, 
médiaalkotások létrehozásának támogatása, 
tematikus pályázatok meghirdetése, kiemelt 
beruházások megkezdése, kiadványok 
megjelentetése, a Kárpát-medencei magyar 
protestáns tudományos adattár 
összeállítása. 
A költségvetési támogatás a 295/2013.  
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései 
szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, 
határon túli egyház, 
gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni 
cég, határon túli 
szervezet, külföldi 
szervezet 

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben történő 
kifizetéssel 

szerződés szerint, 
okirat szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül, 
azzal, hogy  
a határon túli 
szervezetnek és  
a külföldi 
szervezetnek 
támogatási kérelem 
alapján nyújtott 
határon túli 
költségvetési 
támogatás esetén 
biztosíték kikötésére 
nem kerül sor. 

- igénybe vehető  - 

25 375717   30/1/31 Nemzetiségi 
célú költségvetési 
támogatások 

           

26 243678    30/1/31/1 Nemzetiségi 
támogatások 

Az előirányzat forrást biztosít 
a) a nemzetiségpolitikai szempontból 
kiemelten fontos nemzetiségi 
rendezvények, programok, kiadványok, 
eszközbeszerzések, a nemzetiségi közösség 
erősítését, identitásának megtartását 
szolgáló projektek támogatására, illetve  
a pénzügyi nehézségekkel küszködő, 
válságos helyzetbe jutott nemzetiségi 
intézmények, szervezetek, önkormányzatok 
működési zavarainak elhárításának 
támogatására; 
 

helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
költségvetési szerv, 
egyes jogi 
személyek vállalata, 
társulás, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, 
gazdasági társaság, 
szövetkezet, jogi 

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 
vagy 
megállapodással 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben történő 
kifizetéssel 
 

a kötelezettség-
vállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 
szerint 
 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül. 

- igénybe vehető 
 

 - 
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b) a szomszédos országokkal létrehozott 
nemzetiségi kormányközi vegyes 
bizottságok ülésein elfogadott kormányzati 
kötelezettségvállalások finanszírozására; 
c) pályázat, illetve egyedi kérelem útján: 
ca) nemzetiségi civil szervezetek 
támogatására, 
cb) a nemzetiségi közoktatási intézmények, 
szervezetek, önkormányzatok anyaországi 
intézményekkel, településekkel, 
szervezetekkel történő kapcsolattartásának 
támogatására, 
cc) az anyaországban történő nemzetiségi 
pedagógus-továbbképzésekhez és a 
kétoldalú nemzetiségi vegyes bizottságok 
ajánlásaiban szereplő közoktatási 
intézményi fejlesztésre; 
d) a nemzetiségi kulturális támogatások,  
a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról 
szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet 
alapján nemzetiségi középiskolák 
kiemelkedő képességű tanulóinak 
nyújtandó ösztöndíjhoz; 
e) a Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 
2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján 
adományozott, kiemelt munkát végző hazai 
nemzetiségek képviselői elismerésének 
finanszírozásához; 
f) a nemzetiségi támogatások 
közreműködői, lebonyolítói díjára. 
 

személyiségű 
társaság, 
leányvállalat, egyéni 
vállalkozó, 
jogszabály alapján 
jogi személynek 
nem minősülő 
egyéb szervezet  
 

27 019183    30/1/31/2 Országos 
nemzetiségi 
önkormányzatok és média 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és a 
nemzetiségi média támogatására. 

nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési szerv 

támogatói okirattal biztosítható részletekben történő 
kifizetéssel 

- Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül. 

- -  - 

28 267301    30/1/31/3 Országos 
nemzetiségi 
önkormányzatok által 
fenntartott intézmények 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt az országos 
nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott, a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvényben rögzített 
közfeladatai ellátására létrehozott 
intézmények támogatására. 

nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési szerv 

támogatói okirattal biztosítható részletekben történő 
kifizetéssel 

- Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül. 

- -  - 

29 349406    30/1/31/4 Nemzetiségi 
intézmények támogatása 
beruházásra, felújításra, 
pályázati önrészre 

Az előirányzat fedezetet nyújt az egyes 
nemzetiségi önkormányzatok és 
nemzetiségi intézmények beruházási, 
felújítási, illetve e célokhoz kapcsolódó 
költségeinek támogatására, valamint nem 
európai uniós forrásból finanszírozott 
pályázat önrészére. 
 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 
 

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

biztosítható 
 

egyösszegű vagy 
részletekben történő 
kifizetéssel 
 

szerződés, okirat 
szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül. 

- igénybe vehető  - 

30 286023    30/1/31/5 Nemzetiségi 
Önkormányzatok 2018. évi 
kompenzációja 

A nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézményekben 
foglalkoztatottak részére – az adó- és 
járulékfizetési kötelezettséget megállapító 
törvények módosításából adódó nettó 
jövedelemcsökkenés kompenzálására 
jogszabály alapján – járó többlet-
személyijuttatások és az azokhoz 
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó kifizetésére 
biztosított támogatás. 
A költségvetési támogatás az egyházi jogi 
személyek foglalkoztatottjainak 
kompenzációjáról szóló Korm. rendelet 
rendelkezései szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 
Ezen előirányzaton állnak rendelkezésre  
a költségvetési szervek és az egyházi jogi 

nemzetiségi 
önkormányzatok, 
társulás 

támogatói okirattal 
 

biztosítható  
(az egyházi jogi 
személyek 
foglalkoztatott-
jainak 
kompenzációjáról 
szóló Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint) 
 

az egyházi jogi 
személyek 
foglalkoztatott-
jainak 
kompenzációjáról 
szóló Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint 
 

az egyházi jogi 
személyek 
foglalkoztatott-
jainak 
kompenzációjáról 
szóló Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint 
 

az egyházi jogi 
személyek 
foglalkoztatott-
jainak 
kompenzációjáról 
szóló Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint 
 

- -  - 
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személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi 
kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) 
Korm. rendelet, valamint a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2017. évi kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján 
biztosított támogatás maradványai. 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht 

azonosító Címnév Alcímnév 
Jogcím- 
csoport- 

név 
Jogcímnév Előirányzat célja 

Kifizetésben 
részesülők köre 

Támogatás  
biztosításának  

módja 
Támogatási előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés  
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

2 296635 30 Fejezeti 
kezelésű 
előirányzatok 

             

3 334706  30/1 
Célelőirányzatok 

            

4 351706   30/1/26 Karitatív 
Tanács tagjai által 
koordinált feladatok 

 Az előirányzat biztosít fedezetet a Karitatív 
Tanács tagszervezetei részére a karitatív 
tanácsi tagságból eredő, valamint egyéb 
felmerülő feladataik megvalósításának 
támogatására. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 

belső egyházi jogi 
személy, civil 
szervezet 

pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre hozott 
egyedi döntés 
alapján támogatási 
szerződéssel 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő kifizetéssel 

szerződés szerint Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül. 

- -  - 

5 367206   30/1/28 Üldözött 
keresztények 
segítésének feladatai 

           

6 367217    30/1/28/1 
Ösztöndíjprogram 
támogatása 

Az előirányzat célja, hogy lehetőséget 
biztosítson felsőfokú tanulmányok 
folytatására magyarországi képzési 
helyeken olyan keresztény fiatalok  
(18–30 év) számára, akik saját országukban 
vallási üldöztetésnek vagy fenyegetésnek 
vannak kitéve az előirányzat felhasználása 
az „Ösztöndíjprogram Keresztény 
Fiataloknak” elnevezésű 
ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók juttatásairól és az 
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.)  
Korm. rendelet rendelkezései szerint. 
 
Az előirányzat továbbá fedezetet biztosít  
a Tempus Közalapítvány 
„Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” 
elnevezésű ösztöndíjprogramról szóló 
kormányrendeletben meghatározott 
közfeladatai ellátására. 
 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

költségvetési szerv, 
magyar 
felsőoktatási 
intézmény, Tempus 
Közalapítvány 

előirányzat-
átcsoportosítással, 
pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre hozott 
egyedi döntés 
alapján támogatási 
szerződéssel 

biztosítható 
 

egyösszegű vagy 
részletekben 
történő kifizetéssel 
 

szerződés szerint Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül.  

- igénybe vehető 
 

 - 

7 367228    30/1/28/2 Intervenciós 
Támogatási Keret 

Az előirányzat nyújt fedezetet közvetlen és 
azonnali segítségnyújtásra alkalmas 
„intervenciós” keret forrásainak elszámolási 
és visszafizetési kötelezettség nélkül, 
adományként való biztosítására a 
keresztényüldözéssel sújtott térségekben. 
Adomány az egyoldalú jognyilatkozat 
kiállításakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 

civil szervezet, 
alapítvány, 
egyesület, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, bevett 
egyház, belső 
egyházi jogi 
személy, határon 
túli egyház, 
gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulás, továbbá 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, határon 
túli szervezet, 
külföldi szervezet, 
valamint jogszabály 
alapján jogi 
személynek 

egyedi döntés 
alapján, okirattal 

- egyösszegű 
kifizetéssel 

- - - -  - 

2. melléklet az 1/2018. (VIII. 31.) TNM rendelethez
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minősülő egyéb 
szervezet 

8 367239    30/1/28/3 
Keresztényüldözés 
témakörével összefüggő 
pályázatok és szakmai 
feladatok támogatása 

A keresztényüldözéssel sújtott térségek 
bemutatásával kapcsolatos szakmai 
feladatok, programok támogatása, 
pályázatok meghirdetése. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

civil szervezet, 
alapítvány, 
egyesület, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, bevett 
egyház, belső 
egyházi jogi 
személy, határon 
túli egyház, 
gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulás, továbbá 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, határon 
túli szervezet, 
külföldi szervezet, 
valamint jogszabály 
alapján jogi 
személynek 
minősülő egyéb 
szervezet 

pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre hozott 
egyedi döntés 
alapján támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 
vagy 
megállapodással 

biztosítható egyösszegű vagy 
részletekben 
történő kifizetéssel 

szerződés szerint Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül.  

- -  - 

9 218814   30/1/30 Egyházi célú 
központi 
költségvetési 
hozzájárulások 

           

10 298124    30/1/30/1 Egyházi 
közgyűjtemények és 
közművelődési 
intézmények támogatása 

Az előirányzat szolgálja az egyházak hitéleti 
és közcélú tevékenységének anyagi 
feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 
7. § (1) bekezdésében meghatározott 
támogatási célok teljesülését, így fedezetet 
biztosít az egyházi gyűjteményi feladatokat 
ellátó intézmények működési, felújítási, 
gyarapítási feladatai támogatására, egyházi 
közgyűjteményekben dolgozó minősített 
kutatók illetménykiegészítéséhez, valamint 
az egyházi közművelődési intézmények 
működéséhez az egyházi elismerésről és  
az egyházi jogi személyek jogállásának és 
működésének sajátos szabályairól szóló 
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 295/2013. (VII. 29.)  
Korm. rendelet] rendelkezései, valamint  
az egyházi költségvetési céltámogatások 
folyósításáról és elszámolásáról szóló 
58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet  
[a továbbiakban: 58/2013. (VIII. 7.)  
EMMI rendelet] szerint. 
 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

egyházi jogi 
személy  

támogatói okirat 
 

biztosítható részletekben 
történő kifizetéssel 

okirat szerint Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül. 

- -  - 

11 298146    30/1/30/2 Hittanoktatás 
támogatása 

Az előirányzat – törvény, illetve az 
egyházzal kötött megállapodás alapján – 
fedezetet biztosít az egyházi jogi személy 
által az állami, önkormányzati fenntartású 
köznevelési intézményekben – a tanulók és 
a szülők igényei szerint – szervezett 
fakultatív vallásoktatás költségeihez  
a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 
rendelkezései, valamint az 58/2013. (VIII. 7.) 
EMMI rendelet szerint. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

egyházi jogi 
személy 

támogatói okirat biztosítható részletekben 
történő kifizetéssel 

 okirat szerint Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül.  

- -  - 

12 006057    30/1/30/3 Egyházi 
alapintézmény-működés, 
SZJA rendelkezés és 
kiegészítése 

Az előirányzat biztosít fedezetet 
a személyi jövedelemadó meghatározott 
részének, az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi  
CXXVI. törvényben meghatározottak szerint 
a rendelkező nyilatkozatot tevő 
magánszemélyek által befizetett személyi 
jövedelemadó egy százalékának a bevett 

bevett egyház 
 

törvény alapján 
 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel 
 

-  - -  - 
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egyházak részére történő rendelkezésre 
bocsátásához, valamint ennek az egyházak 
hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi 
feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 
4. § (2) és (3) bekezdése szerinti 
kiegészítéshez. 
 

13 208602    30/1/30/4 Átadásra nem 
került ingatlanok utáni 
járadék 

Az előirányzat terhére kerül folyósításra  
a bevett egyházak részére az egyházak 
hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi 
feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 
3. § (1) bekezdése szerinti ingatlanjáradék, 
valamint a katolikus, református, 
evangélikus, baptista egyházak, zsidó 
hitközségek, továbbá a budai szerb ortodox 
egyházmegye kiemeltközfeladat-
átvállalásai miatt – megállapodásban 
rögzített – kiegészítő járadék. 
 

bevett egyház törvény alapján biztosítható részletekben 
történő kifizetéssel 

-   - -  - 

14 261290    30/1/30/5 Az 5000 lakosnál 
kisebb településeken 
szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek 
jövedelempótléka – Bevett 
egyházak 

Az előirányzat fedezetet biztosít az  
5000 lakosnál kisebb településeken 
szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
jövedelempótlékára, a határon túli, magyar 
szórványú települések gyülekezeteiben 
magyar nyelven szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek kiegészítő 
támogatására, valamint a teljes egészében 
lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és 
kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó 
fenntartásának, nem zsidó hitközségek 
tulajdonában álló, lezárt zsidó temetők és  
– kivételesen – használatban lévő zsidó 
temetők felújításának támogatására  
a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 
rendelkezései, valamint az 58/2013. (VIII. 7.) 
EMMI rendelet szerint. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

egyházi jogi 
személy 

támogatói okirat biztosítható részletekben 
történő kifizetéssel 

okirat szerint Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül.  

- -  - 

15 343462    30/1/30/6 Külhonban 
szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek támogatása – 
Határon túli egyház és 
annak belső egyházi jogi 
személye 

Az előirányzat fedezetet biztosít a külhoni 
szórvány települések gyülekezeteiben 
magyar nyelven szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek pasztorációs 
munkájának támogatására, valamint a 
nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő 
támogatására a 295/2013. (VII. 29.)  
Korm. rendelet  rendelkezései szerint. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 

határon túli egyházi 
jogi személyek 

támogatói okirat  biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel  

szerződés szerint, 
okirat szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül, 
azzal, hogy  
a határon túli 
szervezetnek és  
a külföldi 
szervezetnek 
támogatási kérelem 
alapján nyújtott 
határon túli 
költségvetési 
támogatás esetén 
biztosíték kikötésére 
nem kerül sor. 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

-  - 

16 263212    30/1/30/7 Egyházi épített 
örökség védelme és egyéb 
beruházások 

Az előirányzat az egyházi műemlék és nem 
műemlék ingatlanok állagmegóvási, 
felújítási, valamint egyházi fenntartású, 
hitéleti, illetve közfeladatokat ellátó 
intézmények beruházási feladatainak 
megvalósítására és egyéb kapcsolódó 
fejlesztésekre biztosít támogatást. 
A támogatást a magyarországi bevett 
egyházak, egyházi jogi személyek és 
határon túli egyházi szervezetek, illetve 
nemzetközi megállapodás alapján  
a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai 
Szent János Katonai és Ispotályos Rend és 
kijelölt szervezetei műemlék és nem 
műemlék templomok, plébániák, parókiák, 
székesegyházak, érseki, püspöki paloták, 
kolostorok, imaházak, gyülekezeti-
közösségi házak, zsinagógák 
rekonstrukciójára, bővítésére, egyházi 
iskolák, kollégiumok felújítására, bővítésére, 

egyházi jogi 
személy, határon 
túli egyházi 
szervezet, 
nemzetközi 
megállapodás 
alapján a Szuverén 
Jeruzsálemi, Rodoszi 
és Máltai Szent 
János Katonai és 
Ispotályos Rend és 
kijelölt szervezetei, 
központi 
költségvetési szerv 

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel  

szerződés szerint, 
okirat szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül, 
azzal, hogy  
a határon túli 
szervezetnek és  
a külföldi 
szervezetnek 
támogatási kérelem 
alapján nyújtott 
határon túli 
költségvetési 
támogatás esetén 
biztosíték kikötésére 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

-  
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esetenként oktatási, szociális és karitatív 
beruházásokra, felújításokra használhatják 
fel. 
A költségvetési támogatás a 295/2013.  
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései 
szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 

nem kerül sor. 

17 335740    30/1/30/8 Egyházi 
közösségi célú programok 
és beruházások támogatása 

Az előirányzat célja a közösségépítést,  
a közfeladat-ellátást szolgáló, valamint 
hitéleti, kulturális, oktatási, szociális és 
vallásturisztikai projektek, beruházások 
támogatása. 
Az előirányzat jellegéből adódóan 
támogatható a Kormány egyedi 
döntéseiből fakadó egyházi vonatkozású 
célok megvalósítása. 
A költségvetési támogatás a 295/2013.  
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései 
szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

egyházi jogi 
személy, határon 
túli egyházi 
szervezet, 
nemzetközi 
megállapodás 
alapján a Szuverén 
Jeruzsálemi, Rodoszi 
és Máltai Szent 
János Katonai és 
Ispotályos Rend és 
kijelölt szervezetei, 
központi 
költségvetési szerv 

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel  

szerződés szerint, 
okirat szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül, 
azzal, hogy  
a határon túli 
szervezetnek és  
a külföldi 
szervezetnek 
támogatási kérelem 
alapján nyújtott 
határon túli 
költségvetési 
támogatás esetén 
biztosíték kikötésére 
nem kerül sor.  

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

-  - 

18 343473    30/1/30/9 Vallási 
tevékenységet végző 
szervezetek támogatása 

Az előirányzat terhére a nem bevett 
egyháznak minősülő, vallási tevékenységet 
végző szervezetek külön támogatási 
keretben részesülnek, amely  
a működésüket – ezzel a lelkiismereti és 
vallásszabadság jogának gyakorlását – 
segíti elő. 
A költségvetési támogatás a 295/2013.  
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései 
szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

vallási 
tevékenységet 
végző szervezet 

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel  

szerződés szerint, 
okirat szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül. 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

-  - 

19 343773    30/1/30/10 Határon túli 
egyházi intézmények 
fejlesztésének támogatása 

Az előirányzat alapvető feladata  
a hosszú távú nemzetpolitikai stratégiai 
célok megvalósításához való hozzájárulás  
a hitélet területén, amelyhez e forrásból 
megvalósuló tevékenységek egyik 
kiindulópontként szolgálhatnak a 
továbbiakban. Az előirányzat fő célja ezen 
belül a külhoni egyházi fenntartású 
létesítmények felújítási költségeinek és 
egyes beruházásainak támogatása.  
Az előirányzat lehetőséget biztosít 
elsősorban az egyházi szervezetek 
feladatellátási tevékenységével szorosan 
összefüggő infrastruktúra fejlesztésére, 
nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására, 
esetenként rendezvények, és azok technikai 
infrastruktúrájának támogatására. 
A költségvetési támogatás a 295/2013.  
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései 
szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

egyházi jogi 
személy, határon 
túli egyházi 
szervezet, központi 
költségvetési szerv 

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel  

szerződés szerint, 
okirat szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül, 
azzal, hogy  
a határon túli 
szervezetnek és  
a külföldi 
szervezetnek 
támogatási kérelem 
alapján nyújtott 
határon túli 
költségvetési 
támogatás esetén 
biztosíték kikötésére 
nem kerül sor.   

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

-  - 

20 346673    30/1/30/11 Egyházak 
hitéleti támogatásának 
kiegészítése 

Az egyes bevett egyházak hitéleti 
tevékenységének kiegészítő támogatása. 
Az egyes bevett egyházak támogatása az 
Egyházi alapintézmény-működés, SZJA 
rendelkezés és kiegészítése előirányzat 
számításánál alkalmazott „felajánlók száma 
aránya” alapján kerül meghatározásra. 
 

bevett egyház törvény alapján biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel 

- -  - -  - 
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21 348517    30/1/30/12 Egyházi 
személyek 
eszközellátásának 
támogatása 

A kistelepüléseken, illetve több településen 
egyidejűleg szolgálatot végző, egyházi 
szolgálatot teljesítő személyek munkájának 
segítése gépjármű vagy egyéb 
infrastrukturális és technikai eszközök 
vásárlásának támogatásával. 
A költségvetési támogatás a 295/2013.  
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései 
szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

egyházi jogi 
személy, központi 
költségvetési szerv 

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel  

szerződés szerint, 
okirat szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül. 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

-  - 

22 368928    30/1/30/13 Görögkatolikus 
Metropólia támogatása 

Az előirányzat célja a Görögkatolikus 
Metropólia működésének támogatása. 
A költségvetési támogatás a 295/2013.  
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései 
szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

egyházi jogi 
személy 

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel  

szerződés szerint, 
okirat szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül. 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

-  - 

23 333517    30/1/30/14 Egyházi 
fenntartású 
intézményekben 
foglalkoztatottak 
kompenzációja 

Az előirányzat szolgál a köznevelési, 
felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, 
szociális, család-, gyermek- és 
ifjúságvédelmi, kulturális vagy 
sporttevékenységet ellátó belső egyházi 
jogi személynél foglalkoztatottak részére  
– az adó- és járulékfizetési kötelezettséget 
megállapító törvények módosításából 
adódó nettójövedelem-csökkenés 
kompenzálására jogszabály alapján – járó 
többlet-személyijuttatások és az azokhoz 
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó kifizetésére. 
A költségvetési támogatás az egyházi jogi 
személyek foglalkoztatottjainak 
kompenzációjáról szóló Korm. rendelet 
rendelkezései szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

egyházi jogi 
személy, 
nemzetközi 
megállapodás 
alapján a Szuverén 
Jeruzsálemi, Rodoszi 
és Máltai Szent 
János Katonai és 
Ispotályos Rend 
kijelölt szervezetei 

támogatói okirat 
 

biztosítható  
(az egyházi jogi 
személyek 
foglalkoztatott-
jainak 
kompenzációjáról 
szóló Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint) 
 

egyösszegű 
kifizetéssel  

az egyházi jogi 
személyek 
foglalkoztatott-
jainak 
kompenzációjáról 
szóló Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint 
 

az egyházi jogi 
személyek 
foglalkoztatott-
jainak 
kompenzációjáról 
szóló Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint 
 

- -  - 

24 347284    30/1/30/15 Reformáció 
Emlékbizottság 
programjainak támogatása 

Az egyetemes és a magyarországi 
protestantizmust bemutató, a reformáció 
és annak hatását megjelenítő 
ismeretterjesztő programok, konferenciák, 
kiállítások, médiaalkotások létrehozásának 
támogatása, tematikus pályázatok 
meghirdetése, kiemelt beruházások 
megkezdése, kiadványok megjelentetése,  
a Kárpát-medencei magyar protestáns 
tudományos adattár összeállítása. 
A költségvetési támogatás a 295/2013.  
(VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései 
szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, 
határon túli egyház, 
gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni 
cég, határon túli 
szervezet, külföldi 
szervezet 

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

biztosítható egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő kifizetéssel 

szerződés szerint, 
okirat szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül, 
azzal, hogy  
a határon túli 
szervezetnek és  
a külföldi 
szervezetnek 
támogatási kérelem 
alapján nyújtott 
határon túli 
költségvetési 
támogatás esetén 
biztosíték kikötésére 
nem kerül sor. 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

-  - 

25 375717   30/1/31 Nemzetiségi 
célú költségvetési 
támogatások 

           

26 243678    30/1/31/1 Nemzetiségi 
támogatások 

Az előirányzat forrást biztosít 
a) a nemzetiségpolitikai szempontból 
kiemelten fontos nemzetiségi 
rendezvények, programok, kiadványok, 
eszközbeszerzések, a nemzetiségi közösség 
erősítését, identitásának megtartását 
szolgáló projektek támogatására, illetve  
a pénzügyi nehézségekkel küszködő, 
válságos helyzetbe jutott nemzetiségi 
intézmények, szervezetek, önkormányzatok 
működési zavarainak elhárításának 
támogatására; 
 

helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
költségvetési szerv, 
egyes jogi 
személyek vállalata, 
társulás, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, 
gazdasági társaság, 
szövetkezet, jogi 

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 
vagy 
megállapodással 

biztosítható 
 

egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
részletekben 
történő kifizetéssel 
 

a kötelezettség-
vállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 
szerint 
 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül. 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

- 
 

 - 
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b) a szomszédos országokkal létrehozott 
nemzetiségi kormányközi vegyes 
bizottságok ülésein elfogadott kormányzati 
kötelezettségvállalások finanszírozására; 
c) pályázat, illetve egyedi kérelem útján: 
ca) nemzetiségi civil szervezetek 
támogatására, 
cb) a nemzetiségi közoktatási intézmények, 
szervezetek, önkormányzatok anyaországi 
intézményekkel, településekkel, 
szervezetekkel történő kapcsolattartásának 
támogatására, 
cc) az anyaországban történő nemzetiségi 
pedagógus-továbbképzésekhez és  
a kétoldalú nemzetiségi vegyes bizottságok 
ajánlásaiban szereplő közoktatási 
intézményi fejlesztésre; 
d) a nemzetiségi kulturális támogatások,  
a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról 
szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet 
alapján nemzetiségi középiskolák 
kiemelkedő képességű tanulóinak 
nyújtandó ösztöndíjhoz; 
e) a Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 
2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján 
adományozott, kiemelt munkát végző hazai 
nemzetiségek képviselői elismerésének 
finanszírozásához; 
f) a nemzetiségi támogatások 
közreműködői, lebonyolítói díjára. 
 

személyiségű 
társaság, 
leányvállalat, egyéni 
vállalkozó, 
jogszabály alapján 
jogi személynek 
nem minősülő 
egyéb szervezet  
 

27 019183    30/1/31/2 Országos 
nemzetiségi 
önkormányzatok és média 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt az országos 
nemzetiségi önkormányzatok és  
a nemzetiségi média támogatására. 

nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési szerv 

támogatói okirattal biztosítható részletekben 
történő kifizetéssel 

- Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül. 

- -  - 

28 267301    30/1/31/3 Országos 
nemzetiségi 
önkormányzatok által 
fenntartott intézmények 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet nyújt az országos 
nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott, a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvényben rögzített 
közfeladatai ellátására létrehozott 
intézmények támogatására. 

nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési szerv 

támogatói okirattal biztosítható részletekben 
történő kifizetéssel 

- Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül. 

- -  - 

29 349406    30/1/31/4 Nemzetiségi 
intézmények támogatása 
beruházásra, felújításra, 
pályázati önrészre 

Az előirányzat fedezetet nyújt az egyes 
nemzetiségi önkormányzatok és 
nemzetiségi intézmények beruházási, 
felújítási, illetve e célokhoz kapcsolódó 
költségeinek támogatására, valamint nem 
európai uniós forrásból finanszírozott 
pályázat önrészére. 
 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 

helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 
 

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

biztosítható 
 

egyösszegű vagy 
részletekben 
történő kifizetéssel 
 

szerződés, okirat 
szerint 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó 
biztosítéki értékig 
vagy összeghatár 
megjelölése nélkül. 

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

-  - 

30 286023    30/1/31/5 Nemzetiségi 
Önkormányzatok 2018. évi 
kompenzációja 

A nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézményekben 
foglalkoztatottak részére – az adó- és 
járulékfizetési kötelezettséget megállapító 
törvények módosításából adódó nettó 
jövedelemcsökkenés kompenzálására 
jogszabály alapján – járó többlet-
személyijuttatások és az azokhoz 
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó kifizetésére 
biztosított támogatás. 
A költségvetési támogatás az egyházi jogi 
személyek foglalkoztatottjainak 
kompenzációjáról szóló Korm. rendelet 
rendelkezései szerint nyújtható. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
 
 

nemzetiségi 
önkormányzatok, 
társulás 

támogatói okirattal 
 

biztosítható  
(az egyházi jogi 
személyek 
foglalkoztatott-
jainak 
kompenzációjáról 
szóló Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint) 
 

az egyházi jogi 
személyek 
foglalkoztatott-
jainak 
kompenzációjáról 
szóló Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint 
 

az egyházi jogi 
személyek 
foglalkoztatott-
jainak 
kompenzációjáról 
szóló Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint 
 

az egyházi jogi 
személyek 
foglalkoztatott-
jainak 
kompenzációjáról 
szóló Korm. rendelet 
rendelkezései 
szerint 
 

- -  - 
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Ezen előirányzaton állnak rendelkezésre  
a költségvetési szervek és az egyházi jogi 
személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi 
kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) 
Korm. rendelet, valamint a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2017. évi kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat alapján 
biztosított támogatás maradványai. 
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A miniszterelnök általános helyettesének 2/2018. (VIII. 31.) TNM rendelete
a nemzetiségi célú támogatásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben,
a 3. alcím tekintetében a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 76.  § (4)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet módosítása

1. §  A  Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet Melléklete helyébe e rendelet 
Melléklete lép.

2. §  A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdésében a  „Magyarország éves költségvetéséről szóló törvény a  miniszter által vezetett 

minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium) fejezetében meghatározott” szövegrész helyébe a „központi 
költségvetésről szóló törvényben meghatározott” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a „minisztériumhoz” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg,
c) 4.  § (1)  bekezdésében és 5.  § (1)  bekezdésében a  „minisztérium” szövegrész helyébe a  „miniszter 

tevékenységét jogszabály alapján segítő minisztérium” szöveg
lép.

2. A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének,  
döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló  
50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezése

3. §  Hatályát veszti a  nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 50/2013. (VII. 15.) 
EMMI rendelet.

3. A nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának 
részletszabályairól szóló 11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet módosítása

4. §  A  nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól szóló 
11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet] 2.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„2. § A Kvtv. 9. mellékletében a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter számára meghatározott feladatokat
a) a Kvtv. 9. melléklet II. pontja szerinti támogatással kapcsolatos feladatok,
b) a  Kvtv. 9.  melléklet Kiegészítő szabályok 1.  pont d)  alpontja szerinti észrevételek vizsgálata és a  végleges 
feladatmutató pontszámokról való döntés
kivételével a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.”

5. §  A 11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet
a) 1. §-ában a „melléklet (a továbbiakban: Melléklet)” szövegrész helyébe a „melléklet” szöveg, a „jelen rendelet 

1. melléklete” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet” szöveg,
b) 4. §-ában a „Támogatáskezelő” szövegrész helyébe a „Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.” szöveg 
lép.

6. §  Hatályát veszti a 11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet 3. §-a.
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4. Záró rendelkezések

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  a miniszterelnök általános helyettese

Melléklet a 2/2018. (VIII. 31.) TNM rendelethez
„Melléklet a 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelethez

Iktatószám:

Beérkezett:

Kérjük, az adatlap kitöltése előtt a pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni!

PÁLYÁZATI ADATLAP
A Nemzetiségi Tanulmányi ösztöndíj pályázathoz

 I. A középiskola adatai
Az intézmény neve:
Az intézmény székhelye:
Az intézmény OM azonosítója:
Az intézmény képviselője:
Az intézmény telefonszáma/faxszáma/e-mail-címe:

 II. A pályázó tanuló és törvényes képviselőjének adatai

A tanuló adatai:
A tanuló neve:
Születési helye, ideje (év/hónap/nap):
Anyja leánykori neve:
Lakcíme:
Levelezési címe (ha nem egyezik meg a lakcímmel):
Bankszámlaszáma, ahová az ösztöndíjat pozitív elbírálás esetén kéri:
Bankszámlavezető pénzintézet neve:
Bankszámla-tulajdonos neve:

A törvényes képviseletet gyakorló személy(ek) adatai:
A törvényes képviselő neve:
Lakcíme:
A törvényes képviselő neve:
Lakcíme:

III. A tanuló nyilatkozata               
nemzetiségi oktatással, kultúrával, identitásőrzéssel kapcsolatos érdeklődési köréről, továbbtanulási szándékairól                 
(például: nemzetiségi pedagógusképzésre kíván-e jelentkezni, szakkörben, tanfolyamon, tehetséggondozásban történő 
részvétel)
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IV. A középiskola ajánlása              
1. A tanuló tanulmányi átlaga: (a tanuló féléves és befejezett tanév végi bizonyítványa alapján számítandó: elégtelen 
osztályzat nem szerepelhet; magatartás és szorgalom osztályzat nem vehető figyelembe)                    
2. A tanuló szociális helyzete alapján indokolt-e az ösztöndíj megállapítása: (a középiskola a szociális indokoltság 
kérdésében a rendelkezésére álló adatok alapján foglal állást és állapít meg sorrendet a pályázó tanulók között, 
a következő szempontokra is tekintettel: részesül-e kollégiumi elhelyezésben, ezen belül szociális helyzetére tekintettel 
ingyenes-e az elhelyezés, részesül-e más szociális ellátásban)               
3. A tanuló III. pontban foglalt nyilatkozatának záradéka:

V. A tanuló nyilatkozata                    
Nyilatkozom arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 
1. melléklete szerinti bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, 
ukrán nemzetiséghez tartozom. (A megfelelő rész aláhúzandó)

VI. A tanuló nyilatkozata                 
Nyilatkozom arról, hogy más forrásból tanulmányi ösztöndíjban nem részesülök, egyben tudomásul veszem, hogy 
csak valós, nemleges nyilatkozat esetén részesülhetek ösztöndíjban.
Hozzájárulok ahhoz, hogy                   
a) ösztöndíjban részesítésem esetén nevem – a miniszterelnök általános helyettese nemzetiségi tanulmányi 
ösztöndíjasaként – a Kormány honlapján közzétételre kerüljön,                     
b) a Miniszterelnökség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 41. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 
adataimat nyilvántartsa.

A nemzetiségi hovatartozás megjelölésére a  pályázó az  Njtv. 11.  § (2)  bekezdése alapján nem kötelezhető, de 
a  nemzetiségi hovatartozás feltüntetésének hiányában a  pályázatot a  Miniszterelnökség nem tudja elfogadni. 
Az  Njtv. 13.  § (2)  bekezdése alapján a  nemzetiséghez tartozásra vonatkozó különleges adatok – az  információs 
önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a  továbbiakban: Infotv.) 
meghatározott rendben – a  nemzetiséghez tartozásra tekintettel nyújtott állami támogatás megállapításához, 
továbbá cél szerinti felhasználásának vizsgálata céljából kezelhetőek.

A kitöltött adatlapon található információkat a  pályázat kiírója az  Infotv.-ben leírtaknak megfelelően szigorúan 
bizalmasan kezeli, az adatokat – az V. pontban foglaltak kivételével – kizárólag a pályázati elbíráláshoz használja fel, 
az adatokat nem továbbítja, mások számára nem teszi hozzáférhetővé.

Dátum: ..............., 20... .............. hó .... nap

 ............................................................................. .............................................................................
 Tanuló aláírása Korlátozottan cselekvőképes tanuló esetén 
  a törvényes képviselő aláírása

P. H.

..............................................................................
A középiskola képviselőjének aláírása

Miniszterelnökség
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.

Telefonszám: (06 1) 795 1454
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj”
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Az agrárminiszter 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelete
az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,
a 2. és 3. alcím vonatkozásában a  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f ) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004.  évi XVIII.  törvény 57.  § (1)  bekezdés e), g) és 
h) pontjában, valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés a) és b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosítása

1. §  A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.) 
FVM rendelet] 30. §-a a következő 32. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)
„32. a  Bizottság 2018/100/EU végrehajtási irányelve (2018. január 22.) a  2002/53/EK tanácsi irányelv 7.  cikkéhez 
és a  2002/55/EK tanácsi irányelv 7.  cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK 
irányelvnek az  egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan 
vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról.”

2. § (1) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §  Hatályát veszti a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet
a) 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 14., 26., 32. és 33. sora és
b) 11. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 4. és 7. sora.

2. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló  
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása

4. §  A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) 
FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. §  A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet
a) 3. számú melléklet A. részében foglalt táblázat A:51 mezőjében a  „Szegletes lednek (Csicseri lednek) 

(Lathyrus cicera L.)” szövegrész helyébe a „szegletes lednek (Lathyrus sativus)” szöveg,
b) 3. számú melléklet B. rész 1. pontjában az „Ellenőrzések száma magtermő évben” című sort megelőző táblázat 

A:13 mezőjében a „Szegletes lednek (Csicseri lednek)” szövegrész helyébe a „Szegletes lednek” szöveg,
c) 3. számú melléklet B. rész 1. pontjában az „Ellenőrzések száma magtermő évben” című sort megelőző táblázat 

B:13 mezőjében a „Lathyrus cicera L.” szövegrész helyébe a „Lathyrus sativus” szöveg,
d) 3. számú melléklet C. rész I. „Mintavétel” című pontjában foglalt táblázat A:53 mezőjében a „Szegletes lednek 

(Csicseri lednek) (Lathyrus cicera)” szövegrész helyébe a „Szegletes lednek (Lathyrus sativus)” szöveg,
e) 3. számú melléklet C. rész II. 1.1.2.1. „Minősítési határértékek” című pontjában foglalt táblázat 

A:54 mezőjében a „Szegletes lednek (csicserilednek) (Lathyrus cicera)” szövegrész helyébe a „Szegletes lednek 
(Lathyrus sativus)” szöveg,

f ) 3. számú melléklet C. rész II. 1.2.2.1.  pontjában foglalt táblázat A:54 mezőjében a  „Szegletes lednek 
(csicserilednek) (Lathyrus cicera)” szövegrész helyébe a „Szegletes lednek (Lathyrus sativus)” szöveg

lép.
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3. A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 
módosítása

6. §  A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 
45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet] 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  Palmae család 1. számú melléklet szerinti nemzetségeiből és fajaiból származó azon szaporítóanyagoknak, 
amelyek törzsátmérője a gyökérnyak felett meghaladja az 5 cm-t, az  (1)–(4) bekezdésben foglaltakon túl meg kell 
felelniük az alábbi követelménynek:
a) teljes életciklusuk alatt olyan területen nevelték őket, amelyről a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási 
hivatal megállapította, hogy mentes a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) szervezettől, vagy
b) a szaporítóanyagot a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal négyhavonta a helyszínen ellenőrzi 
és igazolja, hogy az mentes a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) szervezettől, és
ba) a szaporítóanyagot a forgalomba hozatalt megelőző két évben az Európai Unión belül található olyan területen 
nevelték, amelyet a  Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) behurcolása tekintetében teljes fizikai védelemmel 
láttak el, vagy
bb) a szaporítóanyagon megfelelő megelőző kezeléseket alkalmaztak a károsító tekintetében.”

7. §  A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 7. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:
„A dísznövény szaporítóanyag forgalmazási tevékenység engedélyezése és a forgalmazók 
nyilvántartásba vétele”

8. § (1) A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az engedély iránti, a 3. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazó kérelmet és mellékleteit a NÉBIH honlapján 
közzétett formanyomtatványon írásban kell benyújtani a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalhoz.”

 (2) A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (2)  bekezdésben foglaltakat teljesítő, valamint a  törvényben és e  rendeletben előírt feltéteknek megfelelő 
forgalmazói tevékenységet a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal engedélyezi. A növénytermesztési 
hatáskörben eljáró járási hivatal az  általa kiadott végleges engedély megküldésével értesíti a  NÉBIH-et, amely 
a forgalmazót felveszi a dísznövény szaporítóanyag forgalmazók nyilvántartásába.”

 (3) A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A forgalmazó 30 napon belül köteles írásban jelenteni a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalnak, 
ha bejelentett adataiban bármiféle változás következett be, tevékenységét megszünteti vagy szünetelteti. 
A  növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal a  forgalmazó adataiban történt változásnak megfelelően 
– ha az az engedélyezési határozatot érinti – módosítja az engedélyt, és erről egyidejűleg értesíti a NÉBIH-et.”

9. §  A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 8. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:
„A forgalmazási engedély visszavonása és a forgalmazó nyilvántartásból való törlése”

10. § (1) A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal az engedélyt visszavonja, ha az engedélyes
a) a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét megszünteti,
b) a dísznövény szaporítóanyag forgalmazással kapcsolatos jogszabályokat súlyosan vagy ismételten megszegi vagy
c) a tevékenységét három egymást követő évben szünetelteti.”

 (2) A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal az  (1)  bekezdés szerinti végleges döntésről értesíti 
a NÉBIH-et, amely törli a forgalmazót a nyilvántartásból.”

11. §  A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E  rendeletnek az  agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról 
szóló 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelettel történő módosítása hatálybalépését megelőzően a  NÉBIH által 
nyilvántartásba vett dísznövény szaporítóanyag forgalmazó tevékenységet végző által forgalmazni kívánt 
szaporítóanyag kísérő okmányán, illetve címkéjén a  forgalmazó NÉBIH-től kapott nyilvántartási számát kell 
feltüntetni.”
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12. §  A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 15. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„f ) a Bizottság 2018/484/EU végrehajtási irányelve (2018. március 21.) a 93/49/EGK irányelvnek a Palmae családba 
tartozó egyes nemzetségek és fajok szaporítóanyagai által a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) vonatkozásában 
teljesítendő követelmények tekintetében történő módosításáról.”

13. §  A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet
a) 1. számú melléklete helyébe a 4. melléklet,
b) 3. számú melléklete helyébe az 5. melléklet
lép.

14. §  A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet
a) 5.  § (5)  bekezdés d)  pontjában a „forgalmazó NÉBIH-től kapott nyilvántartási számát” szövegrész helyébe 

a „forgalmazói tevékenységre vonatkozó, a  növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal által kiadott 
engedély számát” szöveg,

b) 5. § (6) bekezdés d) pontjában a „forgalmazó nyilvántartási számának, amelyet a NÉBIH-től kapott” szövegrész 
helyébe a „forgalmazói tevékenységre vonatkozó, a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal által 
kiadott engedély számának” szöveg,

c) 7.  § (1)  bekezdésében a „magát és tevékenységét nyilvántartásba vetetni a  NÉBIH-nél” szövegrész helyébe 
a „tevékenységét a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalnál engedélyeztetni” szöveg,

d) 7.  § (5)  bekezdésében a „NÉBIH” szövegrész helyébe a „növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal” 
szöveg,

e) 7.  § (9)  bekezdésében a  „NÉBIH, megtagadhatja a  nyilvántartásba vételt” szövegrész helyébe 
a „növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal megtagadhatja az engedély kiadását” szöveg,

f ) 8.  § (2)  bekezdésében az  „A tevékenység megszüntetése esetén a  NÉBIH” szövegrész helyébe 
az „Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal” szöveg, 
a „nyilvántartási szám” szövegrész helyébe az „engedély számának” szöveg,

g) 8. § (3) bekezdésében a „nyilvántartásba vétel” szövegrész helyébe a „tevékenység engedélyezése” szöveg
lép.

15. §  Hatályát veszti a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet
a) 7. § (3) bekezdése, valamint
b) 7. § (4) bekezdése.

4. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának 
rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

16. §  A szőlészeti és a  borászati adatszolgáltatás, valamint a  származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá 
a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
a) 5. számú melléklete helyébe a 6. melléklet,
b) 6. számú melléklete helyébe a 7. melléklet
lép.

5. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (2) E rendelet 6. §-a, 12. §-a és 4. melléklete 2018. október 1-jén lép hatályba.
 (3) E rendelet

a) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7.  cikkéhez és a  2002/55/EK tanácsi irányelv 7.  cikkéhez végrehajtási 
intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az  egyes mezőgazdasági növényfajok 
és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a  vizsgálat 
minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. január 22-i 2018/100/EU bizottsági 
végrehajtási irányelvnek,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 132. szám 29483

b) a 93/49/EGK irányelvnek a  Palmae családba tartozó egyes nemzetségek és fajok szaporítóanyagai által 
a  Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) vonatkozásában teljesítendő követelmények tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2018. március 21-i 2018/484/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelethez

 
 

  

 
1. melléklet a …./2018. (…) AM rendelethez  

 
1. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat A:7 mezője helyébe  
a következő mező lép: 
 
 (A 

Tudományos név) 
(7.) Lolium x hybridum Hausskn 
 
2. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:8 mezője helyébe  
a következő mező lép: 
 
 (C 

CPVO előírás) 
(8.) TP 7/2 rev. 2., 2017. 3. 15. 
 
3. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 23. sorral 
egészül ki: 
„ 
 (A 

Tudományos név  
B 

Közismert elnevezés  
C 

CPVO előírás) 
23. Poa pratensis L. Réti perje TP 33/1, 2017. 3. 15. 

” 
 
4. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 24. sorral 
egészül ki: 
„ 
 (A 

Tudományos név  
B 

Közismert elnevezés  
C 

CPVO előírás) 

24. 
Raphanus sativus L. var. 
oleiformis Pers. 

Takarmányretek 
(Olajretek) 

TP/178/1, 2017. 3. 15. 

” 
 
5. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 25. sorral 
egészül ki: 
„ 
 (A 

Tudományos név  
B 

Közismert elnevezés  
C 

CPVO előírás) 
    
25. Glycine max (L.) Merrill Szójabab TP/80/1 2017. 3. 15. 

” 
 
6. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 26. sorral 
egészül ki: 
„ 
 (A 

Tudományos név  
B 

Közismert elnevezés  
C 

CPVO előírás) 
26. Sinapis alba L. Fehér mustár TP/179/1, 2017. 3. 15. 

” 
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7. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:22 mezője helyébe  
a következő mező lép: 
 
 (C 

CPVO előírás) 
(22.) TP 23/3, 2017. 3. 15. 
 
8. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 37. sorral 
egészül ki: 
„ 
 (A 

Tudományos név  
B 

Közismert elnevezés 
C 

UPOV előírás) 
37. Medicago doliata Carmign. Egyenestövisű lucerna TG 228/1, 2006.4.5. 

” 
 
9. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 38. sorral 
egészül ki: 
„ 
 (A 

Tudományos név  
B 

Közismert elnevezés 
C 

UPOV előírás) 
38. Medicago italica (Mill.) Fiori Olaszlucerna TG 228/1, 2006.4.5. 

” 
 
10. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 39. sorral 
egészül ki: 
„ 
 (A 

Tudományos név  
B 

Közismert elnevezés 
C 

UPOV előírás) 
39. Medicago littoralis Rohde ex 

Loisel. 
Parti lucerna TG 228/1, 2006.4.5. 

” 
 
11. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 40. sorral 
egészül ki: 
„ 
 (A 

Tudományos név  
B 

Közismert elnevezés 
C 

UPOV előírás) 
40. Medicago lupulina L. Komlós lucerna TG 228/1, 2006.4.5. 

” 
 
12. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 41. sorral 
egészül ki: 
„ 
 (A 

Tudományos név  
B 

Közismert elnevezés 
C 

UPOV előírás) 
41. Medicago murex Willd. Gömböstermésű lucerna TG 228/1, 2006.4.5. 

” 
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13. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 42. sorral 
egészül ki: 
„ 
 (A 

Tudományos név  
B 

Közismert elnevezés 
C 

UPOV előírás) 
42. Medicago polymorpha L. Szúrós lucerna TG 228/1, 2006.4.5. 

” 
 
14. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 43. sorral 
egészül ki: 
„ 
 (A 

Tudományos név  
B 

Közismert elnevezés 
C 

UPOV előírás) 
43. Medicago rugosa Desr. Ráncos lucerna TG 228/1, 2006.4.5. 

” 
 
15. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 44. sorral 
egészül ki: 
„ 
 (A 

Tudományos név  
B 

Közismert elnevezés 
C 

UPOV előírás) 
44. Medicago scutellata (L.) Mill. Csigaborsó TG/228/1, 2006.4.5. 

” 
 
16. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 45. sorral 
egészül ki: 
„ 
 (A 

Tudományos név  
B 

Közismert elnevezés 
C 

UPOV előírás) 
45. Medicago truncatula Gaertn. Mediterrán lucerna TG 228/1, 2006.4.5. 

” 
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2. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelethez

 
 

  

 
 

2. melléklet a …./2018. (…) AM rendelethez  
 
1. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:12 mezője helyébe  
a következő mező lép: 
 
 (C 

CPVO előírás) 
(12.) TP 45/2 rev. 2017. 3. 15. 
 
2. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:13 mezője helyébe  
a következő mező lép: 
 
 (C 

CPVO előírás) 
(13.) TP 151/2 rev. 2017. 3. 15. 
 
3. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:14 mezője helyébe  
a következő mező lép: 
 
 (C 

CPVO előírás) 
(14.) TP 54/2 rev. 2017. 3. 15. 
 
4. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:15 mezője helyébe  
a következő mező lép: 
 
 (C 

CPVO előírás) 
(15.) TP 65/1 rev. 2017. 3. 15. 
 
5. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:16 mezője helyébe  
a következő mező lép: 
 
 (C 

CPVO előírás) 
(16.) TP 48/3 rev. 2017. 3. 15. 
 
6. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:18 mezője helyébe  
a következő mező lép: 
 
 (C 

CPVO előírás) 
(18.) TP 76/2 rev. 2017. 3. 15. 
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7. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:29 mezője helyébe  
a következő mező lép: 
 
 (C 

CPVO előírás) 
(29.) TP 13/5 rev. 2, 2017. 3. 15. 
 
8. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:34 mezője helyébe  
a következő mező lép: 
 
 (C 

CPVO előírás) 
(34.) TP 7/2 rev.  2, 2017. 3. 15. 
 
9. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:37 mezője helyébe  
a következő mező lép: 
 
 (C 

CPVO előírás) 
(37.) TP 55/5 rev. 2, 2017. 3. 15. 
 
10. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:41 mezője helyébe  
a következő mező lép: 
 
 (C 

CPVO előírás) 
(41.) TP 294/1 rev. 2, 2017. 3. 15. 
 
11. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 42. sorral 
egészül ki: 
„ 
 (A 

Tudományos név  
B 

Közönséges név  
C 

CPVO előírás)  
42. Cucurbita maxima x 

Cucurbita moschata  
A Cucurbita maxima Duch. 
x Cucurbita moschata 
Duch. tőként történő 
felhasználásra szánt 
interspecifikus hibridjei 

TP/311/1, 2017. 3. 15. 

” 
 
12. A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet II. részében foglalt táblázat C:3 mezője helyébe  
a következő mező lép: 
 
 (C 

CPVO előírás) 
(3.) TG/154/4, 2017. 4. 5. 
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3. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelethez

 
 

  

3. melléklet a …./2018. (…) AM rendelethez  
 
1. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet A. részében foglalt táblázat a következő (7a) sorral 
egészül ki: 
„ 

 
(A  

Faj 
B  

Engedélyezett szaporítási fok) 

7a. Csicserilednek (Lathyrus cicera L.) 
Szuperelit, Elit, I. szaporítási fok, 
II. szaporítási fok, kereskedelmi 

” 
 
2. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet B. része 1. pontjában az „Ellenőrzések száma 
magtermő évben” című sort megelőző táblázat a következő (4a) sorral egészül ki: 
„ 

 (A  
Faj 

B  
Tudományos név) 

4a. Csicserilednek  Lathyrus cicera L. 
” 

 
3. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet C. rész I. „Mintavétel” című pontjában szereplő 
táblázat a következő (36a) sorral egészül ki: 
„ 

 
[A 
Faj 

B 
Egy tétel 

legnagyobb 
tömege 
(tonna) 

 

C 
Kiszerelt 

csomagolási 
egységek tömege 

legfeljebb 
(kg) 

 

D 
Alapminta 

legalább 
(kg) 

E 
Laborató-

riumi 
minta 

legalább 
(g) 

 

 
F 

Tiszta-
ság- 

vizsgálati 
minta 

legalább 
(g) 

 

G 
Idegen 

magvizs-
gálati 
minta 

(g)] 
 

36a. 
Csicserilednek 
(Lathyrus cicera) 25     1000   140 

”
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4. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet C. rész II. 1.1.2.1. „Minősítési határértékek” című pontjában szereplő táblázat a következő  
8a. sorral egészül ki: 
„ 

[A 

B 
Csírázó- 

képesség 
legalább 

(%) 
 

C 
Ke-

mény 
mag 
leg-

feljebb 
(%) 

 

D 
Tisztaság 
legalább 

(%) 
 

E 
Idegen 

mag 
összesen 

legfeljebb 
(%) 

 

Idegen mag legfeljebb (db/minta) 

Q 
Egyéb szabványok vagy 

feltételek] 

 
F 

Ebből  
egy faj 

 

G 
Elytrigia 
repens 

 

H 
Alope-
curus 

myosu-  
roides 

 

I 
Melilotus 

spp. 
 

J 
Rapanus 

rapha- 
nistrum 

 

K 
Sina-

pis 
arven-

sis 
 

L 
Vadzab 

fajok 
 

M 
Cuscuta 

spp. 
 

N 
Rumex spp., 

kivéve Rumex 
acetosella és 

Rumex 
maritimus 

 

O 
Más színű és 

keserű 
csillagfürt 

 

P 
Más színű és keserű 

csillagfürt 
 

8a. Csicserilednek  
(Lathyrus cicera) 

80   95 0,3 20     5 (d)     0 0       - 

”
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5. A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklet C rész 1.2.2.1. pontjában foglalt táblázat a következő 8a. sorral egészül ki: 
„ 

[A 

B 
Csírázó- 

képesség 
legalább  

(%) 
 

C 
Ke-

mény 
mag 
leg-

feljebb 
(%) 

 

D 
Tisztaság 
legalább  

(%) 
 

E 
Idegen 

mag 
összesen 

legfeljebb 
(% 

Idegen mag legfeljebb  

F 
Ebből  
egy faj 
(tömeg 

%) 
 

G 
Elytrigia 
repens 
(tömeg 

%) 
 

H 
Alope-  
curus 

myosu-  
roides 

(tömeg 
%) 

 

I 
Meli lotus 

spp. 
(tömeg %) 

J 
Rapha 

nus 
rapha 

nistrum 
(tömeg 

%) 
 

K 
Sina-

pis ar-
vensis 

(tö-
meg 

%) 
 

L 
Vadzab 

fajok  
(db/minta) 

 

M 
Cuscuta spp.  
(db/minta) 

. 
 

N 
Rumex spp 

kivéve Rumex. 
acetosella és 

Rumex 
maritimus  
(db/minta)  

 

O 
Más színű és 

keserű 
csillagfürt 

 

P 
Nedves-  

ségtartalom 
legfeljebb (%)] 

 

8a. Csicserilednek  
(Lathyrus cicera) 80   95 1 0,5     0,3     0 (i) 0 (j) (k)  20     

” 
 



29492 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 132. szám 

4. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelethez
„1. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez

  

 
   

 

 
4. melléklet a …./2018. (…) AM rendelethez 

 
„1. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez  
 

Az egyes jelentős dísznövény fajok szaporítóanyaga minőségét hátrányosan befolyásoló, 
jellemző kórokozók és kártevők 

 
 

 A B 
1. Nemzetség vagy faj Kórokozók, kártevők 
2. 1. Begonia x hiemalis  

Fotsch 
1. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi 

stádiumában  
3.  1.1. Aleurodidae, különösen Bemisia tabaci 
4.  1.2. Aphelenchoides spp. 
5.  1.3. Ditylenchus destructor 
6.  1.4. Meloidogyne spp. 
7.  1.5. Myzus ornatus 
8.  1.6. Otiorrhynchus sulcatus 
9.  1.7. Sciara 

10.  1.8. Thysanoptera, különösen Frankliniella occidentalis 
11.  2. Baktériumok 
12.  2.1 Erwinia chrysanthemi  
13.  2.2 Rhodococcus fascians  
14.  2.3 Xanthomonas campestris pv. begoniae  
15.  3. Gombák  
16.  3.1 Lisztharmat 
17.  3.2 Szárrothadás kórokozói (Phytophthora spp., Pythium 

spp. és Rhizoctonia spp.) 
18.  4. Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen  
19.  4.1 Levélfodrosodás 
20.  4.2 Toszpovírusok (Tomato spotted wilt vírus, Impatiens 

necrotic spot vírus) 
21. 2. Citrus 5. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi 

stádiumában  
22.  5.1 Aleurothrixus floccosus (Mashell) 
23.  5.2 Meloidogyne spp. 
24.  5.3 Parabemisia myricae (Kuwana) 
25.  5.4 Tylenchulus semipenetrans 
26.  6. Gombák  
27.  6.1 Phytophthora spp. 
28.  7. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen  
29.  7.1 Viroidok, pl. exocortis, cachexia-xyloporosis 
30.  7.2 A fiatal levelek psorosis-jellegű tüneteit előidéző 

betegségek, pl.: 
31.  7.3 Psorosis, Ring Spot, Cristacortis, Impietratura, Concave 

gum 
32.  7.4 Infectious variegation 
33.  7.5 Citrus leaf rugose 
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34. 3. Dendrantherma 
x grandiflorum  
(Ramat) Kitam 

8. Rovarok, atkák és fonalférgek fejlődésük valamennyi 
stádiumában  

35.  8.1 Agromyzidae 
36.  8.2 Aleurodidae, különösen Bemisia tabaci  
37.  8.3 Aphelenchoides spp. 
38.  8.4 Diarthronomia chrysanthemi  
39.  8.5 Lepidoptera, különösen Cacoecimorpha pronubana, 

Epichoristodes Acerbella 
40.  8.6 Thysanoptera, különösen Frankliniella occidentalis 
41.  9. Baktériumok  
42.  9.1 Agrobacterium tumefaciens  
43.  9.2 Erwinia chrysanthemi  
44.  10. Gombák  
45.  10.1 Fusarium oxisporum spp. chrysanthemi  
46.  10.2 Puccinia chrysanthemi  
47.  10.3 Pythium spp. 
48.  10.4 Rhizoctonia solani  
49.  10.5 Verticillium spp. 
50.  11. Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen  
51.  11.1 Chrysanthemum B mozaik vírus 
52.  11.2 Tomato aspermy cucumo vírus 
53. 4. Dianthus 

caryophyllus L. 
és hibridjei 

12. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi 
stádiumában  

54.  12.1 Agromyzidae 
55.  12.2 Aleurodidae, különösen Bemisia tabaci 
56.  12.3 Thysanoptera, különösen Frankliniella occidentalis 
57.  12.4 Lepidoptera, különösen Cacoecimorpha pronubana, 

Epichoristodes acerbella 
58.  13. Gombák  
59.  13.1 Alternaria dianthi  
60.  13.2 Alternaria dianthicola  
61.  13.3 Fusarium oxisporum f. spp. dianthi  
62.  13.4 Mycosphaerella dianthi  
63.  13.5 Phytophthora nicotiana spp. parasitica  
64.  13.6 Rhizoctonia solani  
65.  13.7 Szárrothadás: Fusarium spp. és Pythium spp. 
72.  13.8 Uromyces dianthi  
66.  14. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen  
67.  14.1 Carnation etched ring caulimovírus 
68.  14.2 Carnation mottle carmovírus 
69.  14.3 Carnation necrotic fleck closterovírus 
70.  14.4 Toszpovírusok (Paradicsom foltos hervadását okozó 

vírus, Impatiens üszökfolt vírus) 
71. 5. Euphorbia 

pulcherrima  
(Wild ex Kletzch) 

15. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi 
stádiumában  

72.  15.1 Aleurodidae, különösen Bemisia tabaci  
73.  16. Baktériumok  
74.  16.1 Erwinia chrysanthemi 
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75.  17. Gombák  
76.  17.1 Fusarium spp. 
77.  17.2 Pythium ultimum  
78.  17.3 Phytophthora spp. 
79.  17.4 Rhizoctonia solani  
80.  17.5 Thielaviopsis basicola  
81.  18. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen  
82.  18.1 Toszpovírusok (Tomato spotted wilt vírus, Impatiens 

spot vírus) 
83. 6. Gerbera L. 19. Rovarok, atkák és fonálférgek a fejlődésük valamennyi 

stádiumában  
84.  19.1 Agromyzidae 
85.  19.2 Aleurodidae, különösen Bemisia tabaci 
86.  19.3 Aphelenchoides spp. 
87.  19.4 Lepidoptera  
88.  19.5 Meloidogyne  
89.  19.6 Thysanoptera, különösen Frankliniella occidentalis 
90.  20. Gombák  
91.  20.1 Fusarium spp. 
92.  20.2 Phytophthora cryptogea  
93.  20.3 Lisztharmat 
94.  20.4 Rhizoctonia solani  
95.  20.5 Verticillium spp. 
96.  21. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen  
97.  21.1 Toszpovírusok (Tomato spotted wilt vírus, Impatiens 

spot vírus) 
98. 7. Gladiolus L. 22. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi 

stádiumában  
99.  22.1 Ditylenchus dipsaci  

100.  22.2 Thysanoptera, különösen Frankliniella occidentalis 
101.  23. Baktériumok  
102.  23.1 Pseudomonas marginata  
103.  23.2 Rhodococcus fascians  
104.  24. Gombák  
105.  24.1 Bortrytis gladiolorum  
106.  24.2 Curvularia trifolii  
107.  24.3 Fusarium oxisporum spp. gladioli  
108.  24.4 Penicillium gladioli  
109.  24.5 Sclerotinia spp. 
110.  24.6 Septoria gladioli  
111.  24.7 Urocystis gladiolicola  
112.  24.8 Uromyces transversalis 
113.  25. Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen  
114.  25.1 Aster yellow mycoplasm 
115.  25.2 Corky pit anyag 
116.  25.3 Cucumber mosaic vírus 
117.  25.4 Gladiolus ringpot vírus (syn. Narcissus latent vírus) 
118.  25.5 Tobacco rattle vírus 
119.  26. Egyéb káros szervezetek:  
120.  26.1 Cyperus esculentus  
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121. 8. Lilium L. 27. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi 
stádiumában  

122.  27.1 Aphelenchoides spp. 
123.  27.2 Rhyzoglyphus spp. 
124.  27.3 Pratylenchus penetrans  
125.  27.4 Rotylenchus robustus  
126.  27.5 Thysanoptera, különösen Frankliniella occidentalis 
127.  28. Baktériumok  
128.  28.1 Erwinia carotovora subsp. carotovora  
129.  28.2 Rhodococcus fascians  
130.  29. Gombák  
131.  29.1 Cylindrocarpon destructans  
132.  29.2 Fusarium oxisporum f. sp. lilii  
133.  29.3 Pythium spp. 
134.  29.4 Rhizoctonia spp. 
135.  29.5 Rhizopus spp. 
136.  29.6 Sclerotium spp. 
137.  30. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen  
138.  30.1 Cucumber mosaic vírus 
139.  30.2 Lily symptomless vírus 
140.  30.3 Lily x vírus 
141.  30.4 Tobacco rattle vírus 
142.  30.5 Tulip breaking vírus 
143.  31. Egyéb káros szervezetek  
144.  31.1 Cyperus esculentus  
145. 9. Malus Miller 32. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi 

stádiumában  
146.  32.1 Anarsia lineatella  
147.  32.2 Eriosoma lanigerum  
148.  33.3 Pajzstetvek, különösen Epidiaspis leperii, 

Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus 
149.  33. Baktériumok  
150.  33.1 Agrobacterium tumefaciens  
151.  33.2 Pseudomonas syringae pv. syringae  
152.  34. Gombák  
153.  34.1 Armillariella mellea  
154.  34.2 Chondrostereum purpureum  
155.  34.3 Nectria galligena  
156.  34.4 Phytophthora cactorum  
157.  34.5 Rosellinia necatrix  
158.  34.6 Venturia spp. 
159.  34.7 Verticillium spp. 
160.  35. Vírusok és vírusszerű szervezetek  
161.  35.1 Mind 
162. 10. Narcissus L. 36. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi 

stádiumában  
163.  36.1 Aphelenchoides subtenuis  
164.  36.2 Ditylenchus destructor  
165.  36.3 Eumerus spp. 
166.  36.4 Merodon equestris  
167.  36.5 Pratylenchus penetrans  
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168.  36.6 Rhizoglyhidae 
169.  36.7 Tarsonemidae 
170.  37. Gombák  
171.  37.1 Fusarium oxysporum f. sp. narcissi  
172.  37.2 Sclerotinia spp. 
173.  37.3 Sclerotium bulborum  
174.  38. Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen  
175.  38.1 Tobacco rattle vírus 
176.  38.2 Narcissus white streak anyag 
177.  38.3 Narcissus yellow stripe vírus 
178.  39. Egyéb káros szervezetek  
179.  39.1 Cyperus esculentus  
180. 11. Pelargonium L. 40. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi 

stádiumában  
181.  40.1 Aleurodidae, különösen Bemisia tabaci  
182.  40.2 Lepidoptera 
183.  40.3 Thysanoptera, különösen a Frankliniella occidentalis  
184.  41. Baktériumok  
185.  41.1 Rhodococcus fascians  
186.  41.2 Xanthomonas campestris pv. pelargonii  
187.  42. Gombák  
188.  42.1 Puccinia pelargonii zonalis  
189.  42.2 Szárrothadás kórokozói (Botrytis spp., Pythium spp.) 
190.  42.3 Verticillium spp. 
191.  43. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen  
192.  43.1 Pelargonium flower break carmovírus 
193.  43.2 Pelargonium leaf curl tombusvírus 
194.  43.3 Pelargonium line pattern vírus 
195.  43.4 Toszpovírusok (Tomato spotted wilt vírus, Impatiens 

spot vírus) 
196. 12. Phoenix 44. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi 

stádiumában  
197.  44.1 Thysanoptera 
198.  45. Gombák  
199.  45.1 Exosporium palmivorum  
200.  45.2 Gliocladium wermoeseni  
201.  45.3 Graphiola phoenicis  
202.  45.4 Pestalozzia phoenicis  
203.  45.5 Pythium spp. 
204.  46. Vírusok és vírusszerű szervezetek  
205.  46.1 Mind 
206. 13. Pinus nigra 47. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi 

stádiumában  
207.  47.1 Blastophaga spp. 
208.  47.2 Rhyacionia buoliana  
209.  48. Gombák  
210.  48.1 Ophodermium seditiosum  
211.  49. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen  
212.  49.1 Mind 
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213. 14. Prunus L. 50. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi 
stádiumában  

214.  50.1 Capnodis tenebrionis  
215.  50.2 Meloidogyne spp. 
216.  50.3 Pajzstetvek, különösen Epidiaspis leperii, 

Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus 
217.  51. Baktériumok  
218.  51.1 Agrobacterium tumefaciens  
219.  51.2 Pseudomonas syringae pv. mors prunorum  
220.  51.3 Pseudomonas syringae pv. syringae  
221.  52. Gombák  
222.  52.1 Armillariella mellea  
223.  52.2 Chondrostereum purpureum  
224.  52.3 Nectria galligena  
225.  52.4 Rosellinia necatrix  
226.  52.5 Taphrina deformans  
227.  52.6 Verticillium spp. 
228.  53. Vírusok és vírusszerű szervezetek és különösen  
229.  53.1 Prune dwarf vírus 
230.  53.2 Prunus necrotic ringspot vírus 
231. 15. Pyrus L. 54. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi 

stádiumában  
232.  54.1 Anarsia lineatella  
233.  54.2 Eriosoma lanigerum  
234.  54.3 Pajzstetvek, különösen Epidiaspis leperii, 

Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus 
235.  55. Baktériumok  
236.  55.1 Agrobacterium tumefaciens  
237.  55.2 Pseudomonas syringae pv. syringae  
238.  56. Gombák  
239.  56.1 Armillariella mellea  
240.  56.2 Chondrostereum purpureum  
241.  56.3 Nectria galligena  
242.  56.4 Phytophthora spp. 
243.  56.5 Rosellinia necatrix  
244.  56.6 Verticillium spp. 
245.  57. Vírusok és vírusszerű szervezetek  
246.  57.1 Mind 
247. 16. Rosa 58. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi 

stádiumában  
248.  58.1 Lepidoptera, különösen Epichoristodes acerbella, 

Cacoecimorpha pronubana 
249.  58.3 Meloidogyne spp. 
250.  58.4 Pratylenchus spp. 
251.  58.5 Tetranychus urticae  
252.  59. Baktériumok  
253.  59.1 Agrobacterium tumefaciens  
254.  60. Gombák  
255.  60.1 Chondrostereum purpureum  
256.  60.2 Coniothyrium spp. 
257.  60.3 Diplocarpon rosae  
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258.  60.4 Peronospora sparsa  
259.  60.5 Phragmidium spp. 
260.  60.6 Rosellinia necatrix  
261.  60.7 Sphaeroteca pannosa  
262.  60.8 Verticillium spp. 
263.  61. Vírusok és vírusszerű szervezetek, és különösen  
264.  61.1 Apple mosaic vírus 
265.  61.2 Arabis mosaic nepovírus 
266.  61.3 Prunus necrotic ringspot vírus 
267. 17. Palmae,  

a következő 
nemzetségek és 
fajok tekintetében  

62. Rovarok, atkák és fonálférgek fejlődésük valamennyi 
stádiumában 

268. 17.1 Areca catechu L. 62.1 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 
269. 17.2 Syagrus 

romanzoffiana 
(Cham.) Glassman 

270. 17.3 Arenga pinnata 
(Wurmb) Merr. 

271. 17.4 Bismarckia 
Hildebr. & H.Wendl. 

272. 17.5 Borassus 
flabellifer L. 

273. 17.6 Brahea armata 
S. Watson 

274. 17.7 Brahea edulis 
H.Wendl. 

275. 17.8 Butia capitata 
(Mart.) Becc. 

276. 17.9 Calamus 
merrillii Becc. 

277. 17.10 Caryota 
maxima Blume 

278. 17.11 Caryota 
cumingii Lodd. ex 
Mart. 

279. 17.12 Chamaerops 
humilis L. 

280. 17.13 Cocos nucifera 
L. 

281. 17.14 Corypha utan 
Lam. 

282. 17.15 Copernicia 
Mart. 

283. 17.16 Elaeis 
guineensis Jacq. 

284. 17.17 Howea 
forsteriana Becc. 

285. 17.18 Jubaea 
chilensis (Molina) 
Baill. 
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286. 71.19 Livistona 
australis C. Martius 

287. 17.20 Livistona 
decora (W. Bull) 
Dowe 

288. 17.21 Livistona 
rotundifolia (Lam.) 
Mart. 

289. 17.22. Metroxylon 
sagu Rottb. 

290. 17.23 Roystonea 
regia (Kunth) O.F. 
Cook 

291. 17.24 Phoenix 
canariensis Chabaud 

292. 17.25 Phoenix 
dactylifera L. 

293. 17.26 Phoenix 
reclinata Jacq. 

294. 17.27. Phoenix 
roebelenii O’Brien 

295. 17.28 Phoenix 
sylvestris (L.) Roxb. 

296. 17.29 Phoenix 
theophrasti Greuter 

297. 17.30 Pritchardia 
Seem. & H.Wendl. 

298. 17.31 Ravenea 
rivularis Jum. & 
H.Perrier 

299. 17.32 Sabal palmetto 
(Walter) Lodd. ex 
Schult. & Schult.f. 

300. 17.33 Trachycarpus 
fortunei (Hook.) H. 
Wendl. 

301. 17.34 Washingtonia 
H. Wendl. 

”  
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5. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelethez
„3. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez

  
   

  

    

5. melléklet a …./2018. (…) AM rendelethez 
 
„3. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez  
 

A dísznövény szaporítóanyag előállítói és forgalmazói tevékenység engedélyezése iránti 
kérelem formanyomtatvány adattartalma és mellékletei: 

 
1. A dísznövény szaporítóanyag előállítói és forgalmazói tevékenység engedélyezése iránti 
kérelem formanyomtatvány adattartalma: 
 
1.1. a kérelmező adatai [természetes személy ügyfél esetén név, lakcím, adóazonosító jel; jogi 

személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet esetén az azonosító adatok (cégnév, 
adószám, székhely, telephely)], 

1.2. a kapcsolattartó neve és elérhetősége, 
1.3. a tevékenység megjelölése (termesztés és forgalmazás, nagykereskedelem), 
1.4. a tevékenység helye (helység, utca/hsz, hrsz., m2), 
1.5. a szaporítóanyagok felsorolása, amelyre a kérelmező a tevékenységet kérelmezi: 

1.5.1. díszfaiskolai (díszfa, díszcserje, örökzöld) 
1.5.2. egy- és kétnyári 
1.5.3. szabadföldi évelő 
1.5.4. cserepes dísznövény 
1.5.5. vágott virág és vágott zöld szaporítóanyaga 
1.5.6. hagymás, gumós, hagymagumós, rhizómás növények 
1.5.7. vízi növény 
1.5.8. vetőmag, 

1.6. a kérelmező növény-egészségügyi regisztrációs száma. 
 
2. A dísznövény szaporítóanyag előállítói és forgalmazói tevékenység engedélyezése iránti 
kérelem mellékletei: 
 
2.1. a termékpálya szerinti terméktanácsi tagság igazolása, 
2.2. az 1.4. pont szerinti területek beazonosítására alkalmas helyszínrajz, 
2.3. jogszerű területhasználat igazolása (tulajdoni lap vagy haszonbérleti szerződés), 
2.4. a terület növény-egészségügyi alkalmasságának igazolása (növény-egészségügyi 
jegyzőkönyv).” 
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6. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelethez
„5. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez

  
   

  

 
 

6. melléklet a …/2018. (…) AM rendelethez 

„5. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez  
 

Értékesítési jelentés a forgalomba hozott borászati termékekről 
 

Borvidék: Adatszolgáltató neve 
 Hegyközség Címe: 
 

 
GA száma:   

 A B C D E F 

1.  Értékesítés 

2. Termékkategória1: 
 

…………………………………………. 

Folyó 
(>60 liter) 

60 litert meg nem 
haladó űrtartalmú 

tárolóedénybe 
kiszerelt értékesítés 

Mindösszesen 
(hl) 

3.  fehér 
(hl) 

vörös/rozé 
(hl) 

fehér 
(hl) 

vörös/rozé 
(hl) 

4. 1. Belföldi értékesítés      

5. Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati 
termék: 

     

 - ... OEM      

 - ... OEM      

6. Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borászati termék:      

 - ... OFJ      

 - ... OFJ      

7. Nem OEM/OFJ fajta borászati termék (FNF)      

8. Nem OEM/OFJ  borászati termék (FN)      

9. Kiszerelt fröccs      

10. 2. EU-tagországba történő értékesítés      

11. Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termék      

12. Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borászati termék      

13. Nem OEM/OFJ fajta borászati termék (FNF)      

14. Nem OEM/OFJ borászati termék (FN)      

15. Kiszerelt fröccs      
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16. 3. Harmadik országba értékesítés (export)      

17. Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termék      

18. Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borászati termék      

19. Nem OEM/OFJ fajta borászati termék (FNF)      

20. Nem OEM/OFJ borászati termék (FN)      

21. Kiszerelt fröccs      

  

 
1 termékkategória-kódok: 
1 bor 
2 még erjedésben lévő újbor 
3 likőrbor 
4 pezsgő 
5 minőségi pezsgő 
6 illatos minőségi pezsgő 
7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor 
8 gyöngyözőbor 

9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor 
10 szőlőmust 
11 részben erjedt szőlőmust 
12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust 
13 sűrített szőlőmust 
14 finomított szőlőmustsűrítmény 
15 szárított szőlőből készült bor 
16 túlérett szőlőből készült bor 
17 borecet 

 

 

Kelt: ..................................................................................   .........................................................................  
 hegyközségi tag/adatszolgáltató 

   aláírása” 
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7. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelethez
„6. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez

  

 
   

 

7. melléklet a …/2018. (…) AM rendelethez 

„6. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez  
 

A. Borászati termékek készletjelentése 
 

Borvidék: Adatszolgáltató neve 
 

      
Hegyközség Címe: 

 
      

 
GA száma:   

      
         

 A B C D E F G 

1. 

Borászati termékek kategóriái 
Saját készlet (hl) Bértárolásra átvett készlet (hl) 

2. Fehér Vörös/rozé Összesen Fehér Vörös/rozé Összesen 

3. Borok:       

4. ............ OEM       

5. ............ OEM       

6. ............ OFJ       

7. ............ OFJ       

8. Nem OEM/ OFJ fajtabor       

9. Nem OEM/ OFJ bor       

10. Az EU más tagországaiból származó borok       

11. Harmadik országból származó borok       

12. Pezsgő1:       

13. Mustok:       

14. Sűrített szőlőmust       
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15. Finomított szőlőmust-sűrítmény       

16. Tartósított must       

17. Részben erjedt szőlőmust       

18. Kiszerelt fröccs       

19. Egyéb       

1 Pezsgő: pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő összesen 
 

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

....................................................................... 
 hegyközségi tag/adatszolgáltató 

aláírása 
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B. Jelentés a palackos erjesztésű pezsgő, minőségi pezsgő készletváltozásáról 
(egyszerűsített adóraktár engedélyes, kisüzemi bortermelő)  

 
Borvidék: Adatszolgáltató neve 
Hegyközség Címe: 

 GA száma:  
 A B C D 

1.  Jogcím Adózatlan (hl) Adózott (hl) 

2. Nyitókészlet   

3. Növekedés Saját előállítás   

4.  Adóraktárból betárolt   

5.  Egyéb növekedés   

6.  Növekedés összesen (3-5. sorok összesen)   

7. Csökkenés Adóköteles fogyasztás   

8.  Adómentes fogyasztás   

9.  Másik adóraktárba kitárolt (bérmunka, bértároltatás)   

10.  Harmadik országba kitárolt   

11.  Tagállamba adófelfüggesztéssel kitárolt    

12.  Tagállamba nem adófelfüggesztéssel kitárolt    

13.  Belföldön szabadforgalomba bocsátott   

14.  Igazoltan megsemmisült   

15.  Mintaként vett   

16.  Egyéb adóköteles csökkenés   

17.  Egyéb nem adóköteles csökkenés   

18.  Tényleges veszteség   

19.  Csökkenés összesen (7-18. sorok összege)   

20. Zárókészlet (2. sor és 6. sor összege, és a 19. sor különbözete)   

21.  Elszámolható veszteség   

22.  Adóköteles hiány (18. sor és a 21. sor különbözete)   

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

 hegyközségi tag/adatszolgáltató 
   aláírása 
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C. Egyéb készletváltozások elszámolása 
[Elszámolási időszak: borpiaci év (előző év 08. 01-től aktuális év 07. 31-ig)] 

 
 

 
Borvidék: Adatszolgáltató neve 
Hegyközség Címe: 

 
GA száma:  
 

 A B 

1. Keletkezett törköly mennyisége (q)  

2. Adott borpiaci évben keletkezett borseprő mennyisége (hl)  

3. Adott borpiaci évben a termék előállítása során ténylegesen keletkezett veszteség 
(hl) 

 

4. Adómentes borfogyasztás (hl)  

5. Adóköteles borfogyasztás (hl)   

 

Kelt:  .........................................................................................   .........................................................................  
 hegyközségi tag/adatszolgáltató 

   aláírása 
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D. Elszámolás hivatalos zár készletről 
 

Borvidék: Adatszolgáltató neve 
Hegyközség Címe: 

 
GA száma:  
 

 

 A B C D E F 

1. 
A hivatalos zár 

típusa és 
kezdősorszáma 

Nyitókészlet 
(db) 

Beszerzett 
mennyiség 

(db) 

Felhasznált 
mennyiség 

(db) 

A 
megsemmisült, 

elveszett 
hivatalos zárak 

(db) 

Készleten lévő 
mennyiség 

(db) 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 

Kelt:  .........................................................................................   .........................................................................  
 hegyközségi tag/adatszolgáltató 

   aláírása” 
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A honvédelmi miniszter 13/2018. (VIII. 31.) HM rendelete
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek 
kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 23.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek 
kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek 
kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról szóló 13/2018. (VIII. 31.) HM rendelettel megállapított 
1. és 2. mellékletet, valamint módosított 2a. mellékletet a 2018/19. tanévtől induló képzésekre kell alkalmazni.”

2. §  Az R.
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,
c) 2a. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 132. szám 295091. melléklet a…../2018. (        ) HM rendelethez 

 

„1. melléklet a 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelethez 

 

A honvédelmért felelős miniszter ágazatába tartozó azon szakképesítések felsorolása, ágazatonként, szakmairányonként, 
amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra 

 A B C D E F 

1  
Szakképesítések megnevezése 

Szakma-
csoport 

megnevezése 

2     Alap-szakképesítés megnevezése:  

3 I. 54 863 02 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) 22. Közszolgálat 

4 1.    (parancsnoki ágazat, ABV védelmi)  

5 2.    (parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér)  

6 3.    (légi vezetés ágazat)  

7 4.    (híradó ágazat)  

8 5.    (katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat)  

9 6.    (repülésbiztosító ágazat)  

10 7.    (speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai felderítő)   

11 8.    (speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés)  

12 9.    (szerelő ágazat, páncélos és gépjármű szerelő)  

13 10.    (szerelő ágazat, műszakigép-szerelő)  

14 11.    (műszerész ágazat, fegyverműszerész)  

15 12.    (műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész)  

16 13.    (állami légijármű szerelő ágazat)  

17 14. 
   

(állami légijármű műszerész ágazat)  

18 15. (katonai pénzügyi ágazat)  

19     Szakképesítés-ráépülés megnevezése:  

20 II. 55 863 01 Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)  

21 1.    (légi vezetés ágazat)  

22 2.    (híradó és informatikai ágazat)  

23 3.    (speciális felderítő ágazat)  

24 4.    (biztonsági ágazat, katonai felderítő)  

25 5.    (biztonsági ágazat, nemzetbiztonsági)  

26 6.    (biztonsági ágazat, rádióelektronikai felderítő)  
27     Részszakképesítés megnevezése:  

 III. 31 863 01 Alapfokú katonai vezető-helyettes 

28     
Nem kizárólag katonai oktatási intézményben oktatható alap-

szakképesítés megnevezése 
 

29 IV. 52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő  
30 V. 54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintéző  

 
 

” 
  

1. melléklet a 13/2018. (VIII. 31.) HM rendelethez
„1. melléklet a 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelethez

”
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2. melléklet a…../2018. (        ) HM rendelethez 

„2. melléklet a 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelethez 

 
 

HONVÉD ALTISZT AZ ÁGAZAT/SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL 
ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS 

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 863 02 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Honvéd altiszt, az ágazat/szakmairány megjelölésével 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960–1440 óra 

2. A SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI JELLEMZŐ ADATOK 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

a)  Iskolai előképzettség, végzettség: érettségi vizsga, és angol, német vagy francia nyelvből államilag elismert 
általános, komplex, alapfokú nyelvvizsga, vagy 

b) iskolai előképzettség hiányában 

2.1.1. Bemeneti kompetenciák: –  

2.1.2. Szakmai előképzettség: Az eredményesen végrehajtott katonai alapfelkészítés a 10282-12 Katonai alapfeladatok 
modultartalmába beszámítandó. 

2.1.3. Előírt gyakorlat: –  

2.1.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: vannak [vonatkozó HM rendelet szerint] 

2.1.5. Pályaalkalmassági követelmények: vannak [vonatkozó HM rendelet szerint] 

2.1.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 % 

2.1.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %  

2.1.8. Szintvizsga: – 

2.1.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 120 óra a II. félév szorgalmi időszakát 
követően, 80 óra a IV. félév szorgalmi időszakában. 

3. PÁLYATÜKÖR 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok): 

 A B C 

3.1.1. 
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2. 0210 
Fegyveres szervek középfokú 
képesítést igénylő foglalkozásai Honvéd altiszt 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

3.2.1. A Magyar Honvédségnél altiszti állományban: 
a) katonai alaptevékenységet végez, 
b) altiszti alapfeladatokat hajt végre, 
c) katonai ágazati alap- és szaktevékenységet végez, 
d) katonai szakmairányú szaktevékenységet végez. 

3.2.2. Legfontosabb munkatevékenységek: 
a) katonai alapfeladatok körében a szolgálati, alaki és öltözködési szabályzatban meghatározottakat alkalmazza, 
b) egyéni lőfegyverét, védelmi eszközeit és felszerelését kezeli, karbantartja, 
c) őr-, ügyeleti,  készenléti, futár-, valamint rendészeti szolgálati feladatot lát el, 

2. melléklet a 13/2018. (VIII. 31.) HM rendelethez
„2. melléklet a 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelethez
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d) végrehajtja a napirend feladatait, parancsnokát támogatva részt vesz az alegység napi tevékenységének 
irányításában, 

e) műszaki, logisztikai, harcászati, hírváltási, ön- és kölcsönös segélynyújtási, katasztrófavédelmi és nem háborús 
műveleti feladatokat lát el, 

f) a beosztott állomány kiképzését tervezi, szervezi és végzi, a saját katonai-szakmai ismereteit önképzéssel 
fejleszti, edzi testét, 

g) számítógépes nyilvántartásokat vezet, elektronikus formátumú dokumentumokat készít, 
h) a szakbeosztásához rendszeresített haditechnikai eszközöket kezel, üzemeltet, tesztel, karbantart, az 

egyszerűbb hibákat javítja, 
i) betartja és betartatja katonai gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt biztonsági rendszabályokat, 

munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez, 
j) elsajátítja és alkalmazza a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatokat és viselkedési normákat a katonai-

szakmai tevékenység során, 
k) építi és fejleszti az alegység közösségét, motiválja beosztottjait, kezeli a konfliktusokat és stresszhelyzeteket, 
l) katonai személyek és szervezetek, valamint polgári személyek és szervezetek közötti kommunikációt végez, 
m) a beosztott állomány képzésének és előmenetelének tervezése, szervezése, a beosztott állomány 

önképzésének, ismeretszerzésének segítése, részükre egyéni fizikai felkészítési program kidolgozása, 
n) az alegységnél működő mentor-, családtámogató programot segíti, 
o) közreműködik a honvédelmi nevelés programjának megvalósításában, a tiszt- és altisztképzésben; 
p) végrehajtja a személyi állomány pénzügyi ellátását, az érintett alakulatok pénzügyi és számviteli biztosítását 

békeidőszakban, valamint háborús körülmények között egyaránt, és 
q) kezeli a HM Költségvetés Gazdálkodás Információs Rendszer (a továbbiakban: HM KGIR) alrendszereit, és 

vezeti az ehhez kapcsolódó analitikát. 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése szakképesítés köre 
3.3.3. 31 863 01 Alapfokú katonai vezető-helyettes Részszakképesítés 

3.3.4. 55 863 01 
Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány 
megjelölésével) Szakképesítés-ráépülés 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 

4.1. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (parancsnoki ágazat, ABV védelmi) 

megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.1.1. azonosító száma megnevezése 
4.1.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok 
4.1.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok 

4.1.4. 10284-12 Parancsnoki ágazati alap- és szaktevékenységek 
4.1.5. 10285-12 Parancsnoki ágazat, ABV védelmi szakmairányú szaktevékenységek 

4.2. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér) 

megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.2.1. azonosító száma megnevezése 
4.2.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok 

4.2.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok 
4.2.4. 10284-12 Parancsnoki ágazati alap- és szaktevékenységek 

4.2.5. 10286-12 
Parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér szakmairányú 
szaktevékenységek 

4.3. Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (légi vezetés ágazat) megnevezésű, állam által 
elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.3.1. azonosító száma megnevezése 
4.3.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok 
4.3.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok 

4.3.4. 10287-12 Légi vezetés ágazati alap- és szaktevékenységek 
4.3.5. 10288-12 Légi vezetés ágazat, szakmairányú szaktevékenységek 
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4.4. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (híradó ágazat) megnevezésű, állam által 
elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.4.1. azonosító száma megnevezése 
4.4.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok 

4.4.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok 
4.4.4. 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek 
4.4.5. 10290-12 Híradó ágazati szaktevékenységek 

4.4.6. 12146-17 Híradó ágazati, szakmairányú szaktevékenységek 

4.5. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat) 

megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.5.1. azonosító száma megnevezése 
4.5.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok 
4.5.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok 

4.5.4. 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek 
4.5.5. 10293-12 Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazati szaktevékenységek 

4.5.6. 10294-12 Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat, szakmairányú 
szaktevékenységek 

4.6. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (repülésbiztosító ágazat) megnevezésű, állam 
által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.6.1. azonosító száma megnevezése 
4.6.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok 
4.6.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok 

4.6.4. 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek 
4.6.5. 10295-12 Repülésbiztosító alapismeretek 

4.6.6. 10296-12 Repülésbiztosító szakismeretek, szaktevékenységek 

4.7. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai 

felderítő) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól 
szóló kormányrendelet szerinti 

4.7.1. azonosító száma megnevezése 
4.7.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok 
4.7.3 12151-17 Altiszti alapfeladatok 

4.7.4. 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek 
4.7.5. 10297-12 Speciális felderítő ágazati szaktevékenységek 

4.7.6. 10298-12 Speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai felderítő szakmairányú 
szaktevékenységek 

4.8. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés) 

megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.8.1. azonosító száma megnevezése 
4.8.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok 
4.8.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok 

4.8.4. 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek 
4.8.5. 10297-12 Speciális felderítő ágazati szaktevékenységek 

4.8.6. 10299-12 
Speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés szakmairányú 
szaktevékenységek 

4.9. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (szerelő ágazat, páncélos és gépjárműszerelő) 

megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.9.1. azonosító száma megnevezése 
4.9.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok 
4.9.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok 

4.9.4. 10300-12 Szerelő, műszerész ágazati alaptevékenységek 
4.9.5. 10301-12 Szerelő ágazati szaktevékenységek 
4.9.6. 10302-12 Szerelő ágazat, páncélos- és gépjármű szerelő szakmairányú 
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szaktevékenységek 

4.10. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (szerelő ágazat, műszakigép-szerelő) 

megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.10.1. azonosító száma megnevezése 
4.10.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok 

4.10.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok 
4.10.4. 10300-12 Szerelő, műszerész ágazati alaptevékenységek 

4.10.5. 10301-12 Szerelő ágazati szaktevékenységek 
4.10.6. 10303-12 Szerelő ágazat, műszakigép-szerelő szakmairányú szaktevékenységek 

4.11. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (műszerész ágazat, fegyverműszerész) 

megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.11.1. azonosító száma megnevezése 
4.11.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok 

4.11.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok 
4.11.4. 10300-12 Szerelő, műszerész ágazati alaptevékenységek 

4.11.5. 10304-12 Műszerész ágazati szaktevékenységek 
4.11.6. 10305-12 Műszerész ágazat, fegyverműszerész szakmairányú szaktevékenységek 

4.12. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész) 

megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.12.1. 10282-12 Katonai alapfeladatok 
4.12.2. 12151-17 Altiszti alapfeladatok 

4.12.3. 10300-12 Szerelő, műszerész ágazati alaptevékenységek 
4.12.4. 10304-12 Műszerész ágazati szaktevékenységek 

4.12.5. 10306-12 
Műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész szakmairányú 
szaktevékenységek 

4.13. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (állami légijármű szerelő ágazat) megnevezésű, 

állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet 
szerinti 

4.13.1. azonosító száma megnevezése 
4.13.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok 
4.13.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok 

4.13.4. 12147-17 Légijármű szerelő alapismeretek 
4.13.5. 12148-17 Légijármű szerelő 

  

4.14. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (állami légijármű műszerész ágazat) 

megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.14.1. azonosító száma megnevezése 
4.14.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok 
4.14.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok 
4.14.4. 12149-17 Avionikai alapismeretek 

4.14.5. 12150-17 Avionika 

4.15. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (katonai pénzügyi ágazat) megnevezésű, állam 
által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.15.1. azonosító száma megnevezése 

4.15.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok 

4.15.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok 
4.15.4. 12139-17 Katonai gazdálkodási alapfeladatok 
4.15.5. 12138-17 Katonai készenléti fokozatok pénzügyi-számviteli szakfeladatok 

4.15.6. 12140-17 Közpénzügyi alapfeladatok 
4.15.7. 12141-17 Katonai pénzügyi informatikai alapfeladatok 
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4.15.8. 12142-17 Katonai pénzügyi szakfeladatok 

4.15.9. 12143-17 Költségvetési számviteli szakfeladatok 

4.16. A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha az adott ágazat/szakmairány követelménymoduljaihoz rendelt modulzáró 
vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti. 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

5.1.1. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele. 

5.1.2. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott 
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

5.1.3. „B” kategóriás vezetői engedély megléte, kivéve 
Szerelő ágazat: „B” és „C” kategóriás vezetői engedély megléte. 

5.1.4. ECDL START számítógép kezelői jogosítvány megléte, kivéve 
Légi vezetés, Híradó, Katonai informatikai rendszerüzemeltető, Speciális felderítő (rádióelektronikai 
felderítő), Katonai pénzügyi ágazat/szakmairányt, ahol az ECDL számítógép kezelői jogosítvány megléte. 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 

5.2.1. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (parancsnoki ágazat, ABV védelmi) megnevezésű, 

állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

5.2.1.1. 
azonosító 

száma 
megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.1.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok  gyakorlati 

5.2.1.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok írásbeli 
5.2.1.4. 10284-12 Parancsnoki ágazati alap- és szaktevékenységek írásbeli, szóbeli 

5.2.1.5. 10285-12 Parancsnoki ágazat, ABV védelmi szakmairányú 
szaktevékenységek 

gyakorlati, írásbeli, szóbeli 

5.2.2. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér) 

megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

5.2.2.1. azonosító 
száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.2.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok gyakorlati 
5.2.2.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok írásbeli 

5.2.2.4. 10284-12 Parancsnoki ágazati alap- és szaktevékenységek írásbeli, szóbeli 

5.2.2.5. 10286-12 Parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér 
szakmairányú szaktevékenységek 

gyakorlati, írásbeli, szóbeli 

5.2.3. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (légi vezetés ágazat) megnevezésű, állam által 

elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

5.2.3.1. azonosító 
száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok gyakorlati 
5.2.3.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok írásbeli 

5.2.3.4. 10287-12 Légi vezetés ágazati alap- és szaktevékenységek szóbeli 
5.2.3.5. 10288-12 Légi vezetés ágazat, szakmairányú szaktevékenységek írásbeli, gyakorlati 

5.2.4. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (híradó ágazat) megnevezésű, állam által elismert 

szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

5.2.4.1. azonosító 
száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.4.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok gyakorlati 

5.2.4.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok írásbeli 
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5.2.4.4. 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek írásbeli 

5.2.4.5. 10290-12 Híradó ágazati szaktevékenységek írásbeli, szóbeli, gyakorlati 
5.2.4.6. 12146-17 Híradó ágazati szakmairányú szaktevékenység írásbeli, szóbeli, gyakorlati 

5.2.5. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat) 

megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

5.2.5.1. azonosító 
száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.5.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok gyakorlati 

5.2.5.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok írásbeli 

5.2.5.4. 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek írásbeli 

5.2.5.5. 10293-12 
Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazati 
szaktevékenységek írásbeli, szóbeli 

5.2.5.6. 10294-12 Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat, 
szakmairányú szaktevékenységek 

gyakorlati, szóbeli 

5.2.7. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (repülésbiztosító ágazat) megnevezésű, állam által 

elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

5.2.7.1. azonosító 
száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.7.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok gyakorlati 
5.2.7.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok írásbeli 

5.2.7.4. 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek írásbeli 

5.2.7.5. 10295-12 Repülésbiztosító alapismeretek írásbeli 
5.2.7.6. 10296-12 Repülésbiztosító szakismeretek, szaktevékenységek gyakorlati, írásbeli, szóbeli 

5.2.8. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai 

felderítő) megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

5.2.8.1. 
azonosító 

száma 
megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.8.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok gyakorlati 

5.2.8.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok írásbeli 
5.2.8.4. 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek írásbeli 

5.2.8.5. 10297-12 Speciális felderítő ágazati szaktevékenységek írásbeli, szóbeli 

5.2.8.6. 10298-12 Speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai felderítő 
szakmairányú szaktevékenységek 

gyakorlati, írásbeli, 
szóbeli 

5.2.9. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés) 

megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

5.2.9.1. azonosító 
száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.9.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok gyakorlati 
5.2.9.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok írásbeli 

5.2.9.4. 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek írásbeli 
5.2.9.5. 10297-12 Speciális felderítő ágazati szaktevékenységek írásbeli, szóbeli 

5.2.9.6. 10299-12 
Speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés 
szakmairányú szaktevékenységek 

gyakorlati, írásbeli, 
szóbeli 

5.2.10. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (szerelő ágazat, páncélos és gépjárműszerelő) 

megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

5.2.10.1. 
azonosító 

száma 
megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.10.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok gyakorlati 

5.2.10.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok írásbeli 
5.2.10.4. 10300-12 Szerelő, műszerész ágazati alaptevékenységek írásbeli 

5.2.10.5. 10301-12 Szerelő ágazati szaktevékenységek szóbeli 
5.2.10.6. 10302-12 Szerelő ágazat, páncélos- és gépjármű szerelő gyakorlati, írásbeli, 
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szakmairányú szaktevékenységek szóbeli 

5.2.11. Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (szerelő ágazat, műszakigép-szerelő) megnevezésű, 
állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

5.2.11.1. azonosító 
száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.11.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok gyakorlati 

5.2.11.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok írásbeli 

5.2.11.4. 10300-12 Szerelő, műszerész ágazati alaptevékenységek írásbeli 
5.2.11.5. 10301-12 Szerelő ágazati szaktevékenységek szóbeli 

5.2.11.6. 10303-12 Szerelő ágazat, műszakigép-szerelő szakmairányú 
szaktevékenységek 

gyakorlati, írásbeli, 
szóbeli 

5.2.12. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (műszerész ágazat, fegyverműszerész) 

megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

5.2.12.1. azonosító 
száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.12.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok gyakorlati 
5.2.12.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok írásbeli 

5.2.12.4. 10300-12 Szerelő, műszerész ágazati alaptevékenységek írásbeli 

5.2.12.5. 10304-12 Műszerész ágazati szaktevékenységek szóbeli 

5.2.12.6. 10305-12 
Műszerész ágazat, fegyverműszerész szakmairányú 
szaktevékenységek 

gyakorlati, írásbeli, 
szóbeli 

5.2.13. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész) 

megnevezésű, állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

5.2.13.1. 
azonosító 

száma 
megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.13.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok gyakorlati 

5.2.13.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok írásbeli 
5.2.13.4. 10300-12 Szerelő, műszerész ágazati alaptevékenységek írásbeli 

5.2.13.5. 10304-12 Műszerész ágazati szaktevékenységek szóbeli 

5.2.13.6. 10306-12 Műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész 
szakmairányú szaktevékenységek 

gyakorlati, írásbeli, 
szóbeli 

5.2.14. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (állami légijármű szerelő ágazat) megnevezésű, 

állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

5.2.14.1. azonosító 
száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.14.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok gyakorlati 
5.2.14.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok írásbeli 

5.2.14.4. 12147-17 Légijármű szerelő alapismeretek írásbeli 

5.2.14.5. 12148-17 Légijármű szerelő 
gyakorlati, írásbeli, 
szóbeli 

5.2.15. 
Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (állami légijármű műszerész ágazat) megnevezésű, 
állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

5.2.15.1. azonosító 
száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.15.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok gyakorlati 

5.2.15.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok írásbeli 

5.2.15.4. 12149-17 Avionikai alapismeretek írásbeli 

5.2.15.5. 12150-17 Avionika 
gyakorlati, írásbeli, 
szóbeli 

5.2.16. Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (katonai pénzügyi ágazat) megnevezésű, állam által 
elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

5.2.16.1. 
azonosító 

száma 
megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.16.2. 10282-12 Katonai alapfeladatok gyakorlati 

5.2.16.3. 12151-17 Altiszti alapfeladatok írásbeli 
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5.2.16.4. 12139-17 Katonai gazdálkodási alapfeladatok írásbeli 

5.2.16.5. 12140-17 Közpénzügyi alapfeladatok írásbeli 
5.2.16.6. 12141-17 Katonai pénzügyi informatikai alapfeladatok gyakorlati 

5.2.16.7. 12142-17 Katonai pénzügyi szakfeladatok gyakorlati 
5.2.16.8. 12143-17 Költségvetési számviteli szakfeladatok gyakorlati 

5.2.16.9. 12138-17 
Katonai készenléti fokozatok pénzügyi-számviteli 
szakfeladatok 

szóbeli 

5.3. A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha az adott ágazat/szakmairány követelménymoduljaihoz rendelt 
modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 51%-os szinten teljesíti. 

5.4. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.4.1. Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt parancsnoki ágazat, ABV védelmi megnevezésű szakképesítés 
komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.4.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok 
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, 
általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, 
kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre. 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

b) A vizsgafeladat megnevezése: 10285-12 Parancsnoki ágazat, ABV védelmi szakmairányú szaktevékenységek 
Szakharcászat és vegyi védelmi technikai eszközök üzemben tartása feladatai végrehajtása. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, felkészülési idő 30 perc 
A vizsgafeladat aránya: 40 % 

5.4.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  

A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10284-12 Parancsnoki ágazati alap- és szaktevékenységek; 10285-12 
Parancsnoki ágazat, ABV védelmi szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó 
központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése. 
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); 
Fegyvernemi alapismeretek felmérése; Vegyi védelmi technikai eszközök ismerete. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

Válaszadás a 4. pont 10284-12 Parancsnoki ágazati alap- és szaktevékenységek, 10285-12 Parancsnoki ágazat, 
ABV védelmi szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított 
és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre. 
Témakörök: A Magyar Honvédség fegyvernemeinek és szakcsapatainak tevékenysége, eszközei; ABV védelmi 
szakismeretek. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, felkészülési idő 30 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.2. Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér megnevezésű 
szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.4.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok 
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, 
általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, 
kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre. 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

b) A vizsgafeladat megnevezése: 10286-12 Parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér szakmairányú 
szaktevékenységek  

Kezelői feladatok ellátása, szakharcászat. 
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A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, felkészülési idő 30 perc 
A vizsgafeladat aránya: 40 % 

5.4.2.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  

A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10284-12 Parancsnoki ágazati alap- és szaktevékenységek; 10286-12 
Parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez 
kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése. 
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); 
Fegyvernemi alapismeretek felmérése; 
Technikai ismeretek, szakharcászat, lőelmélet. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

Válaszadás a 4. pont 10284-12 Parancsnoki ágazati alap- és szaktevékenységek, 10286-12 Parancsnoki ágazat, 
légvédelmi rakéta és tüzér szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag 
összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre. 
Témakörök: A Magyar Honvédség fegyvernemeinek és szakcsapatainak tevékenysége, eszközei; Technikai 
ismeretek, szakharcászat, lőelmélet. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, felkészülési idő 30 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.3. Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt légi vezetés ágazat, megnevezésű szakképesítés komplex 
szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.4.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok 
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, 
általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, 
kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre. 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

b) A vizsgafeladat megnevezése: 10287-12 Légi vezetés ágazat, ágazati alap- és szaktevékenységek 
Az altisztjelölt a vizsgán bizonyítja az integrált légi vezetési és irányítási számítógépes rendszer, valamint a 
repülési adatfeldolgozó és tájékoztató számítógépes rendszer alapvető beállításainak és kezelői fogásainak 
ismeretét, végrehajtja a szakmai modul során megismert NATO egyezményes jelentések összeállítását, 
feldolgozását, valamint a légiforgalmi és repülésmeteorológiai jelentések kezelését, feldolgozását. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, felkészülési idő 30 perc 
A vizsgafeladat aránya: 30 % 

5.4.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  

A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10288-12 Légi vezetés ágazat, szakmairányú szaktevékenységek 
modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése. 
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); A légihelyzet-kép előállítására, fenntartására, továbbítására 
vonatkozó alapvető eljárások; a légi célok hovatartozását jelölő NATO azonosítási kategóriák; a légvédelmi 
rakéta erők harcászati vezetésének és irányításának eljárásai; az általános légiközlekedési szabályok, valamint 
a légvédelmi célú és harckiképzési repülések végrehajtásának rendszabályai; a légvédelmi irányítás formái és 
típusai; a polgári légiforgalmi irányító és a légvédelmi irányító vagy katonai légiforgalmi szolgálati egységek 
együttműködésének eljárásai; a katonai légtérellenőrzés szabályai, valamint a légtérellenőrzés eszközei; a légi 
kutató-mentő szolgálat ellátásának, a bevetés tervezésének és végrehajtásának eljárásai. 

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc 
A vizsgafeladat aránya: 30 % 

5.4.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

Válaszadás a 4. pont 10287-12 Légi vezetés ágazati alap- és szaktevékenységek; 10288-12 Légi vezetés ágazat, 
szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított 
rádióforgalmazási feladatokat tartalmazó tételek alapján bizonyítani az általános légiforgalmi és az alapvető 
műveleti egyezményes, angol nyelvű rádió-távbeszélő kifejezések használatára vonatkozó szabályok 
elsajátítását. 
Témakörök: ICAO rádió-távbeszélő kifejezések, AAP-7 műveleti rádió-távbeszélő kifejezések. 
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A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, felkészülési idő 30 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.4. Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt híradó ágazat megnevezésű szakképesítés komplex szakmai 
vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.4.4.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok 
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, 
általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, 
kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre. 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

b) A vizsgafeladat megnevezése: 10290-12 Híradó ágazati szaktevékenységek; 12146-17 Híradó ágazati 
szakmairányú szaktevékenységek 

Hírváltási feladat végrehajtása; Híradóeszközök, eszközkomplexumok szabályos telepítése és üzemeltetése a 
híradó és informatikai hálózatok rendszertechnikai kiszolgálása. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, felkészülési idő 30 perc 
A vizsgafeladat aránya: 40 % 

5.4.4.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  

A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek modulok, 10290-12 
Híradó ágazati szaktevékenységek 12146-17 Híradó ágazati szakmairányú szaktevékenységek témaköreihez 
kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap  kitöltése. 
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); Szakmai idegen nyelv, különösen szavak és kifejezések; 
Villamosságtani alapismeretek, így érintésvédelem, áramköri jelölések, passzív, aktív áramköri elemek, egyen- 
és váltakozó áramú körök számításai, információs hadviselés eszközei, NATO információs terminológiái; 
Átvitel-technikai ismeretek, azaz jelátvitel, hullámterjedés, modulációk, antennák, kiterjesztett spektrumú 
rendszerek, műholdas összeköttetések; Híradásszervezés, különösen fogalmak, NATO jelek és jelölések; Híradó 
technikai ismeretek. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.4.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

Válaszadás a 4. pont 10290-12 Híradó ágazati szaktevékenységek 12146-17 Híradó ágazati szakmairányú 
szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott 
szóbeli vizsgakérdésekre. 

Témakörök: Híradásszervezés, csapatkiképzés-módszertan, átviteltechnikai ismeretek; híradóeszközök és 
eszközkomplexumok telepítési és üzemeltetési szabályainak alkalmazása, a híradó és informatikai hálózatok 
rendszertechnikai kiszolgálása. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, felkészülési idő 20 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.5. Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat, katonai 
informatikai-rendszer üzemeltető megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei 
és vizsgafeladatai: 

5.4.5.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok 
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, 
általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, 
kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre. 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

b) A vizsgafeladat megnevezése: 10294-12 Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat, szakmairányú 
szaktevékenységek  

A vizsgafeladat ismertetése: gyakorlati készségek bemutatása a helyi hálózat, DNS szerver, címtartomány, 
átjáró konfigurálása, a Windows szerver felhasználói fiókok beállítása, a felhasználói jogosultság, 
csoportházirend beállítása, a hálózati nyomtató és meghajtók hozzárendelése, a vírusirtó szoftverek 
alkalmazása, az elektronikus levelező rendszer fiókok beállítása, egyszerű katonai weblap elkészítése 
témakörökből. 
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A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
A vizsgafeladat aránya: 40 % 

5.4.5.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  

A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek; 10293-12 Katonai 
informatikai-rendszer üzemeltető ágazati szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag 
összeállított és kiadott feladatlap kitöltése. 
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); Villamossági, digitális technikai ismeretek, azaz 
érintésvédelem, áramköri jelölések, passzív, aktív áramköri elemek, egyen- és váltakozó áramú körök 
számításai, információs hadviselés eszközei, NATO információs terminológiái; Informatikai üzemeltetési 
alapismeretek és szabályzatismeret felmérése, számítógépek és perifériák felépítése, számítógép-hálózatok 
elemei, működése, hálózati protokollok ismerete. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.5.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

Válaszadás a 4. pont 10293-12 Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazati szaktevékenységek; 10294-
12 Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat, szakmairányú szaktevékenységek modulok 
témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre. 
Témakörök: Beszámoló az MH informatikai szolgálata, az MH informatikai rendszere, a számítástechnikai 
alapfogalmak, az MH informatikai szolgáltatásai, az informatikai üzemeltetés feladatai, a felhasználókkal való 
kapcsolattartás feladatai, informatikai üzemeltetési okmányok, katonai műveletek informatikai támogatása, 
tábori, azaz szárazföldi és légierő informatikai rendszer főbb tulajdonságai, együttműködési képesség a NATO 
szövetségesekkel témakörökből; valamint a helyi számítógép-hálózat kialakítása, konfigurálása, 
üzemeltetésének feladatai, felhasználók hálózatba léptetése, jogosultságaik meghatározása, nyilvántartásuk 
megszervezése, naplózás, rendszerfelügyelet, erőforrások nyilvántartása, felhasználókhoz rendelése, mentés 
és archiválás, internet alapismeretek, elektronikus levelezési alapismeretek témakörökből. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc felkészülési idő 30 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.6. Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt repülésbiztosító ágazat megnevezésű szakképesítés komplex 
szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.4.6.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok 
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, 
általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, 
kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre. 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

b) A vizsgafeladat megnevezése: 10296-12 Repülésbiztosító szakismeretek, szaktevékenységek 
A vizsgafeladat ismertetése: Repülésbiztosító rendszerek üzemeltetése, azaz repülésbiztosító rádió-, rádió-
navigációs, lokátor- és fénytechnikai rendszerek üzemeltetése, speciális munka-, tűzvédelmi szabályok, 
elsősegélynyújtás szabályai, rendszerek telepítésének és üzemeltetésének szabályai, az üzemeltetett 
repülésbiztosító eszközök típusismerete, felügyeleti és vezérlőtechnikai eszközök kezelése, a 
meghibásodások jelenségeinek felismerése, mérések és kezelői szintű javítások végrehajtása, a 
repülésbiztosító eszközökre vonatkozó technológiai utasítások, okmányok vezetése. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 
A vizsgafeladat aránya: 40 % 

5.4.6.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  

A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek; 10295-12 
Repülésbiztosító alapismeretek; 10296-12 Repülésbiztosító szakismeretek, szaktevékenységek modulok 
témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése. 
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); 
Villamossági, digitális technikai ismeretek, azaz érintésvédelem, áramköri jelölések, passzív, aktív áramköri 
elemek, egyen- és váltakozó áramú körök számításai. Információs hadviselés eszközei, NATO információs 
terminológiái; 
Repülésbiztosító alapismeretek, különösen rendszerfelügyeleti/Földi Repülésiránytó Szolgálat ügyeletesi 
szolgálat ellátására vonatkozó rendszabályok, katonai repülések osztályozása, feladatai, végrehajtás rendje, a 
repülőtér jellemzői, a repülések biztosításának és a légi forgalom irányításának alapelvei, feladatai, a 
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légiközlekedés irányításának nemzetközi és hazai szervezetei, a katonai és polgári légiforgalom-irányító 
szolgálatok feladatai, repülésbiztosító rendszerek és távközlési eszközök; 
Rendszertechnikai ismeretek, azaz a hírközlésben alkalmazott elektrotechnikai alapelemek, alapáramkörök, az 
adó- és vevőfokozatok működési elvei, rádió-navigációs és rádiólokációs alapelvek. 

A vizsgafeladat időtartama: 160 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.6.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

Válaszadás a 4. pont 10296-12 Repülésbiztosító szakismeretek, szaktevékenységek modulok témaköreihez 
kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre. 
Témakörök: Repülésbiztosító eszközök ismereteinek azaz az üzemeltetett repülésbiztosító eszközök 
típusismerete, repülésbiztosító fénytechnikai rendszerek, rendszerelemek és berendezések, katonai és polgári 
repülőterek, a helikopter fel- és leszállóhely fénytechnikai rendszerei, a hírközlésben alkalmazott 
elektrotechnikai alapelemek, alapáramkörök, az adó- és vevőfokozatok működési elvei rádiónavigációs és 
rádiólokációs alapelvek, az alkalmazott rádióállomások típusai, szabványainak alkalmazása. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, felkészülési idő 30 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.7. Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai felderítő 
megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében: 

5.4.7.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok 
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, 
általános lőelméleti, fegyverze technikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, 
kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre. 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

b) A vizsgafeladat megnevezése: 10298-12 Speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai felderítő szakmairányú 
szaktevékenységek 

A vizsgafeladat ismertetése: A rendszeresített berendezések önálló kezelése, lehetőségeinek kihasználásával 
egyszerű és bonyolult adatszerzési feladatok végrehajtása, a rádióadások legfontosabb technikai 
paramétereinek meghatározása, az adatszerzés okmányainak vezetése. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
A vizsgafeladat aránya: 40 % 

5.4.7.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  

A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek; 10297-12 Speciális 
felderítő ágazati szaktevékenységek; 10298-12 Speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai felderítő 
szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott 
feladatlap (teszt) kitöltése. 
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); 
Villamossági, digitális technikai ismeretek, érintésvédelem, áramköri jelölések, passzív, aktív áramköri elemek, 
egyen- és váltakozó áramú körök számításai, információs hadviselés eszközei; 
A rádióelektronikai felderítés végrehajtásával kapcsolatos fogalmak, törvényszerűségek, összefüggések 
értelmezése; Híradástechnikai alapismeretekkel és a korszerű távközlési rendszerek működésével kapcsolatos 
fogalmak értelmezése. 

A vizsgafeladat időtartama: 160 perc 
A vizsgafeladat aránya: 10 % 

5.4.7.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

Válaszadás a 4. pont 10297-12 Speciális felderítő ágazati szaktevékenységek; 10298-12 Speciális felderítő 
ágazat, rádióelektronikai felderítő szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó 
központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre. 
A vizsgafeladat ismertetése: Rádióvétel-technikai ismeretek gyakorlatban előforduló összefüggéseinek 
értelmezése és alkalmazása; Rádióelektronikai felderítő szaktechnikai eszközök felépítésének, 
rendeltetésének, működésének, kezelésének bemutatása. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, felkészülési idő 30 perc 
A vizsgafeladat aránya: 30 % 

5.4.8. Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés megnevezésű 
szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
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5.4.8.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok 
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, 
általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, 
kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre. 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

b) A vizsgafeladat megnevezése: 10299-12 Speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés szakmairányú 
szaktevékenységek 

A vizsgafeladat ismertetése: Szakharcászat végrehajtása. Kijelölt rádióforgalmi rendszer felderítése, helyének 
meghatározása, technikai paramétereinek rögzítése, lehallgatása, lefogása. Távvezérelt robbanóeszköz 
semlegesítésének előkészítése, szükséges programozási, nyilvántartási feladatok végrehajtása. A távvezérelt 
robbanóeszköz működtetésének akadályozása, lefogása. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 
A vizsgafeladat aránya: 40 % 

5.4.8.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  

A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10289-12 Elektronikai és digitális alapismeretek; 10297-12 Speciális 
felderítő ágazati szaktevékenységek; 10299-12 Speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés szakmairányú 
szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap 
kitöltése. 
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); 
Villamossági, digitális technikai ismeretek, érintésvédelem, áramköri jelölések, passzív, aktív áramköri elemek, 
egyen- és váltakozó áramú körök számításai, információs hadviselés eszközei; 
A rádióelektronikai felderítés végrehajtásával kapcsolatos fogalmak, törvényszerűségek, összefüggések 
értelmezése; 
A híradástechnikai alapismeretekkel és a harcászati kommunikációs rendszerek működésével, kapcsolatos 
fogalmak értelmezése. 

A vizsgafeladat időtartama: 160 perc 
A vizsgafeladat aránya: 10 % 

5.4.8.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

Válaszadás a 4. pont 10297-12 Speciális felderítő ágazati szaktevékenységek; 10299-12 Speciális felderítő 
ágazat, elektronikai hadviselés szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó 
központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre. 
A vizsgafeladat ismertetése: Rádióvétel-technikai ismeretek gyakorlatban előforduló összefüggéseinek 
értelmezése és alkalmazása; Elektronikai hadviselés alapfogalmai; Elektronikai hadviselés helye, szerepe az 
MH-ban és a szövetséges műveletekben; 
Elektronikai hadviselés eszközeinek típusismerete. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, felkészülési idő 30 perc 
A vizsgafeladat aránya: 30 % 

5.4.9. Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt szerelő ágazat, páncélos és gépjárműszerelő megnevezésű 
szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.4.9.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok 
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, 
általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, 
kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre. 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

b) A vizsgafeladat megnevezése: 10302-12 Szerelő ágazat, páncélos- és gépjárműszerelő szakmairányú 
szaktevékenységek 

A vizsgafeladat ismertetése: Az altisztjelölt végrehajtja a kijelölt gépjárműtechnikai eszköz, fődarab hiba-
felvételezését, előkészíti, szükség szerint telepíti az adott technikai kiszolgálás, javítás elvégzéséhez szükséges 
eszközöket, berendezéseket, a munkavédelmi és környezetvédelmi rendszabályok betartásával végrehajtja a 
meghatározott javítási, karbantartási műveleteket, az elvégzett feladatokat előírás szerint dokumentálja. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
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A vizsgafeladat aránya: 40 % 

5.4.9.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  

A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10302-12 Szerelő ágazat, páncélos- és gépjárműszerelő 
szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott 
feladatlap kitöltése. 
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); 
Szakharcászat, gép- harcjármű és harckocsi üzemben tartás, gép- és harcjármű és harckocsi technikai ismeret. 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.9.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

Válaszadás a 4. pont 10302-12 Szerelő ágazat, páncélos- és gépjárműszerelő szakmairányú 
szaktevékenységek modul témaköreihez kapcsolódó, központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott 
szóbeli vizsgakérdésekre. 
A vizsgafeladat ismertetése: Szakharcászat, gép-, harcjármű és harckocsi üzemben tartás, gép- és harcjármű, 
valamint harckocsi technikai ismeret. 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc, felkészülési idő 30 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.10. Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt szerelő ágazat, műszakigép-szerelő megnevezésű 
szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.4.10.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok 
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, 
általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, 
kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre. 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

b) A vizsgafeladat megnevezése: 10303-12 Szerelő ágazat, műszakigép-szerelő szakmairányú szaktevékenységek 
A vizsgafeladat ismertetése: Az altisztjelölt végrehajtja a kijelölt gépjárműtechnikai eszköz, fődarab hiba-
felvételezését, előkészíti, szükség szerint telepíti az adott technikai kiszolgálás, javítás elvégzéséhez szükséges 
eszközöket, berendezéseket, a munkavédelmi és környezetvédelmi rendszabályok betartásával végrehajtja a 
meghatározott javítási, karbantartási műveleteket, az elvégzett feladatokat előírás szerint dokumentálja. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
A vizsgafeladat aránya: 40 % 

5.4.10.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  

A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10303-12 Szerelő ágazat, műszakigép-szerelő szakmairányú 
szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap 
kitöltése. 
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); 
Szakharcászat, műszaki gépek és felszerelések üzemben tartása, műszaki felszerelések és gépek technikai 
ismeret. 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.10.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

Válaszadás a 4. pont 10303-12 Szerelő ágazat, műszakigép-szerelő szakmairányú szaktevékenységek modul 
témaköreihez kapcsolódó, központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre. 
A vizsgafeladat ismertetése: Az altisztjelölt az oktatási segédeszközök felhasználásával bemutatja a 
meghatározott műszaki-technikai eszköz, fődarab, részegység feladatát, felépítését, elmagyarázza működési 
elvét. Az altisztjelölt ismerteti a műszaki-technikai eszköz üzemben tartásával, üzemeltetésével kapcsolatos 
szabályokat, előírásokat, tervezési, szervezési folyamatokat. Az altisztjelölt ismerteti a műszaki-technikai 
biztosítás szakharcászati elveit, előírásait, elemeit és azok feladatát. 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc, felkészülési idő 30 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.11. Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt műszerész ágazat, fegyverműszerész megnevezésű 
szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
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5.4.11.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok 
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, 
általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, 
kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre. 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

b) A vizsgafeladat megnevezése: 10305-12 Műszerész ágazat, fegyverműszerész szakmairányú szaktevékenységek 
A vizsgafeladat ismertetése: Az altisztjelölt végrehajtja a kijelölt fegyverzettechnikai eszköz, fődarab, 
részegység hiba-felvételezését, előkészíti, szükség szerint telepíti az adott technikai kiszolgálás, javítás 
elvégzéséhez szükséges eszközöket, berendezéseket, a munkavédelmi és környezetvédelmi rendszabályok 
betartásával végrehajtja a meghatározott javítási, karbantartási műveleteket, az elvégzett feladatokat előírás 
szerint dokumentálja. Ismerteti a kijelölt fegyverzettechnikai eszközökhöz tartozó lőszerek fajtáit, 
felépítésüket, működésüket, továbbá az azok kezelésével kapcsolatos szabályokat. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
A vizsgafeladat aránya: 40 % 

5.4.11.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10305-12 Műszerész ágazat, fegyverműszerész szakmairányú 
szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap 
kitöltése. 
Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); 
Szakharcászat, hagyományos fegyverzettechnikai eszköz üzemben tartás, hagyományos fegyverzettechnikai 
eszköz technikai ismeret. 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.11.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

Válaszadás a 4. pont 10305-12 Műszerész ágazat, fegyverműszerész szakmairányú szaktevékenységek modul 
témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre. 
A vizsgafeladat ismertetése: Hagyományos fegyverzettechnikai eszköz üzemben tartás, hagyományos 
fegyverzettechnikai eszköz technikai ismeret. 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc, felkészülési idő 30 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.12. Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész 
megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.4.12.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

a) A vizsgafeladat megnevezése: 10282-12 Katonai alapfeladatok 
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, 
általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, 
kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre. 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

b) A vizsgafeladat megnevezése: 10306-12 Műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész szakmairányú 
szaktevékenységek 

A vizsgafeladat ismertetése: Az altisztjelölt végrehajtja a kijelölt páncéltörő rakétatechnikai eszköz, fődarab 
hiba-felvételezését, előkészíti, szükség szerint telepíti az adott technikai kiszolgálás, javítás elvégzéséhez 
szükséges eszközöket, berendezéseket, a munkavédelmi és környezetvédelmi rendszabályok betartásával 
végrehajtja a meghatározott javítási, karbantartási műveleteket, az elvégzett feladatokat előírás szerint 
dokumentálja. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 
A vizsgafeladat aránya: 40 % 

5.4.12.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  

A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 10306-12 Műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész 
szakmairányú szaktevékenységek modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott 
feladatlap kitöltése. 
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Témakörök: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); 
Szakharcászat, páncéltörő rakétatechnikai eszköz üzemben tartás, páncéltörő rakétatechnikai eszköz típus 
ismeret. 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.12.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

A 4. pont 10306-12 Műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész szakmairányú szaktevékenységek modul 
témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésekre. 
A vizsgafeladat ismertetése: Szakharcászat, páncéltörő rakétatechnikai eszköz üzemben tartás, páncéltörő 
rakétatechnikai ismeret. 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc, felkészülési idő 30 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

5.4.13. Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt állami légijármű szerelő ágazat megnevezésű szakképesítés 
komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.4.13.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

a) A vizsgafeladat megnevezése:10282-12 Katonai alapfeladatok 
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, 
általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, 
kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre. 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

b) A vizsgafeladat megnevezése: Légijármű karbantartás 
A vizsgafeladat ismertetése: A légijárművek sárkány-hajtómű szerkezetén és rendszerein végrehajtott 
karbantartási feladatok végrehajtása és azok dokumentálása. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 
A vizsgafeladat aránya: 30 % 

5.4.13.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  

A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 12147-17 Légijármű szerelő alapismeretek és 12148-17 Légijármű 
szerelő modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése. 
A vizsgafeladat ismertetése: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU), Légijármű szerelő alap- és szakmai ismeretek, 
így műszaki hőtan, hőerőgépek termodinamikája, aerodinamikai alapismeretek, repülés dinamikája, 
méréstechnika, mechanika, gépészetianyag- és gyártásismeret, repülések műszaki biztosításának szabályai. 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat aránya: 25 % 

5.4.13.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

A vizsgafeladat megnevezése: Légijármű szerelő szakmai ismeretek 
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdések a 
4. pont 12148-17 Légijármű szerelő szakmai követelménymodul, légijármű sárkány szerkezet- és rendszer 
ismeret, valamint hajtómű szerkezet- és rendszer ismeret témaköreiből. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, felkészülési idő 30 perc 
A vizsgafeladat aránya: 25 % 

 

5.4.14. Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt állami légijármű műszerész ágazat megnevezésű 
szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.4.14.1.  Gyakorlati vizsgatevékenység 

a) A vizsgafeladat megnevezése:10282-12 Katonai alapfeladatok 
Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok ismerete, általános harcászati, 
általános lőelméleti, fegyverzettechnikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi védelmi, logisztikai, egészségügyi, 
kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatokat hajt végre. 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

b) A vizsgafeladat megnevezése: Légijármű karbantartás 
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A vizsgafeladat ismertetése: A légijárművek elektromos rendszerein végrehajtott ellenőrzési, karbantartási 
feladatok végrehajtása és azok dokumentálása. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 
A vizsgafeladat aránya: 30 % 

5.4.14.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  

A 4. pontban 2151-17 Altiszti alapfeladatok; 12150-17 Avionika és 12149-17 Avionikai alapismeretek modulok 
témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése. 
A vizsgafeladat ismertetése: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); Elektronikai szakismeretek, különösen 
aerodinamika, hőtani alapismeretek, elektronika, automatika, mikrohullámú technika, repülések műszaki 
biztosításának szabályai. 

A vizsgafeladat időtartama: 130 perc 
A vizsgafeladat aránya: 25 % 

5.4.14.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

A vizsgafeladat megnevezése Légijármű műszerész szakmai ismeretek. 
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdések a 
4. pont 12150-17 Avionika szakmai követelménymodul Avionikai rendszerek; Légijárművek rádió- és 
lokátortechnikai, valamint elektromos-, műszer-, oxigén- és automatikai fedélzeti rendszerei témaköreiből. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc, felkészülési idő 30 perc 
A vizsgafeladat aránya: 25 % 

5.4.15. Az 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt katonai pénzügyi ágazat megnevezésű szakképesítés 
komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.4.15.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

a) A vizsgafeladat megnevezése:10282-12 Katonai alapfeladatok 
A vizsgafeladat ismertetése: Az altisztjelölt a vizsgán összetett katonai, így alaki fogások és mozdulatok 
ismerete, általános harcászati, általános lőelméleti, fegyverzet technikai, tereptani, műszaki, híradó, vegyi 
védelmi, logisztikai, egészségügyi, kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos 
feladatokat hajt végre. 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 
A vizsgafeladat aránya: 20 % 

b) A vizsgafeladat megnevezése: 12141-17 Katonai pénzügyi informatikai alapfeladatok; 12142-17 Katonai 
pénzügyi szakfeladatok; 12143-17 Költségvetési számviteli szakfeladatok 
A vizsgafeladat ismertetése: Megadott információk alapján a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs 
Rendszer magabiztos használata, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét 
tartalmazhatja, azaz lekérdezések, rögzítések, módosítások, törlések, szimulációk, ellenőrzések végrehajtása, 
jelentkező hibák elhárítása. 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat aránya: 40 % 

5.4.15.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  

A 4. pont 12151-17 Altiszti alapfeladatok; 12139-17 Katonai gazdálkodási alapfeladatok; 12140-17 
Közpénzügyi alapfeladatok modulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap 
kitöltése. 
A vizsgafeladat ismertetése: Szövetségesi ismeretek (NATO, EU); gazdálkodási alapismeretek; statisztikai 
ismeretek pénzügyi ismeretek; adózási ismeretek, számviteli alapismeretek, azaz számviteli törvény, 
könyvelési tételek szerkesztése, tárgyi eszközök, vásárolt készletek, jövedelem elszámolás, leltár és 
eredménykimutatás, közpénzügyi feladatok, HM sajátos gazdálkodása, működésének az államháztartás 
rendjétől eltérő szabályai, költségvetési gazdálkodása, Az anyagi-pénzügyi tervezés alapjai, a fejezet 
költségvetésének összeállítása. Költségvetési szervek zárszámadása, a beszámoltatás folyamata, 
pénzeszközök leltározása. 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat aránya: 30 % 

5.4.15.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

A vizsgafeladat megnevezése: 12138-17 Katonai készenléti fokozatok pénzügyi-számviteli szakfeladatok 
modul témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott tételsorokból húzott szóbeli 
vizsgakérdések. 
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A vizsgafeladat ismertetése: háborús pénzügyek, háborús költségvetési gazdálkodás, illetményszámfejtés és 
pénzügyi ellátás háborús körülmények között. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc ebből felkészülési idő 15 perc 
A vizsgafeladat aránya: 10 % 

5.5. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó 
részletes szabályok: – 

5.6. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
6.2. Egyéni felszerelés és védőeszközök 

6.3. Egyéni fegyverzet 
6.4. Térképészeti szakanyagok 

6.5. Számítógép-konfigurációk 
6.6. Szoftverek  

6.7. CD-k, adathordozók 
6.8. Nyomtatók 

6.9. 
Belsőégésű motorok típusa, működése és kiszolgálórendszerei oktató 
tablósor 

6.10. Motorok és működtetőrendszerek metszetei 
6.11. Lőszerek oktató tablósor 

6.12. Fegyvertípusonkénti oktatótablók 
6.13. Általános és szakharcászati oktató fali tabló sorozatok 

6.14. Gyakorlófegyverek, aknák 

6.15. Metszett fegyverek, aknák 
6.16. Gyakorló robbanótöltetek 

6.17. 
Gyakorló lőszerek és metszetek 
 

6.18. Oktató fali tabló sorozatok 

6.19. Működést szemléltető fali tablók 
6.20. Lőelméletet és tüzelési szabályokat oktató fali tabló sorozatok 

6.21. Célzást gyakorló és ellenőrző készülékek 
6.22. Oktatómakettek 

6.23. Haditechnikai eszközök 

6.24. Harcjárműtechnikai eszközök 
6.25. Fegyverzettechnikai eszközök 

6.26. Híradóeszközök 
6.27. Harcanyagok 

6.28. Oktatástechnikai segédeszközök 

6.29. Információhordozók 
6.30. Oktatófilmek, prezentációk 

6.31. Ágazat/szakmairányú képzés szakanyagai 
6.32. Irodatechnikai eszközök: vágógép, spirálozó, kapcsológép, lyukasztó 

6.33. Számológép 
6.34. Kiadott számoló-táblázatok 
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7. EGYEBEK 

7.1. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai 
vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei: 

 A B C 

1. 
Azonosító 

szám 
A szakképesítés/részszakképesítés 

megnevezése 

A szakképesítés ágazat/szakmairány 
szerint illetékes szakmai kamarai 
jogkört gyakorló szerv, szervezet 

2. 

54 863 02 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány 
megjelölésével) 

a miniszter által közjogi 
szervezetszabályozó eszközben kijelölt 
szerv a Honvéd altiszt szakképesítés 
valamennyi ágazatán a közös modulok 
tekintetében 

3.  Honvéd altiszt (parancsnoki ágazat, ABV védelmi)  
a miniszter által közjogi 
szervezetszabályozó eszközben kijelölt 
szerv 

4.  Honvéd altiszt (parancsnoki ágazat, légvédelmi 
rakéta és tüzér) 

5.  Honvéd altiszt (légi vezetés ágazat) 

6.  Honvéd altiszt (híradó ágazat) a miniszter által közjogi 
szervezetszabályozó eszközben kijelölt 
szerv 7. 

 Honvéd altiszt (katonai informatikai-rendszer 
üzemeltető ágazat) 

8.  Honvéd altiszt (repülésbiztosító ágazat) 

9. 
 Honvéd altiszt (speciális felderítő ágazat, 

rádióelektronikai felderítő) 
 
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
 
 

10. 
 Honvéd altiszt (speciális felderítő ágazat, 

elektronikai hadviselés 

11.  Honvéd altiszt (szerelő ágazat, páncélos és 
gépjárműszerelő) 

 
 
 
 
a miniszter által közjogi 
szervezetszabályozó eszközben kijelölt 
szerv 

12. 
 Honvéd altiszt (szerelő ágazat, műszakigép-

szerelő) 

13.  Honvéd altiszt (műszerész ágazat, 
fegyverműszerész) 

14. 
 Honvéd altiszt (műszerész ágazat, páncéltörő 

rakétaműszerész) 

15.  Honvéd altiszt (állami légijármű szerelő ágazat)  
16.  Honvéd altiszt (állami légijármű műszerész ágazat) 
17. Honvéd altiszt (katonai pénzügyi ágazat) HM Védelemgazdasági Hivatal 

” 
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3. melléklet a…../2018. (        ) HM rendelethez 

1. Az R. 2a. melléklet „I. HONVÉD KADÉT, IGAZGATÁSI ÜGYKEZELŐ ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” 
alcím 2. pont 2.6–2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 
2.8. Szintvizsga: – 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 10. évfolyamot követően 140 óra,  

a 11. évfolyamot követően 140 óra.” 
 

2. Az R. 2a. melléklet „II. HONVÉDELMI IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE” alcím  
2. pont 2.6–2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 
2.8. Szintvizsga: – 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén  

a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 
 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.” 

 
 

3. melléklet a 13/2018. (VIII. 31.) HM rendelethez
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Az igazságügyi miniszter 24/2018. (VIII. 31.) IM rendelete
az egyes cégjogi és igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján 
– a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével,
a 2. alcím tekintetében a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128.  § 
(1)  bekezdés a), m) és n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.  
(V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128.  § 
(1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

1. §  A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 62. §-a a következő y) ponttal egészül ki:
(A gazdasági ügyek ügycsoportjai a következők:)
„y) az  Európai Unió más tagállamában indított fizetésképtelenségi főeljárás magyarországi közzétételével, 
magyarországi közhiteles nyilvántartásokba történő bejegyeztetésének elrendelésével, valamint a  külföldi 
fizetésképtelenségi szakértő belföldi kötelezettségvállalásával összefüggő nemperes ügy.”

2. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 
módosítása

2. §  A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: 
Cvhr.) 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványon a  cégjegyzékbe bejegyezni kért természetes személy 
adataiban a  cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez csatolandó okiratok aláírása és a  cégbejegyzési 
(változásbejegyzési) kérelem benyújtásának napja között olyan változás történik, amely már a  természetes 
személyek nyilvántartásában [Ctv. 38. § (2) bekezdés] is átvezetésre került, akkor a nyomtatványon a megváltozott 
adatot kell szerepeltetni.”

3. §  A Cvhr. 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/A. § (1) A céginformációs szolgálat a Ctv. 38/A. § (1) bekezdésében foglalt adatellenőrzés során a cégbejegyzési 
és változásbejegyzési kérelemben – az informatikai ellenőrzéssel egyidejűleg – az alábbi adatok ellenőrzését végzi 
el:
a) székhely, telephely, fióktelep (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: székhely),
b) a vezető tisztségviselő, illetve a képviseletre jogosult cégjegyzékbe bejegyzendő adatai,
c) a cégjegyzékbe bejegyzendő személyek (természetes személy, jogi személy, egyéb szervezet) adatai,
d) főtevékenység és további tevékenységi kör(ök),
e) korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság esetén a cégformára előírt jegyzett tőke minimumra vonatkozó 
előírás,
f ) az áfaalanyiságra, illetve az áfaadózási módra vonatkozó, továbbá egyéb adóhatóság felé tett nyilatkozat.
(2) A céginformációs szolgálat megvizsgálja
a) a  bejegyzési és változásbejegyzési kérelem nyomtatványában (nyomtatványban) kitöltendő adat hiánytalan és 
pontos kitöltését,
b) a  cégjegyzékbe bejegyzendő magyarországi címnek (székhely, lakcím) a  2.  § (6)  bekezdésében, továbbá 
az  irányítószámnak és a  településnek az  egyetemes postai szolgáltató által közzétett települési irányítószámokat 
tartalmazó adatbázisában foglaltaknak megfelelő megadását,
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c) a  nyomtatványban megadott, az  állami adó- és vámhatóság által kiadott adóazonosító számnak az  azonosító 
számok képzésére vonatkozó szabályokkal való összhangját,
d) a  nyomtatványban megadott, már a  cégjegyzékben szereplő cégnek a  cégjegyzékbe bejegyzett adataival való 
egyezőségét,
e) a  bejegyzendő természetes személyek adatainak a  természetes személyek nyilvántartásában szereplő adataival 
való egyezőségét,
f ) a  cégjegyzékbe bejegyzendő külföldi székhely vagy lakóhely esetén az  ISO 3166-1 szabvány szerinti kétbetűs 
országkódok feltüntetését,
g) a  cégjegyzékbe bejegyzendő külföldi székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező személy esetén azt, hogy 
a nyomtatvány tartalmaz-e kézbesítési megbízottat,
h) a  cég bejegyzendő főtevékenységének és további tevékenységi körének (köreinek) a  gazdasági tevékenységek 
egységes ágazati osztályozási rendszeréről (TEÁOR) szóló tájékoztatóban foglaltak megjelölésének megfelelőségét,
i) az  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 16.  §-a szerinti nyilatkozat és a  kisadózó vállalkozások tételes 
adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 7. §-a szerinti bejelentés kitöltésének konzisztenciáját, 
valamint a kisadózóként bejelentett személy adatainak és a cég tagja adatainak egyezőségét,
j) a nyomtatványban feltüntetett jegyzett tőke pénznemének az ISO 4217 szabványnak való megfelelőségét,
k) a  nyomtatványban forintban megadott jegyzett tőke összegnek a  törvényben előírt tőkeminimumnak való 
megfelelőségét,
l) változásbejegyzés esetén a nyomtatványban megadott adatváltozások időpontjának a megfelelőségét,
m) a  nyomtatványban megadott EUID-nak az  ISO 6523 szabványnak, illetve a  Bizottságnak a  nyilvántartások 
összekapcsolására szolgáló 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott rendszer céljából 
szükséges műszaki leírások és eljárások megállapításáról szóló, 2015. június 8-i (EU) 2015/884 végrehajtási 
rendeletének való megfelelőségét.
(3) Ha a  nyomtatvány nem tartalmazza megfelelően a  (2)  bekezdés szerinti adatokat, a  céginformációs szolgálat 
a  cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet a  hiba vagy hiányosság megjelölésével küldi vissza a  jogi 
képviselőnek.
(4) A  céginformációs szolgálat a  (2)  bekezdés szerinti ellenőrzési szempontokat, valamint az  ellenőrzés alapjául 
szolgáló adatbázisok vagy algoritmusok elérhetőségét a honlapján közzéteszi. Az  adatbázisok vagy algoritmusok 
változásáról az azt megállapító szervezet haladéktalanul értesíti a céginformációs szolgálatot.”

4. §  A Cvhr. a következő 14/B–14/D. §-sal egészül ki:
„14/B. § A céginformációs szolgálat elvégzi a Ctv. 38. §-a, 53. §-a és 131/K. §-a szerinti adatigénylés eredményeként 
kapott adatokon a cégjegyzék egységes megjelenítése érdekében szükséges formai átalakításokat.
14/C.  § (1) A  nyomtatványban feltüntetett természetes személyek adataiban érdemi hiba állapítható meg, ha 
a  természetes személyek nyilvántartásából igényelt adatokkal való összevetés alapján megállapítható, hogy 
a nyomtatványban megadott
a) születési időpontban legalább egy számjegy hibás, illetve
b) anyja neve adatban legalább egy betű eltérés van, illetve
c) a természetes személy nevében legalább három betű eltérés van.
(2) Ha a  természetes személy azonosítására azért nem kerülhet sor, mert a  természetes személyek nyilvántartása 
több személyt is azonos adatokkal tart nyilván, vagy mert a külföldi természetes személy magyarországi lakóhellyel 
rendelkezik, de magyar adóazonosító jellel nem, a  céginformációs szolgálat a  kérelmet nem küldi vissza a  jogi 
képviselőnek, azonban az  azonosítás sikertelenségéről és a  kapcsolati kód képzésének elmaradásáról tájékoztatja 
a cégbíróságot.
(3) A  cégnyilvántartásban már szereplő cég adatait tartalmazó nyomtatvány esetén a  megadott cégnév, illetve 
cégjegyzékszám bármely hibája miatt a céginformációs szolgálat a kérelmet visszaküldi.
(4) A  céginformációs szolgálat a  kérelmet visszaküldi, ha a  nyomtatványban megadott adóazonosító számban 
legalább egy számjegy hibás.
(5) A céginformációs szolgálat a kérelmet visszaküldi, ha a nyomtatványban megadott magyarországi címben
a) az irányítószámban legalább egy számjegy hibás, illetve
b) a város/község adatban legalább egy betű eltérés van.
(6) A  céginformációs szolgálat a  kérelmet a  felszámolóbiztosként bejegyzett vagy bejegyezni kívánt személyhez 
tartozó címadat [Ctv. 24. § (7) bekezdés] hibája miatt nem küldi vissza, ha a nyomtatványban megadott cím egésze 
eltér a természetes személyek nyilvántartásában nyilvántartott lakcímtől.
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(7) Ha a  kérelem visszaküldésének esete nem áll fenn, a  kérelem a  helyes adattal kerül előszerkesztésre, azonban 
az informatikai rendszer jelzi azt, ha eltérés áll fenn a kérelem nyomtatványában megadott adat és az előszerkesztett 
adat között.
14/D.  § A  még nem hatályos adat bejegyzéséről hozott cégbírósági végzés közzétételére az  általános szabályok  
[Ctv. 20. §] szerint kerül sor.”

5. §  A Cvhr. a következő 20/B. §-sal egészül ki:
„20/B. § (1) A cégbíróság a Ctv. 131/K. § szerinti adatigénylés során nem kér a cégtől új adatot; a korábbi iratokban 
(kérelemben) már szereplő adatokat felhasználja.
(2) A cégbíróság elsődlegesen a természetes személy adóazonosító jele alapján folytatja le az adatigénylést.
(3) Ha a természetes személy adóazonosító jele nem áll a cégbíróság rendelkezésére, az automatikus adatigénylés 
helyett az  adatigénylést közvetlenül a  természetes személyek nyilvántartásából, a  cégjegyzékbe bejegyzett 
természetesszemély-azonosító adatokkal és a lakcímadattal kísérli meg.”

6. § (1) A Cvhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Cvhr. 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. § (1) A Cvhr. 8/A. §-ában az „ügyvéd által” szövegrészek helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által” szöveg lép.
 (2) A Cvhr. 4–7., 9–12. számú mellékletében az „Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: ……” szövegrész helyébe az „Okirati 

ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei” szöveg lép, egyidejűleg a  szövegrészhez kapcsolódó lábjegyzetben 
az „Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás” szövegrész helyébe az „Ügyvédi, kamarai 
jogtanácsosi ellenjegyzéshez vagy közjegyző által történő közokiratba foglaláshoz szükséges tartalmi és alaki 
elemek teljesítése érdekében a szerződésminta bővíthető, változtatható” szöveg lép.

3. A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint 
a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet módosítása

8. §  A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció 
költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet 2.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában a „hatályos” szövegrész 
helyébe a „fennálló” szöveg lép.

4. A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi 
bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti 
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet módosítása

9. §  A  bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a  hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása 
iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) Ha az  adatigénylő jogosult az  igényelt adatok átvételére, azokat részére a  bűnügyi nyilvántartó szerv 
– az  adatigénylési kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül – továbbítja, egyidejűleg adatvédelmi 
záradékban hívja fel figyelmét az adatok jogszerű felhasználására.
(2) Ha a cégbíróság egyszerűsített cégbejegyzési eljárásban igényel adatot, a bűnügyi nyilvántartó szerv az igényelt 
adatokat az adatigénylési kérelem beérkezésétől számított egy munkanapon belül továbbítja.”

5. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) IM rendelethez

 1.  A Cvhr. 1. számú melléket B) II. 9.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.) 9. rovat: A  cég tevékenysége(i) (egy főtevékenységet kötelezően meg kell adni, további tevékenységi körből 
több is megadható):
a) Főtevékenység
b) További tevékenységi kör(ök)”

 2.  A  Cvhr. 1. számú melléket B) II. 12.)  pont h)  alpontjában az „ügyvéd által” szövegrész helyébe az „ügyvéd vagy 
kamarai jogtanácsos által” szöveg lép.

 3.  A Cvhr. 1. számú melléket C) III. 4.) pont 4.1.) alpontja a következő f ) ponttal egészül ki:
[1. cégformától függő rovat: Tag(ok) adatai (több tag is megadható, valamennyi tagot meg kell adni):]
„f ) Annak jelölése, ha a tag közös tulajdonú üzletrész tekintetében közös képviselő”

 4.  A Cvhr. 1. számú melléket C) III. 4.) pont 4.2.) alpont a) pontja a következő ae) ponttal egészül ki:
[2. cégformától függő rovat: Az üzletrészen alapított zálogjog adatai:
Az üzletrész tulajdonosának (zálogkötelezett) adatai természetes személy esetén:]
„ae) A tagra vonatkozó alrovatszám”

 5.  A Cvhr. 1. számú melléket C) III. 9.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.) 17 A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
9.1.) 1. cégformától függő rovat: A külföldi vállalkozás adatai (megadása kötelező):
a) Cégforma
b) Elnevezés
c) Külföldi székhely
d) Nyilvántartó hatóság
e) Nyilvántartási szám
f) A külföldi vállalkozás EUID-ja
g) Annak jelölése, ha a külföldi vállalkozás EUID-val nem rendelkezik
h) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
i) Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
9.2.) 2. cégformától függő rovat: A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság 
adatai (ha ilyen adattal a külföldi vállalkozás rendelkezik, megadása kötelező):
a) A bíróság (hatóság) megnevezése
b) Székhelye
9.3.) 3. cégformától függő rovat: A  külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai (több is 
megadható, megadása kötelező):
a) Természetes személy(ek) adatai:
aa) Név
ab) Anyja neve
ac) Adóazonosító jel
ad) Annak jelölése, ha külföldi személy, és magyar adóazonosító jellel nem rendelkezik,
ae) Lakóhely/külföldi lakóhely
af ) Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b) A nem természetes személy(ek) adatai:
ba) Cég esetén cégjegyzékszám
bb) A szervezet EUID-ja
bc) Annak jelölése, ha a szervezet EUID-val nem rendelkezik
bd) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
be) Külföldi cég, szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf) Külföldi cég, szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg) A szervezet elnevezése
bh) A szervezet székhelye/külföldi székhelye
bi) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c) Jogviszony kezdete
d) Határozott időre szóló képviseleti jog esetén jogviszony vége”
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 6.  A Cvhr. 1. számú melléket C) III. 10.) pontjában a „valamennyi tagot nem kell adni” szövegrész helyébe a „valamennyi 
tagot meg kell adni” szöveg lép.

 7.  A Cvhr. 1. számú melléket C) III. 11.) pont 11.1.) alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[1. cégformától függő rovat: A tag(ok) adatai (több is megadható, valamennyi tagot meg kell adni):]
„b) A nem természetes személy(ek) adatai:
ba) Cég esetén cégjegyzékszám
bb) A cég (szervezet) esetén EUID
bc) Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
bd) Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
be) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf) Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg) A szervezet elnevezése
bh) A szervezet székhelye/külföldi székhely
bi) Adószám
bj) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bk) Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
bl) Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai”

 8.  A Cvhr. 1. számú melléket C) III. 12.) pont 12.5.)–12.7.) alpontjai helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg 
a Cvhr. 1. számú melléket C) III. 12.) pontja a következő 12.8.) alponttal egészül ki:
[20 Az európai részvénytársaság]
„12.5.) 6. cégformától függő rovat: A  részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye (több is 
megadható):
a) A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye
12.6.) 7. cégformától függő rovat: Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az  előző székhely szerinti 
adatok:
a) Külföldi székhely
b) Nyilvántartó hatóság
c) Nyilvántartási szám
12.7.) 8. cégformától függő rovat: Az ügyvezetés típusa (egy válasz kötelezően jelölendő):
a) igazgatóság
b) egyszemélyes igazgatóság
c) igazgatótanács
12.8.) 10. cégformától függő rovat: A  részvény átruházását az  alapszabály korlátozza (egyik válasz kötelezően 
jelölendő):
a) igen
b) nem”

 9.  Hatályát veszti a Cvhr. 1. számú melléket D) IV. 2.) pont d) alpontja.
 10.  A Cvhr. 1. számú melléket F) VI. 1.) pont c) alpontjában a „kérelem 1. rovatát” szövegrész helyébe a „kérelem 1. és 9. 

rovatát” szöveg lép.
 11.  A Cvhr. 1. számú melléket G) VII. 1.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.) Megegyezik a III. pontban foglaltakkal, az alábbi eltérésekkel:
a) A 03, a  06, a  07, a  09, a  10/Z, a  11, a  21 cégforma 1. cégformától függő rovatában, a  06, a  18 cégforma  
2. cégformától függő rovatában a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A tagsági jogviszony végének időpontja” és  
az „A változás időpontja” tartalmi elemeket.
b) A 09 cégforma 3. cégformától függő rovatában a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A tulajdonosi jogviszony 
végének időpontja” és az „A változás időpontja” tartalmi elemeket.
c) A 12 cégforma 3. cégformától függő rovatában, a 16 cégforma 2. cégformától függő rovatában, a 17 cégforma  
3. cégformától függő rovatában a nyomtatványnak tartalmaznia kell a „Jogviszony vége” és az „A változás időpontja” 
tartalmi elemeket.
d) A 07, a  19 cégforma 1. cégformától függő rovatában a  nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A csatlakozó tag 
csatlakozásának időpontja”, az  „A csatlakozó tag felelősségének esetleges korlátozása”, továbbá az  „A változás 
időpontja” tartalmi elemeket.
e) A 09 cégforma 2. cégformától függő rovatában, a  10/Z cégforma 3., 5., 6., 7., 9., 10. cégformától függő 
rovatában, a 12 cégforma 1. és 2. cégformától függő rovatában, a 17 cégforma 1., 2. cégformától függő rovatában,  
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a  20 cégforma 1., 3., 4., 5., 6., 8., 10. cégformától függő rovatában, a  22 cégforma 1. és 2. cégformától függő 
rovatában, a  23 cégforma 2. cégformától függő rovatában a  nyomtatványnak tartalmaznia kell az  „A változás 
időpontja” tartalmi elemet.
f ) A változásbejegyzési kérelem a 19 cégforma 2. cégformától függő rovatát, a 20 cégforma 7. cégformától függő 
rovatát, a 23 cégforma 1. cégformától függő rovatát nem tartalmazza.
g) Változásbejegyzési kérelem további cégformától függő tartalmi elemei (rovatai) az alábbiak: ...”

 12.  A Cvhr. 1. számú melléklet G) VII. 4.) pont 4.6.) alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[10/Ny A nyilvánosan működő részvénytársaság
9. cégformától függő rovat: Az ügyvezetés típusa (egy válasz kötelezően jelölendő):]
„b) igazgatótanács”

2. melléklet a 24/2018. (VIII. 31.) IM rendelethez

 1.  A Cvhr. 8. számú mellékletében a zártkörűen működő részvénytársaság mintájának 7. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„7. A részvény átruházásának korlátozása
A részvények átruházásához46

a) a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.
b) a  részvénytársaság beleegyezésére van szükség a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).  
3:220 §-ában meghatározott módon. A társasági beleegyezés megtagadásának oka(i): ...................................................”

 2.  A  Cvhr. 8. számú mellékletében az  „Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: .....................................” szövegrész helyébe 
az „Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei” szöveg lép, egyidejűleg a szövegrészhez kapcsolódó lábjegyzetben 
az „Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás” szövegrész helyébe az „Ügyvédi, kamarai 
jogtanácsosi ellenjegyzéshez vagy közjegyző által történő közokiratba foglaláshoz szükséges tartalmi és alaki 
elemek teljesítése érdekében a szerződésminta bővíthető, változtatható” szöveg lép.

46 Aláhúzással jelölendő. A b) pont esetén a társasági beleegyezés megtagadása okának (okainak) megadása kötelező.
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Az innovációs és technológiai miniszter 13/2018. (VIII. 31.) ITM rendelete
az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontjában, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 18.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet 6.  § (6)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára forintban a következő:

A B C D E

1 Díjkategória Heti Havi Éves Megyei

2 D1 3 500 4 780 42 980 5 000

3 D2 7 000 9 560 42 980 10 000

4 U 3 500 4 780 42 980 5 000

5 B2 15 500 21 975 199 975 20 000
”

2. §  Ez a rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli 
előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben
aa) a 72. Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése,
ab) a 73. A Normafa Park kiemelt beruházás 2018. évi támogatása,
ac) a 74. Mosonmagyaróvár északi tehermentesítő út építésének előkészítése,
ad) a 75. Debrecen Nagycsere és Haláp településrészei ivóvízhálózatának fejlesztése,
ae) a 76. Vászoly Község Önkormányzata kulturális célú beruházásának támogatása és
af ) a 77. Kunszentmiklós Város Önkormányzata kötelező feladata ellátásának támogatása

 címek létrehozását;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Kvtv. 1.  melléklet XXI. Miniszterelnöki 
Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címet a 14. Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak 
és hátterének megteremtése alcímmel egészíti ki;
Felelős: pénzügyminiszter 

miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: azonnal

c) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet
ca) 72. Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése cím javára 406 400 000 forint,
cb) 73. A Normafa Park kiemelt beruházás 2018. évi támogatása cím javára, a Normafa Park történelmi 

sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 
5.  pont a), b) és d)  alpontja és 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  
1., 2. és 4. pontja szerinti fejlesztésekhez 5 842 000 000 forint,

cc) 74. Mosonmagyaróvár északi tehermentesítő út építésének előkészítése cím javára 18 923 000 forint,
cd) 75. Debrecen Nagycsere és Haláp településrészei ivóvízhálózatának fejlesztése cím javára  

560 133 500 forint,
ce) 76. Vászoly Község Önkormányzata kulturális célú beruházásának támogatása cím javára 30 000 000 

forint,
cf ) 77. Kunszentmiklós Város Önkormányzata kötelező feladata ellátásának támogatása cím javára  

70 000 000 forint
 egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi 

önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal
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d) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  1.  pont c)  alpontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére, 
külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 101/A.  § hatálya alá tartozó 
támogatást nyújtson a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó 
támogatói okirat alapján
da) az 1. pont c) alpont ca) pontja esetében Makó Város Önkormányzata,
db) az 1. pont c) alpont cb) pontja esetében Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata,
dc) az 1. pont c) alpont cc) pontja esetében Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata,
dd) az 1. pont c) alpont cd) pontja esetében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata,
de) az 1. pont c) alpont ce) pontja esetében Vászoly Község Önkormányzata,
df ) az 1. pont c) alpont cf ) pontja esetében Kunszentmiklós Város Önkormányzata

 részére;
e) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  1.  pont c)  alpontja szerinti költségvetési támogatásokat 

a támogatói okiratok kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára.
 2. A Kormány

a) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  Ávr. 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 35 900 652 352 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és 
kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Ávr. 152.  § (3)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  XI. Miniszterelnökség 
fejezetnél keletkezett 1 477 926 038 forint, a  XII. Agrárminisztérium fejezetnél keletkezett 1 025 611 897 
forint, a  XIV.  Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 45 726 775 840 forint, a  XV. Pénzügyminisztérium 
fejezetnél keletkezett 2 154 166 060 forint, a  XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetnél 
keletkezett 2 892  933 212 forint, a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnél keletkezett 
2 780 172 379 forint, a XIX. Uniós Fejlesztések fejezetnél keletkezett 12 084 033 733 forint összegű, 2017. évi 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 2018. június 30-át követő, változatlan célú 
felhasználását;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) a Kvtv. 17.  §-a és 4.  melléklet 2.  pontja alapján jóváhagyja a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális célú nem 
állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport legfeljebb 30 000 000 000 forint összeggel történő 
túllépését.

 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat 1. pontjában a „2018. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. december 31., 
a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi 
költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport 
javára átcsoportosított 667,0 millió forintból a  Szombathelyi Egyházmegye felújítási munkálatai és a  kapcsolódó 
fejlesztések elvégzése céljából átcsoportosított 94,0 millió forint tekintetében 2019. június 30.” szöveg lép.

 4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a  2015.  évi 
költségvetési maradványok felhasználásáról és egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosításról, valamint egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozat 
1. pont b) alpontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2019. június 30.” szöveg lép.

 5. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint 
a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról sszóló 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozat 2. pontjában 
a „2017. június 30.” szövegrész helyébe a „2017. június 30., a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi 
célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára átcsoportosított 90,0 millió forint tekintetében 
2019. mácius 31.” szöveg lép.

 6. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1232/2017. (IV. 27.) Korm. határozatban a  „2018. június 30.” szövegrész helyébe a  „2018. június 30., az  Egyházi 
közösségi célú programok és beruházások támogatása előirányzat javára átcsoportosított 535 230 781 forint 
tekintetében 2019. június 30.” szöveg lép.
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 7. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 30., 
az  Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása előirányzat javára biztosított 364,0 millió forint 
tekintetében 2019. június 30.” szöveg lép.

 8. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában 
a „3 087 151 050 forintból a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség beruházására biztosított 500 000 000 
forint” szövegrész helyébe a „3 087 151 050 forint” szöveg lép.

 9. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven 
túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1707/2017. (IX.  25.) 
Korm.  határozat 1.  pontjában a  „2019. június 30.” szövegrész helyébe az  „A 2019. évi Maccabi Európa Játékok 
(EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének támogatása előirányzat javára biztosított 35 000 000 forint 
tekintetében és az  Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása előirányzat javára biztosított 
1 836 800 000 forint tekintetében 2019. június 30.” szöveg lép.

 10. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat 1.  pontjában a „2019. június 30.” szövegrész helyébe az „és az  Egyházi 
közösségi célú programok és beruházások támogatása előirányzat javára biztosított összesen 6 983 948 950 forint 
tekintetében 2019. június 30.” szöveg lép.

 11. Az Országvédelmi Alapból történő, valamint a  szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére 
történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1766/2017. (XI. 7.) 
Korm.  határozat 1.  pontjában a „2019. június 30.” szövegrész helyébe az „és a  Bethlen Gábor Alap fejezet javára 
biztosított 264 000 000 forint tekintetében 2019. június 30.” szöveg lép.

 12. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1773/2017. (XI. 7.) Korm. határozatban a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg lép.

 13. A Kormány egyetért azzal, hogy a  hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat 
1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása 
mellett – a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 16. Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok 
támogatása cím, 7. Családpolitikai célú pályázatok alcím, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat 
javára átcsoportosított 500 000 000 forintból 29 288 703 forint a  K1. Személyi juttatások és 5 711 297 forint 
a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

 14. A Kormány egyetért azzal, hogy a  fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójához a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1542/2013. (VIII. 15.) 
Korm.  határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul 
hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 4. Egyéb kulturális intézmények cím, Felújítások 
kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1 500 000 000 forintból
a) 41 520 000 forint a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi Központnál,
b) 1 458 480 000 forint az Eszterháza Kulturális Kutató és Fesztiválközpontnál és annak jogutódjánál (Eszterháza 

Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság)
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15.  melléklete szerint a  felhasználási céllal 
összefüggésben felmerülő kiadások közgazdasági osztályozásának figyelembevételével megállapított kiemelt 
előirányzatokon kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 15. A Kormány egyetért azzal, hogy az  Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, egyes 
kormányhatározatok módosításáról és a  központi költségvetés címrendjének a  kormányzati szerkezetátalakítással 
összefüggő módosításáról szóló 1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-
átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
11. Közgyűjtemények cím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 41 500 000 forintból 
2 749 000 forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 16. A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a  XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet címrendjének kiegészítéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1184/2018. (III. 29.) Korm. határozat 5. pontjában a „139 400 000” szövegrész helyébe a „89 400 000” szöveg lép.

 17. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a  Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a  2017. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a  Honvédelmi Minisztérium fejezet 
szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) 
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Korm.  határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul 
hagyása mellett – a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
25.  Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások alcím, 2. Köznevelési intézmények felújítása, 
beruházása jogcímcsoport, K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 214 110 000 forint 
a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

 18. A Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a  2017. évi költségvetési maradványok egy 
részének felhasználásáról, a  pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról és a  központi költségvetést érintő 
címrendi módosításról szóló 1387/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat 2. pontjában a „XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezetben keletkezett 8 996 955 715 forint összegű” szövegrész helyébe a  „XVII. Innovációs és 
Technológiai Minisztérium fejezetben keletkezett 7 550 992 565 forint összegű” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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

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

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

376139 72
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 406 400 000

376151 73 A Normafa Park kiemelt beruházás 2018. évi támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 842 000 000

376162 74 Mosonmagyaróvár északi tehermentesítő út építésének előkészítése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18 923 000

376173 75 Debrecen Nagycsere és Haláp településrészei ivóvízhálózatának fejlesztése 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 560 133 500

376184 76 Vászoly Község Önkormányzata kulturális célú beruházásának támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 000 000

376195 77 Kunszentmiklós Város Önkormányzata kötelező feladata ellátásának támogatása 
K5 Egyéb működési célú kiadások 70 000 000

359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -6 927 456 500

forintban

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

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

hatása

forintban
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 6 927 456 500 6 927 456 500
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

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

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2018.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

B E V É T E L 

Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése

K I A D Á S O K 

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

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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2. melléklet az 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások
LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám Kiemelt előirányzat évre áthúzódó
szám neve  hatása

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
302213 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai

K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000 000
28 Üldözött keresztények segítésének feladatai

367217 1 Ösztöndíjprogram támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 300 000 000

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 8 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 250 000 000
XII. Agrárminisztérium

271134 14 Nemzeti park igazgatóságok
K6 Beruházások 384 220 583

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok

370251 32

K5 Egyéb működési célú kiadások 600 000 000
333739 36 Agrármarketing célelőirányzat

K5 Egyéb működési célú kiadások 455 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

002718 6 MH Egészségügyi Központ
K3 Dologi kiadások 60 655 200
K6 Beruházások 438 144 800

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

220459 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához
K6 Beruházások 659 691 700

XIV. Belügyminisztérium
019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

K1 Személyi juttatások 10 500 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 100 000
K3 Dologi kiadások 23 026 380

XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K1 Személyi juttatások 442 377 049
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86 263 525
K3 Dologi kiadások 3 052 759 426

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

34 Infokommunikációs ágazati programok
295757 2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 70 835 904
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K1 Személyi juttatások 5 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 975 000

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K1 Személyi juttatások 3 000 000
K3 Dologi kiadások 29 000 000
K6 Beruházások 1 073 197 500

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

359184 14 Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 419 893 396

4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 
241790 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 

K5 Egyéb működési célú kiadások 311 214 410
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

227942 5 Egyetemek, főiskolák
K6 Beruházások 1 267 182 000

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

K6 Beruházások 1 287 000 000
218672 11 Közgyűjtemények

K1 Személyi juttatások 60 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 700
K3 Dologi kiadások 19 672 150
K6 Beruházások 4 756 150

218605 12 Művészeti intézmények
K3 Dologi kiadások 21 318 000

002950 16 Országos Közegészségügyi Intézet
K3 Dologi kiadások 1 276 893 196

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása

207221 13 Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata
K5 Egyéb működési célú kiadások 360 825 000

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
263978 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 110 000 000
K6 Beruházások 3 000 000 000

374839 29 Természetes fogamzássegítés
K5 Egyéb működési célú kiadások 60 000 000

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
374373 2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 396 600 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda
K5 Egyéb működési célú kiadások 45 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

360239 13 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K3 Dologi kiadások 33 366 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 724 374 099

375328 15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése 
K5 Egyéb működési célú kiadások 122 883 887
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 471 640 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
368573 10 Beruházás Előkészítési Alap

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 141 300 000
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

1 MMA Titkársága
303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

K1 Személyi juttatások 550 335 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 665 000

367806 2 Magyar Építészeti Múzeum
K1 Személyi juttatások 43 026 074
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 569 314
K3 Dologi kiadások 71 323 200
K6 Beruházások 230 084 759

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
296146 6 Egyéb vagyonkezelési kiadások

K3 Dologi kiadások 402 113 750
LXV. Bethlen Gábor Alap

263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 998 631 936

263178 5 Alapkezelő működési költségei
K3 Dologi kiadások 51 712 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 106 454 264

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 358 166 264
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 998 631 936

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -35 900 652 352

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

Államháztartási 
egyedi azonosító Fejezet

név
Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím

csop.
név

Jog-
cím
név

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma
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forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám Kiemelt előirányzat évre áthúzódó
szám neve  hatása

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

Államháztartási 
egyedi azonosító Fejezet

név
Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím

csop.
név

Jog-
cím
név

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 358 166 264
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 998 631 936

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

302213 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 200 000 000
28 Üldözött keresztények segítésének feladatai

367217 1 Ösztöndíjprogram támogatása 300 000 000
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 8 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 250 000 000
XII. Agrárminisztérium

271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 384 220 583
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Agrár célelőirányzatok

370251 32 600 000 000

333739 36 Agrármarketing célelőirányzat 455 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

002718 6 MH Egészségügyi Központ 498 800 000
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
220459 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 659 691 700

XIV. Belügyminisztérium
019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 35 626 380

XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 3 581 400 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

34 Infokommunikációs ágazati programok
295757 2 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok 70 835 904

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 5 975 000
004118 2 Külképviseletek igazgatása 1 105 197 500

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

359184 14 Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 419 893 396
4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 

241790 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 311 214 410
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

227942 5 Egyetemek, főiskolák 1 267 182 000
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 1 287 000 000
218672 11 Közgyűjtemények 24 500 000
218605 12 Művészeti intézmények 21 318 000
002950 16 Országos Közegészségügyi Intézet 1 276 893 196

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása

207221 13 Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata 360 825 000
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

263978 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 3 110 000 000
374839 29 Természetes fogamzássegítés 60 000 000

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
374373 2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása 1 396 600 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda 45 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

360239 13 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 9 757 740 099
375328 15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése 594 523 887

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
368573 10 Beruházás Előkészítési Alap 1 141 300 000

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 566 000 000
367806 2 Magyar Építészeti Múzeum 355 003 347

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 35 900 652 352 35 900 652 352
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 

száma

2 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány
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A Kormány 1404/2018. (VIII. 31.) Korm. határozata
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 
4. Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

A Kormány a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
17. §-a, valamint 4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstanoktatás és 
tankönyvtámogatás jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 1 594 500 000 forint összeggel történő 
túllépését.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1405/2018. (VIII. 31.) Korm. határozata
a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Batthyány Lajos Alapítvány részére, társadalompolitikai és közpolitikai kutatások elvégzése érdekében 

387 000 000 forint központi költségvetési támogatás biztosításával;
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva az  1.  pont szerinti támogatási cél megvalósításához 387 000 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések 
alcím terhére, a  Kvtv.  1.  melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 5. Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges 
hozzájárulás jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2019. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1405/2018. (VIII. 31.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
1 Célelőirányzatok

347662 5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
K5 Egyéb működési célú kiadások 387 000 000

XI. Miniszterelnökség
32 Központi kezelésű előirányzatok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -387 000 000

 forintban
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
347662 5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 387 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 387 000 000 387 000 000
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

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

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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A Kormány 1406/2018. (VIII. 31.) Korm. határozata
a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez szükséges forrás biztosításáról 

szóló 1852/2016. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a  6 350 000 000 forint forrás tekintetében fennmaradó 
3  050  000  000  forint forrásnak a  Miniszterelnökséggel közvetlen foglalkoztatási jogviszonyban álló munkatársak 
foglalkoztatására való felhasználásával;

 2. egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a  Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a  2017.  évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a  Honvédelmi Minisztérium fejezet 
szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) 
Korm. határozat 1. melléklete – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása 
mellett – a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára, a  K3. Dologi kiadások 
kiemelt előirányzaton biztosított 1 416 078 936 forint forrásból – az eredeti céltól eltérően – 1 185 003 294 forint 
a K1. Személyi juttatások, valamint 231 075 642 forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy biztosítson az 1. pont szerinti feladatra 540 171 000 forint forrást a Magyarország 

2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
1. Miniszterelnökség Igazgatása cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2019. március 31.

 4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy biztosítson az 1. pont szerinti feladatra – beépülő jelleggel – 1 080 342 000 forint 
forrást a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2020. évi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 108/2018. (VIII. 31.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti 
diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló Megállapodás 
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Bolgár Köztársaság Kormánya között a  Bolgár Köztársaság budapesti 

diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: 
Megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 
a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;
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 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását 
követően a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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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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	A miniszterelnök általános helyettesének 2/2018. (VIII. 31.) TNM rendelete
	a nemzetiségi célú támogatásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról

	Az agrárminiszter 24/2018. (VIII. 31.) AM rendelete
	az agrárminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes agrártárgyú rendeletek módosításáról

	A honvédelmi miniszter 13/2018. (VIII. 31.) HM rendelete
	a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 24/2018. (VIII. 31.) IM rendelete
	az egyes cégjogi és igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	Az innovációs és technológiai miniszter 13/2018. (VIII. 31.) ITM rendelete
	az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

	A Kormány 1403/2018. (VIII. 31.) Korm. határozata
	a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Szociális célú nem állami hu

	A Kormány 1404/2018. (VIII. 31.) Korm. határozata
	a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogat

	A Kormány 1405/2018. (VIII. 31.) Korm. határozata
	a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásáról

	A Kormány 1406/2018. (VIII. 31.) Korm. határozata
	a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

	A miniszterelnök 108/2018. (VIII. 31.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
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